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Masha en Bier genre cartoon komedie Animatie Play Time ±7 minuten Schepper Oleg KuzovkovAndrey DobronovDmity Lovejko Country Origin Russische gerelateerde serie Masha Ghost Stories Producer Animaccord Studios Broadcast Begin januari, 2009 Episodes 81 Seasons 4 Network of TV company Russia-
1Caruzel VRTKetnet NCO zappelin site (en) IMDb-profiel Portal Television Masha and Bear (Russisch: zakharova, Mashya en Bear) is een veelgekroonde Russische animatieserie. De eerste uitzending was op 7 januari 2009 op de Russische tv-zender-1. De serie werd bedacht en geregisseerd door Oleg Kuzovkov,
evenals Andrey Dobronov en Dmitry Loveiko. Het sound design is gemaakt door acteur-beer Boris Ketneevich. Er zijn 78 afleveringen, elk van ongeveer zeven minuten. In Nederland werd de serie uitgezonden door de NGO Sapelin en in België - ART. Twee compilaties van de serie zijn te zien op Netflix en Videoland. In
2012 verscheen een spin-off van 26 afleveringen met Russische volksverhalen. De hoofdpersonen - Mishka, ontsnapt uit het circus beer. Hij kent nog steeds allerlei trucs en leeft op een omgevallen boom in het bos. Allereerst wil hij met rust gelaten worden, maar hij voelt zich ook vaak eenzaam. Hij voelt zich
verantwoordelijk voor Masha. In sommige afleveringen van de Russische versie, Masha noemt hem Mishka (Russisch: Little Bear), dat is een traditionele naam voor beren in de Russische verhalen. Masha, ondeugende maar goedmoedige baby. Ze woont in een verlaten stationsgebouw in de buurt en zet voortdurend
het huis van de beer op de palen. Masha en de beer hebben een relatie van liefde en haat. Ze vechten de hele tijd, maar ze geven ook om elkaar. Boerderijdieren, geit, kip, haan, hond en varken. Ze wonen op het terrein met Masha, vaak deelnemen aan haar games tegen hun wil en ontsnappen als ze haar horen
komen. Het konijn blijft proberen om wortelen te stelen uit de tuin van de beer. Als deze van tijd tot tijd onverwacht opduikt. Beer wordt verlegen als hij haar ziet. Panda, deze heeft familie van Mishka. Masha en de panda zijn rivalen van elkaar. Penguin, Penguin, die voor het eerst verschijnt in aflevering 23, in een
aflevering van The Foundling. Wanneer Masha een ei in het bos vindt, besluit ze naar de beer te gaan om te zien wie de eigenaar is van het ei. In het boek van de beer over vogeleieren ontdekken ze dat het een pinguïnei is. Masha besluit dat de beer een ei moet grootbrengen om uit het ei te komen. Even later komt het
ei uit, de kleine pinguïn komt uit het ei. Penguin ziet Bear al snel als zijn ouderfiguur en de beer vormt een echte band met hem, maar besluit de pinguïn naar Antarctica te sturen voor zijn eigen gezondheid. Ze houden echter contact en de pinguïn heeft de beer meerdere keren bezocht. Dasha, netjes en Masha's nichtje.
Deze meisjes zijn tegenpolen, maar de beer kan ze niet uit elkaar houden, hoewel Dasha een bril draagt. Himalaya beer, sterke en vastberaden beer die een rivaal van Mishka in de liefde. Twee hongerige wolven leven in een oude ambulance. Wolven doen hun best om voedsel te krijgen, maar Masha is prima met hen.
Santa Claus, dit is de kerstman, als een personage uit Rusland, die verschijnt in kerst thema afleveringen. Vier-eyed vreemdelingen, deze vreemdelingen verscheen in aflevering 65 van de aflevering, We Came into the World. Ze leven ver van de aarde in het universum. Toen een ruimteschip van 3 aliens in botsing
kwam met iets in het universum, stortte het per ongeluk in de aarde. Beer en Masha hielpen hen om terug te keren naar hun ruimteschip. De muziek voor elke aflevering werd geschreven door de Russische componist Vasily Bogatyrev. De meeste nummers die in de serie worden gebruikt, zoals de muziekafleveringen
Washday en The Lesson of the Big Piano, werden erg populair in Rusland en in het buitenland. Er zijn ook twee nummers van de Amerikaanse componist Scott Joplin. Bijvoorbeeld, The Entertainer in Terrible Power (Crushing Beauty) en Maple Leaf Rag in And Action! (En actie!) Horen. De Nederlandse nasynchronisatie
Stem van Masha wordt in het Nederlands ingesproken door Elaine Hakkaart. Afleveringen Seizoen 1 Episode (seizoen) Episode (serie) Engelse titel 11 Encounter How They Meet 22 Don't Wake Me Up Until Spring! Word pas in de lente wakker! 33 Eenmaal, twee, drie! Doe de kerstboom één keer op slot, twee, drie!
Knijp de kerstboom 44 Sporen van onbekende dierlijke tracks onbekende dieren 55 Dancing with Wolves Prances met Wolves 66 Jam Day Jam Day 77 Lente voor Bear Spring voor Bear 88 Go Out Fishing Gone Fishing 99 Please Call Me! Bel me, alsjeblieft! 1010 Weekend on Ice Holiday on Ice 1111 First School Day
First Day School 1212 Verboden toegang! Geen inbraak! 1313 Verbergen en kijken om te spelen niet voor de zwakke 1414 Kijk uit! Pas op! 1515 Little Cousin 1616 Word snel goed! Beterschap! 1717 Recept Ramp Recept Recept Recept 1818 Laundry Day 1919 Piano Lessen Grand Piano Lesson 2020 Stripes And
Snor 2121 Home 2222 Inhale, Inhale, Adem uit (Hold Your Breath) 2323 Throw Foundling 2424 Delicious Food Bon Appetit! 2525 Hokus-Pokus Hokus-Pokus 2626 Reconstructie Home Inprovement Seizoen 2 Episode (seizoen) Levering (serie) Nederlandse titel Engelse titel 127 Perfect Picture Picture Perfect 228 Time
ride my pony Time ride my pony 2 3 29 Hit voor 1 Day One Hit Wonder 430 Rising Drink Growing Potion 531 Swept Away 632 From Family You Should Have It All In The Family 733 Sweet Life La Dolce Vita 834 Flashy Photos Just Shoot Me 935 Maak grappen rond 1036 Twee te veel 1137 goede reis Bon Voyage 1238
Kluts verloren winkelplaatsen Dag 1339 Night Horror Thriller Night 1440 Crush Beauty Horrible Power 1541 Hat Trick 1642 en... Actie! En actie! 1743 Superhero Improvised Hero 1844 Once a Year Once in the Year 1945 Puzzle Strange Case 2046 Dance Fever! 2147 Victory Creek Victory Cry 2248 Seaside Bear Cave
2349 TV Star Dear Show 2450 Galabal Harvest Party 2551 Ninja Homegrown Ninja 2652 Goodbye See You Later seizoen 3 Episode (seizoen) Aflevering (serie) Nederlandse titel Engelse titel 153 Homecoming is niet makkelijk Om naar huis te gaan is niet Easy 254 Tale Very Tale Very Tale 355 Alpha (weddenschap)
Wolf, Hey, Hey Laten we rennen! 456 Ghost Story over het verhaal van een verblijf in de nacht 557 Liegbeest Camping Trip 658 Als een kat en muis kat-en-muis 759 spel over het spel meer dan 860 Op uw dienst / U, Robot door uw regels! 961 Aangename kerst niet een deel met uw speelgoed! 1062 Kun je niet slapen?
Slaap alsjeblieft, slaap! 1163 Verrassing! Verrassing! Verrassing! Happy Pasen 1264 Drie Mashketiers Drie Mashketeers 1365 We kwamen naar de wereld ...? Neem contact op met 1466 Golf for Beginner Tee voor drie 1567 Best Medicine Best Medicine 1668 kwartet plus een kwartet Plus 1769 Trojan Weeks New Kids
on the Block! 1870 Twinkle, Twinkle Twinkle Twin Star, Twinkle, Little Star 1971 Wat een prachtig spel Wat een prachtig spel 2072 Biljarttoernooi Het is jouw Cue! 2173 Onderwater Bear Fish Story 2274 Monkey Pranks Monkey Business 2375 Lang Leve de Koning! God, de koningin van Hway! 2476 World is het podium
van All in the World stage 2577 In een lied over de hele wereld in een dag 2678 Wie ben ik? Wie ben ik? Seizoen 4 Episode (seizoen) Nederlandse titel Engelse titel 179 Waar alle liefde 280 Last Fashion 381 Patience and Labor film zingt op 25 januari 2017, gaat de eerste film Masha en de Beer in Nederland in
première. Externe Link Mashabear.ru - De officiële site, gekocht bij KinderTube.nl, is gemaakt voor peuters en kleuters, zodat ze kunnen kijken naar de zwaaien en dragen video's op een gemakkelijke manier. KinderTube is ontworpen om geschikt te zijn voor smartphone, tablet en pc. Er zijn duizenden video's voor
kinderen op kinderTube, waaronder Masha en Bear video's. Masha en Bear films Elke dag worden er nieuwe Masha- en Bear-films toegevoegd, zodat elke dag nieuwe Masha- en Bear-films te bekijken zijn. Bij het naderen van de videosite van Masha and the Bear u er meteen voor kiezen om alle masha-films op een rij
te bekijken door te klikken om te spelen. Daarnaast kunnen kinderen gemakkelijk door de pagina scrollen om de film Masha and the Bear zelf te kiezen. KinderTube is gemakkelijk voor kinderen Die KinderTube is ontworpen, zodat kinderen zelf video's kunnen bekijken. Er is zo weinig mogelijk tekst op de website, en zo
veel met foto's kinderen kunnen hun eigen video's bekijken met een druk op de knop. Je hebt niet eens een muis nodig met je smartphone, tablet of touchscreen. Het is veilig om de video van Masha en de beer op het kinderkanaal te bekijken kinderen veilig kunnen kijken naar de video van Masha en de Beer. Op veel
andere videosites kunnen kinderen op minder geschikte video's klikken, op de kindertube kun je veilig de video van Masha and the Bear bekijken. Neem een kijkje. download video masha and the bear terbaru 2018. download video masha and the bear terbaru. download video masha and the bear terbaru 2019.
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