Succénallen Pino fyller 10 år!
Det händer mycket för nallen Pino under 2012. Han fyller 10 år. Hurra! Den första Pinoboken, Pinos
dagbok kom ut 2002. Pino firar med att komma in på bibliotekens topplista över de mest utlånade
böckerna under 2011 med över 130000 utlån! Pino har biopremiär på Folkets Bio/knattefilm den 24
november med 6 underbara filmer. Räkna med Pino, Pinos affär, Pinos födelsedag, Pino är bäst
Pino och katten och Pinos jul. Svt/UR har nu översatt Pino filmerna till 11 olika språk!
Språkversionerna kan ses varje vecka på torsdagar hela hösten mellan 13.00-15.00 på Svt 2.
I augusti deltog Pino i Stocka filmfestival med knattefilmspaketet, Här kommer Pino och den 22
okt. är Räkna med Pino invigningsfilm på Fuffa filmfestival i Lund. Pinos japanska agent har
spännande projekt på gång och sist men inte minst så har Pino fått en fransk agent.
Vi är jätteglada att Pino nu når ut till så många barn både genom Svt/URs stora språksatsning på Pino
filmerna och genom de nya rekordhöga utlåningssiffrorna för Pino böckerna på biblioteken säger Eva
Pils och Agneta Norelid, som tillsammans med illustratören Kenneth Andersson utgör trion bakom
den lilla nallen.
Sedan 2002 har de tre berättat och på eget förlag givit ut 21 böcker, två cd-rom och två DVD:er med
sammanlagt 20 filmer om sin nalle. Pino riktar sig till barn mellan ca ett och fyra år. Böckerna tar vid
efter pekboken med en enkel och lättförståelig handling. De berättar om händelser som små barn väl
känner till.
Igenkänningsfaktorn viktig
Vi saknade bra böcker för barn som skulle kunna fungera som en naturlig fortsättning efter de första
pekböckernas enkla bilder. Miljöerna skulle vara enkla att känna igen sig i och illustrationerna tydliga i
färg och form säger Eva.

Pino Pino på väg ut i världen

Pino-projektet har drivits med små resurser och i eget förlag av Agneta, Eva och Kenneth sedan
starten 2002. Men nu hoppas vi att Pino ska hitta ut i världen. Fem böcker och en CD-rom har redan
givits ut i Norge, tre böcker har översatts till Tigrinja och Pino har nu två agenter, en i Japan och en i
Frankrike. I Japan är det spännande saker på gång som vi snart kommer att berätta mer om. Svt/UR
har översatt filmerna till kinesiska, arabiska, meänkieli, somaliska, kurdiska, serbiska, romani

chib/arli, tigrinja, finska, jiddisch och till teckenspråket.

Pino hoppas få fler utländska vänner framöver.

Röster om Pino

”Det är något magiskt både med böckerna och filmerna. Vår son är uppslukad av dem och kan sitta
långa stunder och bläddra själv! Bra jobbat!”
Mamma till ettårige Anton
”Av alla barnböcker jag har läst (och det har blivit ganska många för min lilla Emma) så är Pino den
självklara favoriten. Ni skriver böckerna på ett helt underbart sätt och jag vet inte om jag eller Emma
blir gladast när jag hittar en ny Pinobok. Kenneths illustrationer är dessutom helt i världsklass.
Fantastiskt bra!”
Pappa till Emma
”Vi hittade av en händelse boken ’Pinos dagbok’ på biblioteket. För varje sida han vänder säger han
vad Pino gör. Han som inte pratar så mycket annars! Vi är så glada och tacksamma över denna lilla
björn som lockat fram pratet hos vår son!”
Föräldrar till autistiskt barn
”Böckerna om Pino känns helt rätt att sätta i händerna på dagens småbarnsföräldrar!”
Recension av ”Sov gott Pino”, lektör Maria Christensen, BTJ-häftet
På min sons förskola brukar de läsa böckerna om Pino. Det är således ALLT han "pratar" om när han
sedan kommer hem. Han är bara lite drygt 15 månader gammal så han talar inte rent men en sak jag
har lärt mig att tyda är "Piiio", vilket betyder Pino. :)
Mamma Marie
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