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Zsigmond Vilmos halálba táncoltat egy lányt
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Magyarországi és szlovéniai etap után jelenleg Ottawában forog Hules Endre kanadai-magyar-szlovén koprodukcióban megvalósuló, A
halálba táncoltatott leány című táncos drámája. Az Amerikában élő Hules ismerős lehet hollywoodi filmek epizódszerepeiből (pl.
Apollo 13, Hetedik, Peacemaker), emellett társírója volt Edelényi János Príma Primavérá-jának és társrendezője A lyukas zászló-nak.

Hules Endre, Melkvi Beáta és László Zsolt a filmben

A halálba táncoltatott leány a híres ballada modernizált, szimbolikus adaptációja. Hules egy Steve nevű, húsz év távollét után
Magyarországra visszatérő táncimpresszáriót alakít a filmben, aki újra találkozik fivérével, Gyulával (László Zsolt), aki ugyanazon a
lepattant helyen dolgozik tánccsoportjával, mint egykor, viszont időközben elvette feleségül mindkettejük szerelmét, Marit (Melkvi
Beáta). A két testvér egykori szakmai és magánéleti rivalizálása azonnal kiújul és egyre durvább formát ölt.
A filmet az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos fényképezi. A produkció Facebook-oldalán rengeteg fotó található a forgatásról.
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Akcióban az igazságA Zöld zónában Paul Greengrass kiváló akciófilmet gyúrt össze
egy bombasztikus, minden finomságot és agyat nélkülöző politikai thrillerrel. Vagy fordítva. Matt Damon ...
A tévéknek ráfizetés világsztárt behozni
Megelőzte az MTV az RTL Klubot és a Tv2-t
A tévedhetetlenek
Madarász Isti tovább ápolja az országimázst
ETARGET reklám

Exkluzív italok szaküzlete
Ha különleges italokra vágyik, esetleg ajándékozni szeretne, keressen minket!
2010 VB stadionok
Hogyan épültek fel a 2010-es foci vb stadionjai?
Új lakások használt áron
Új építésű lakások egyedi kedvezményekkel. Bővebben:
10.000 €-t keresni havonta
Hogyan keressünk pénzt könnyedén? Kezdjen pénzt keresni még ma!
Hirdessen itt!

