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Tad Stones – Den fortabte eventyrer 
 
Dansk synopsis 
Følg med på en hæsblæsende og eventyrlig rejse i jagten på en forsvunden 
skat.  
 
Tad er bygningsarbejder i Chicago, men drømmer om at blive en berømt 
arkæolog og eventyrer ligesom sin helt Max Mordon. Drøm bliver til virkelighed, 
da Tad beslutter sig for at hjælpe med at aflevere en stentavle, der rummer vejen 
til den forsvundne by Paititi. På vejen møder Tad den smukke Sara, hvis far, 
professor Lavrof, besidder den anden del af stentavlen. Men Lavrof er blevet 
kidnappet af den onde organisation Odysseus, der selv vil finde Paititi. Da Tad 
bliver forvekslet med en rigtig arkæolog, befinder han og Sara sig pludselig på en 
lang og farefuld rejse, der for alvor vil teste Tads indre eventyrer.  
 
“Tad Stones - Den fortabte eventyrer” er et underholdende og ikke mindst 
ambitiøst bidrag til gruppen af europæiske animationsfilm såsom Dragejægerne 
og Planet 51, der alle beviser, at det ikke kun er i USA, at man kan producere 
computeranimeret film af høj kvalitet. Filmen opnåede stor succes i hjemlandet 
Spanien som den mest indbringende lokalt producerede animationsfilm 
nogensinde. “Tad Stones – Den fortabte eventyrer” er baseret på to prisvindende 
kortfilm og spillefilmen vandt to Goya-priser for bedste animationsfilm og for 
bedste nye instruktør. 
 
 
Kortfilmene: 
Tadeo Jones – 2004  
http://vimeo.com/20793950 
 
Tadeo Jones y el sótano maldito – 2007  
http://vimeo.com/18053599 
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Danske stemmer 
 
Tad        Robert Hansen 
Sara        Sara Poulsen 
Max Mordon      Mads Knarreborg 
Freddy       Henrik Koefoed 
 
Øvrige medvirkende     Ann Hjort 
        Jesper Voetmann 
        Joachim Jørgensen 
        Laurits Laursen 
        Mads Dueholm 
        Michael Hasselflug 
        Oscar Dietz 
        Peter Zhelder  
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ANGEL FILMS OG THE ANIMATION WORKSHOP 

PRÆSENTERER 

Ride of Passage 
Angel Films præsenterer, i samarbejde med The Animation Workshop, kortfilmen ”Ride 
of Passage”. Filmen optræder som forfilm til ”Tad Stones – Den fortabte eventyrer” og 
er et produkt af den store talentmasse, der huserer i The Animation Workshop i Viborg.  

Samarbejdet kommer af Angel Films’ målsætning om at give det danske publikum 

mulighed for at stifte bekendtskab med den nordiske talentmasse inden for 

animationsfilm og samtidig give deres film en vej til det store lærred. ”Ride of Passage” 

er et underholdende og farverigt eksempel på, hvad eleverne hos The Animation 

Workshop kan præstere, og kortfilmen er med sit eventyrlige univers en perfekt 

følgesven til “Tad Stones – Den fortabte eventyrer”. 

 

 
 
Instruktør og animator: Christian Bøvine-Andersen  
Animation Lead – Storyboarder: Eva Lee Wallberc   
Art Director – character design - animator: Tina Lykke Thorn  
Animator – Story development – sound supervisor: Casper Michelsen 
 



      
RABALDER BIO 

  
RABALDER BIO viser anderledes, prisvindende og ambitiøse børnefilm.  
   
Rabalder Bio er udviklet af Angel Films og realiseret via et samarbejde med Det Danske 
Filminstitut. Målet er at skabe bedre synlighed og bevågenhed for udenlandske 
børnefilm, der under normale omstændigheder ikke ville komme i dansk distribution. 
 
Rabalder Bio præsenterer børn og deres familier for unikke, ambitiøse og prisvindende 
kvalitetsfilm fra det store udland. Børnefilm fra lande som Frankrig, Spanien, Italien, 
Belgien og mange andre. Det er film med noget på hjerte, hvor den gode historie er i 
højsædet, og hvor der er kælet for animationen – slet og ret film, der underholder og 
udfordrer børnene – og de voksne.  
  
Efter sidste års succes med filmene ”En kat i Paris”, ”Brendan og Hemmelighedernes 
bog” og ”Zarafa”, er vi nu tilbage med en ny sæson Rabalder Bio.  
  
Rabalder Bio – Sæson 2 starter torsdag d. 28 november med ”Ernest & Celestine”. 
Filmen er en fransk-belgisk produktion og byder på en smuk og hjertevarm historie om 
venskab – perfekt egnet til den tid på året, hvor december og hygge så småt banker på 
døren. Denne følges op, d. 9. januar, af den spanske ”Tad Stones – Den fortabte 
eventyrer”, der tager os med til varme og eksotiske lande i et action- og humorpræget 
eventyr. Rabalder Bio – Sæson 2 slutter af med en særlig overraskelse i form af en 
spritny fortolkning af den verdenskendte historie om Pinocchio. Den italienske 
”Pinocchio” får premiere d. 20 februar, hvor man får chance for at opleve Enzo D’Alós 
fortolkning af den magiske historie i vidunderlig smuk animation. Læs mere om de tre 
film på www.rabalderbio.dk. 
 
Vi er stolte over, at kunne præsentere tre så fantastiske og forskellige børnefilm, der 
repræsenterer det bedste af moderne europæisk animationsfilm.  
  
Alle film kommer med dansk tale. Så tag med Rabalder Bio på et filmisk eventyr. Vi er 
sikre på, at det bliver fantastisk!  
  
For yderligere information kontakt,  
Distributionschef Peter Sølvsten Thomsen 
Mobil 22780787, 
peter@angelfilms.dk  
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