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Overcomer - Zwycięzca (DVD)
- napisy PL
Cena

49,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

212 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DVD 256

Opis produktu
Wydanie w wersji oryginalnej z polskimi napisami !
W weekend otwarcia w USA, chrześcijański film „Overcomer” (Zwycięzca) przekroczył wszelkie oczekiwania,
zarabiając imponujące 8,2 miliona dolarów w zaledwie 1,723 kinach w całym kraju!
Najnowszy projekt Alexa i Stephena Kendrick, twórców War Room (Siła modlitwy), Fireproof (Ognioodporni) czy Courageous
(Odważni), opowiada historię trenera koszykówki w szkole średniej, Johna Harrisona. On i jego drużyna nagle muszą zmierzyć
się z niepewnością jutra, gdy największa fabryka w mieście zostaje nieoczekiwanie zamknięta. Gdy ludzie masowo się
wyprowadzają, John niechętnie podejmuje się pracy trenera biegu przełajowego, dyscypliny, której nawet nie lubi. Jego
postawa ulega zmianie, gdy poznaje Hannah Scott, która, choć kompletnie nie ma warunków do biegania, podejmuje ogromny
wysiłek i ćwiczy do granic możliwości. Zainspirowany słowami i modlitwami nowej przyjaciółki, John zaczyna przygotowywać
Hannah do największego wyścigu w jej młodym życiu...
Reżyseria: Alex Kendrick
W rolach głównych występują: Alex Kendrick, Shari Rigby, Priscilla C. Shirer, Aryn Wright-Thompson, Cameron
Arnett, Denise Armstrong
MATERIAŁY DODATKOWE w wersji oryginalnej:
The Making of Overcomer
Bloopers
10 Minutes of Additional Scenes
Commentary with Director Alex Kendrick and Producer Stephen Kendrick
Overcomer in 60 Seconds
The Theme of Identity
The Power of Forgiveness
"Overcomer" (Lip Sync Music Video) Featuring Mandisa and More!
Oficjalna strona filmu: https://www.overcomermovie.com
=====
Chcesz być legalny? Przestrzegaj zasad licencji!
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 Overcomer

Rok wydania: Styczeń 2020
Nośnik: DVD
Gatunek filmowy: Dramat
Lektor: angielski 5.1 Dolby Digital, niemiecki 5.1 Dolby Digital, włoski 5.1 Dolby Digital, turecki Dolby Surround
Napisy (subtitles): polskie, angielskie, angielskie SDH, niemieckie, hinduskie, włoskie, tureckie
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Format obrazu: 2.39:1 Anamorphic Widescreen
Czas trwania: 119 minut
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