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Pakiet - War Room - Siła
modlitwy (CD+DVD)
Cena

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

7 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Pakiet_War Room

Opis produktu
Pakiet: film DVD "War Room" + płyta CD - piosenki z filmu "War Room" - link do opisu CD - https://ccm.pl/0-p-760.html
Wydanie w wersji oryginalnej z polskimi napisami !
„War Room” to bardzo wyczekiwany, piąty film Alexa i Stephena Kendricków, autorów: „Fireproof Ognioodporni”,
"Courageous - Odważni", „Facing the Giants - Boska interwencja” i „Flywheel - Koło zamachowe”
Przykuwający uwagę dramat rodzinny skupiony na sprawach wiary, ukazujący siłę modlitwy, pełen humoru i ciepła, pokazuje
moc, którą wiara daje w małżeństwie, rodzicielstwie, karierze zawodowej, przyjaźni oraz we wszystkich innych sferach życia.
Tony i Elizabeth Jordan osiągnęli już wszystko – zrobili świetne kariery, mają piękną córkę oraz wymarzony dom. Lecz
pozory mogą mylić...
Świat Tony’ego i Elizabeth Jordanów w rzeczywistości wali się w ruinę pod naciskiem rozpadającego się małżeństwa.
Podczas gdy Tony pławi się w blasku sukcesu zawodowego i igra z pokusami, Elizabeth pogrąża się w coraz narastającej
goryczy. Ich życie przybiera nieoczekiwany zwrot, kiedy Elizabeth spotyka nową klientkę, Pannę Clarę, i zostaje zmuszona do
stworzenia „Sali narad wojennych” oraz planu taktycznego modlitwy za swoją rodzinę. W miarę jak Elizabeth próbuje walczyć
o rodzinę, ukryte zmagania Tony’ego wychodzą na światło dzienne. Tony musi zdecydować, co naprawdę się liczy w jego
życiu.
Film jest debiutem ekranowym Priscilli Shrier, bestselerowej autorki New York Timesa.
Zrobiliśmy ten film, żeby inspirować, pobudzać i motywować widzów do brania udziału we właściwych bitwach oraz aby
walczyli w najlepszy możliwy sposób – wyjaśnia pisarz i reżyser Alex Kendrick.
W rolach głównych występują: Priscilli Shrier, Alex Kendrick (reżyser, „Mom’s Night Out”, „Courageous”), T.C. Stallings
(„Courageous”), komik Michael Jr., Karen Abercrombie, Alena Pitts oraz Beth Moore
Dodatki (wersja angielska):
Deleted Scenes
The Making od War Room
War Room in 60 Seconds
The Heart of War Room
The Church On Its Knees
Investing in the Next Generation
From Auditioning to Acting
Modern Day Miss Clara
A Pastor's Call to Prayer

Oficjalna strona filmu: http://warroomthemovie.com/

=====
Chcesz być legalny? Przestrzegaj zasad licencji!
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Ta kopia przeznaczona jest wyłącznie do prywatnego użytku domowego!
Jeżeli chcesz odtwarzać film publicznie musisz wykupić licencję producenta na publiczne odtwarzanie! Licencja zezwala na
wyświetlanie filmu w miejscach publicznych bez limitu i jest ważna przez 1 rok!
=====
Licencję do tego filmu możesz kupić w naszym sklepie - licencja War Room

Rok wydania: Luty 2016
Nośnik: DVD
Gatunek filmowy: Dramat obyczajowy
Lektor: Angielski 5.1, Hiszpański
Napisy (subtitles): Polskie, Angielskie, Hindi, Tureckie, Hiszpańskie
Format: 2.40:1, 16:9 Anamorphic Widescreen
Czas trwania: 120 minut

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

