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Succé för Gnomes & Trolls i Dubai 
 
Den svenskproducerade familjefilmen Gnomes & Trolls har haft Mellanösternpremiär i Dubai och 
första filmvisningen var utsåld. Även intresset för White Sharks ”1000 Nights” var betydande. 
 
Gnomes & Trolls – The Secret Chamber hade premiär förra veckan i Dubai. Visningen var utsåld och mycket lyckad. Innan 
visningen presenterade bolagets VD Robert Rhodin filmen tillsammans med producenten Carl Johan Merner.  
 
"Det var härligt att se hur folk köade utanför den utsålda biosalongen för att komma in. Det märktes på publikintresset att filmen 
fått stor uppmärksamhet och att det var en film för alla åldrar. Föräldrar och barn trängdes i biosalongen", säger Robert Rhodin, 
VD för White Shark. 
 
Intervjuer skedde med lokala TV- och radiostationer. Både bolagets VD Robert Rhodin samt bolagets producent Carl Johan 
Merner intervjuades. 
 
”Vi kunde inte fått bättre PR före premiären och ett stort antal tidningar har skrivit om vår film.”, fortsätter Robert Rhodin. 
 
Den femte filmfestivalen i Dubai var mycket lyckad för White Shark då filmen valdes ut i stor konkurrens. 
 
”Filmansvarige på barnfilm valde bort storfilmer som Bolt från Disney. Det känns som ett extra fint betyg att just vår film var en 
av de fem barnfilmer som visades under festivalen”, avslutar Robert Rhodin. 
 
Även intresset för White Sharks övriga projekt var stort och ett par mycket givande möten hölls gällande finansieringen av  
”1000 Nights”. 
 
”Vi har träffat flera filmfinansiärer, som visat stort intresse för ”1000 Nights” och vi åker tillbaka i början av 2009 för att stänga 
affären”, säger bolagets producent Carl Johan Merner. 
 
Filmen ”1000 Nights” är en arabisk saga som utspelar sig i Mellanöstern. Den handlar om tre bröder som ger sig ut i världen för 
att vinna prinsessans Fullas hjärta samt bli kungar över kungariket Yemen. Filmen har hemsida med adressen: 
www.1000nights.com 
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Kort om White Shark 
 
White Shark är ett bolag som skapar digitala varumärken med fokus på film, leksaker och spel. 
Bolaget har producerat filmen Gnomes & Trolls - The Secret Chamber, vilken är såld och levererad för distribution till 76 länder. 
Uppföljaren Gnomes & Trolls – The Forest Trial är i produktion och såld till 65 länder. 
Bolaget är noterat på Aktietorget. 
 
www.whitesharkfilm.com  


