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СЪДЪРЖАНИЕ

Вълшебното копче

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ



1 СИНОПСИС

СИНОПСИС

Заешката фамилия Плюшон са трудолюбивите майка и татако - 

шивачката Марта и дърводелеца Пипин и техните деца - умната 

и чаровна Лори и смелия беладжия Флюк. Те живеят в корените 

на едно старо дърво, недалече от заешкото село. Имат 

вълшебно копче, около което витаят чудни приказки, свързани с 

баба им Клара. Сега е време Лори и Флюк да се опитат да 

разберат повече за копчето и да открият, че грижовното и 

любящо сърце и вярата в собствените сили са най-силната 

магия на света. В смешни и страшни случки те ще преборят 

страховете си и ще разберат значението на любовта, 

приятелството, семейството и състраданието.
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2 ИДЕЯ

ИДЕЯ

Основните персонажи в нашата история са плюшените зайчета 
Лори и Флюк от семейство Плюшон.

Като всички деца те правят грешки и сътворяват пакости, но се 
опитват да ги поправят, защото са добри. Те попадат в смешни 
ситуации и понякога се изправят пред неразрешими загадки, но 
винаги намират начин да преодолеят трудностите и да намерят 
най-доброто решение. Стъпка по стъпка те опознават света и се 
научават на търпение, кураж и нови умения.

Историята на Вълшебното копче, Лори и Флюк започва с един 
епизод от 20 минути, като планираме още 9 епизода по 20 минути 
за да разкажем многото им приключения.
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СЦЕНИ

КЪЩАТА НА СЕМЕЙСТВО ПЛЮШОН

На края на гората, в корените на старото дърво се намира 
къщата на Семейство Плюшон. Повечето мебели бяха 
направени от татко Пипин. 

Лори и Флюк обичат да играят в спалнята, да четат книги и да 
рисуват, докато майка им Марта шие на работната и маса до 
прозореца. Всяка вечер тя чете на децата приказки на дивана 
до камината, а рано сутрин приготвя закуски на старата печка 
на дърва в кухнята.

В къщата може да се видят доста неща от времето на баба 
Клара, които създават особен домашен уют.
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SCENES5

ВЪТРЕ В КЪЩАТА

Всяка къща има много неща, като всяко едно си има история. Така е 
и в къщата на семейство Плюшон. Каквото и да погледнете, мама 
Марта или татко Пипин могат да разказват интересни случки или 
необикновенни истории свързани с него.
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7 ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ / COPYRIGHT

ТЕКУЩО СЪСЪТОЯНИЕ НА ПРОЕКТА

На 15 Май 2015 стартира проекта за анимационния филм „Вълшебното копче“.

Изработени са куклите и част от сцените за филма.

По сцените са изработени различни детайли и предмети.

Написан е сценария и е подготвена режисьорска разкадровка.

Вървят анимационни тестове.

Написана е основната музикална тема.

Подготвено е осветление съобразено със сцените.

Получен е грант от Фонд „Култура“ към Община Варна.

COPYRIGHT

Всички права принадлежат на авторите участващи в проекта.

Правата са преотстъпени на 4 Френдс Студио за представяне на проекта.

Оригинална история, персонажи и сценарий - Мирослава Арнаудова – режисьор, 
автор на оригиналните играчки, концептуален художник на сцените.

Сценарий - Мирослава Арнаудова и Станислав Евстатиев.

Музика - Страцимир Павлов.

Сценография и декори - Евелин Генов.
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проекта се реализира със съдействието на :

Фонд „Култура“
Община Варна
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