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FILMFANS

Betoverd door Frozen

Frozen-weetjes
• In de VS zijn al 3,5 miljoen Elsa en Anna-jurken verkocht.
De Elsa-jurken zijn twee keer zo populair als de Anna-jurken. In
veel winkels zijn ze uitverkocht en Disney heeft voor kerst een
extra team van jurkenmakers aan het werk gezet.
• Frozen won twee Oscars, dat zijn de belangrijkste filmprijzen. Die

Door Annemieke Ruggenberg - Frozen is de succesvolste
animatiefilm ooit. En dat is te merken. In de Verenigde Staten
kun je honderden spulletjes van de film kopen. Jurken, soep,
skateboards en zelfs mondwater. En dat wordt vast alleen
maar meer met de meezingversie die nu in de bioscoop draait
en een nieuwe korte Frozen-film op komst. De Amerikaanse
Emma (10), Leah (11) en Sofie (7) zijn fanatieke Frozen-fans
en vertellen waarom.

Emma (10)
uit Washington DC
Frozen-favorieten:
de sneeuwpop Olaf
en het lied Let it go
(Laat het los)
‘Ik heb Frozen denk
ik wel honderd keer
gezien. Thuis zet ik

Foto Patricia van Bergen

Sofie (7) uit Arlington
Frozen-favorieten: Elsa en
het lied For the first time in
forever (Voor het eerst na al
die jaren)
‘Met onze hond Spike
kijk ik vaak naar Frozen.
Als ik de film opzet,
blijft hij de hele tijd
bij me zitten. Ik denk
dat hij ook fan is. Voor mijn verjaardag kreeg
ik de poppen van Anna en Kristoff. Ik heb de
jurk van Elsa en een Frozen-nachthemd. Het
is altijd een speciaal gevoel om de jurk aan te
hebben. Verder heb ik een boekje, drinkfles,
poster en stickers van de film. Er zijn ook Frozenschoenen, die zou ik wel voor kerst willen.’

voor Beste Animatiefilm en voor Beste Lied in een film (Let it go).

de film vaak op stop om de beelden beter te
bekijken. Zo heb ik veel dansjes en liedjes uit
mijn hoofd geleerd. Op ballet doe ik de dansjes
na en met vriendinnen speel ik Frozen. Met
mijn vader wil ik een iglo in de tuin bouwen,
dan kunnen we het verhaal met sneeuw en ijs
naspelen. Als het sneeuwt bouwen we ook Olaf.
Ik vind hem het leukst van de hele film omdat
hij altijd een goed humeur heeft. Elsa vind ik
bijzonder omdat ze niemand pijn wil doen,
ondanks wat ze allemaal heeft meegemaakt.
En ze houdt veel van haar zusje. Als ik de
toverkracht van Elsa zou hebben, zou ik de hele
tijd mango-ijs toveren en dat lekker opeten.’

• Tijdens de modeweek in New York was een heuse Elsa-trouwjurk
te bewonderen.
• In de VS wil bijna iedereen een Frozen-verjaardagsfeestje. Een
Amerikaans kinderfeestjes-bedrijf kreeg zoveel aanvragen, dat ze
te weinig Elsa-actrices hadden om naar de feestjes te sturen. ‘We
zijn hard op zoek naar Elsa’s’, schreef het bedrijf op hun website.

Leah (11) uit Annapolis
Frozen-favorieten: Olaf en
het lied Do you want to build
a snowman (Zullen wij een
sneeuwpop maken?)
‘Ik zag de film voor het
eerst met mijn vader in de
bioscoop. We waren allebei
meteen fan. Ik kreeg de liedjes niet meer uit mijn
hoofd en probeerde ze op de piano te spelen.
Dat viel niet mee, dus kreeg ik van mijn moeder
een muziekboek met alle filmliedjes.
Do you want to build a snowman is mijn favoriet,
waarschijnlijk omdat het over Olaf gaat. Hij is zo
schattig en grappig! Doordat ik de liedjes iedere
dag speel hebben mijn ouders ze ook in hun
hoofd en zingen ze soms mee. Veel van mijn
vriendinnen hebben de jurken van Elsa
of Anna en de poppen. Die vind ik
kinderachtig. Dan kijk ik liever nog
een keer de dvd.’

Frozen Sing-a-Long
Ken jij alle liedjes uit Frozen uit je hoofd

tekst woord voor woord

en doe je niets liever dan die héél hard

mee. Ook begon iedereen

meezingen? Dat kan nu ook in de

enthousiast met z’n tong

bioscoop. Frozen draait tijdelijk op vijftig

te klakken bij Zullen wij een

Vijf uur wachten op een foto

plekken als Sing-a-Long-versie. Tijdens

sneeuwpop maken op het moment

liedjes als Laat het Los en Zomer zie je

dat de kleine Anna verveeld naar de

Frozen-fans zijn er niet alleen in de Verenigde Staten. In

de tekst onderin beeld. Een ijskristal

grote slingerklok kijkt. ‘Zo mooi om al

Disneyland Parijs lopen er ook heel wat rond. Maar om

geeft het tempo aan. En meezingen is

die stemmen uit de zaal te horen’, zei

met Anna of Elsa op de foto te mogen, moet je wel heel

leuk. Heel leuk! Tijdens de feestelijke

Benja Bruijning (de stem van Kristoff)

veel geduld hebben. De wachttijd loopt soms op tot

première in het De La Mar Theater

na afloop.

driehonderd minuten, vijf uur dus! Fijn Frozen-nieuws

in Amsterdam afgelopen weekend

Meer over de première lees je op

is dat komende zomer er in Disneyland een grote

praatte het publiek zelfs de gesproken

www.kidsweek.nl/frozen

theatershow komt met alle liedjes uit de film.

