SVETOVNI DAN SMRKCEV PONOVNO 22. JUNIJA 2013 TUDI V SLOVENIJI

Tokrat bomo prvič sodelovali tudi v Sloveniji in sicer v sklopu SMRKASTIČNIH
DOGODIVŠČIN v Cityparku Ljubljana. V soboto 22. junija, ob 15h ste vabljeni
vsi ljubitelji Smrkcev na smrčjo preobrazbo, ob 17h pa na otvoritev smrčje
vasi in nagradno žrebanje privlačnih nagrad.

Spoznali boste Smrkce, izdelali
svoje smrčje kape, za spomin dobili svojo fotografijo s Smrkci, se naučili
smrkoples in se ob smrčjem sladoledu zabavali v čisto pravi smrčji vasi. Za
vse bodo Smrkci v Cityparku v svoji smrčji vasi tudi še v nedeljo, 23. in v
ponedeljek 24. junija.

V soboto 22. junija 2013, v čast rojstnemu dnevu Peya (rojen 25. junija 1928) Columbia Pictures
in Sony Pictures Animation spet koordinirata dogodke po vsem svetu kot del Svetovnega dneva
Smrkcev. S tem dogodkom že nestrpno pričakujemo v kinu Smrkce 2, od 1. avgusta dalje, je
naznanil Marc Weinstock, predsednik marketinga na svetovni ravni.
To bo drugo praznovanje Svetovnega dneva Smrkcev, ki se hitro spreminja v tradicionalno. V
letu 2011 so po vsem svetu organizirali dogodke, med drugim pobarvali na modro celotno vas v
Andaluziji in postavili nov rekord v kategoriji največ ljudi oblečenih v Smrkce v 24 urah (na več
lokacijah hkrati).

Letos je studio pripravil prav tako impresiven spisek dogodkov, največji pa bo svetovna
iniciativa ambasadorjev Smrkcev, v kateri bo sodelovalo več kot 40 izbrancev iz 28 držav.
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Svetovni zvezdniki, lokalni navdušenci, novinarji in nagrajenci raznih nagradnih iger bodo
oblečeni v Smrkce začeli svoj dan v Bruslju, kjer jim bo Peyova hčerka Veronique Culliford
uradno podelila naziv ambasadorja/predstavnika svoje države. Skupina bo nato z Thalys
vlakom odpotovala v Pariz, kjer se tudi dogaja filmska pustolovščina Smrkci 2. Čaka jih ogled
Pariza, nekaj smrkastičnih presenečenj in izpolnjevanje njihovih ambasadorskih nalog, kot so
deliti veselje, zabavati ljudi in promovirati nov film.

Ambasadorji bodo ves čas slikali dogajanje in objavljali slike na Instagramu in Twitterju pod
oznako #GlobalSmurfsDay. Slike bodo objavljene tudi na uradni strani Svetovnega dneva
Smrkcev na www.GlobalSmurfsDay.net, kjer bodo lahko obiskovalci spletne strani lahko
virtualno spremljali dogajanje in našli informacije o ostalih svetovnih dogodkih, slikah in
posnetkih.

Tokrat bomo prvič sodelovali tudi v Sloveniji in sicer v sklopu SMRKASTIČNIH DOGODIVŠČIN
v Cityparku Ljubljana. V soboto 22. junija, ob 15h ste vabljeni vsi ljubitelji Smrkcev na smrčjo
preobrazbo, ob 17h pa na otvoritev smrčje vasi in nagradno žrebanje privlačnih nagrad.
Spoznali boste Smrkce, izdelali svoje smrčje kape, za spomin dobili svojo fotografijo s Smrkci,
se naučili smrkoples in se ob smrčjem sladoledu zabavali v čisto pravi smrčji vasi. Za vse bodo
Smrkci v Cityparku v svoji smrčji vasi tudi še v nedeljo, 23. in v ponedeljek 24. junija.

Festivali in praznovanja v čast Smrkcem se bodo dogajala širom po svetu od Planetariuma v
Buenos Airesu, Imagica tematskega parka v Mumbaju in na Sugarloaf gori v Riu. V Avstraliji bo
surferska plaža za en dan postala smrkastična plaža, moskovski park Gorky in Ha’Penny most
v Dublinu bosta prekrita z modrimi smrkastičnimi rožami, Smrkci bodo obiskali otroške
bolnišnice in družinske centre ter zavzeli staro mestno jedro Varšave. V Londonu bodo skupaj s
skupino Right Said Fred zapeli njihovo največjo uspešnico in v Los Angelesu se bodo družine
zabavale ob igranju originalne Ubisoftove računalniške igrice Smrkci 2 in se sladkali s
Menchie’s zmrznjenim jogurtom.
O Smrkcih 2 tudi v 3D
V novem delu te zelo priljubljene in ene največjih kino uspešnic studio Columbia Pictures/Sony
Pictures Animation predstavlja Smrkce 2, v kateri zlobni čarodej Gargamel ustvari dve Smrkcem
podobni bitji, imenovani Žlehtka. Le ta mu bosta poskušala pomagati dobiti magično smrčjo
esenco, ampak brez pravega Smrkca vseeno ne bo šlo. Zato ugrabi Smrketo in jo odpelje v
Pariz, kjer ima milijone oboževalcev kot slavni čarodej, Žlehtka pa mu jo pomagata pridobiti na
svojo stran. Zdaj so na vrsti Ata Smrk, Klada, Zmrda, Puhlica in drugi, da se vrnejo v naš svet iz
svoje vasi in jo rešijo!
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Film prihaja v slovenske kinematografe 1. avgusta, v 2D in 3D verziji, sinhroniziran v
slovenščino. Napovednik filma najdete tudi na Continental film YouTube kanalu:
www.youtube.com/user/ContinentalfilmSI
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