Puma Media zaprasza na
romantyczn¹ komediê

Planeta Singli

W rolach głównych zobaczymy: Macieja Stuhra jako
uwielbianego przez miliony telewizyjnego showmana
oraz zjawiskowo piękną Agnieszkę Więdłochę w roli
ukrywającej swój seksapil nauczycielki muzyki. Tych
dwoje zawrze ze sobą nietypową umowę, dzięki której cała Polska dowie się, czy prawdziwa miłość istnieje i gdzie (nie) należy jej szukać. W plejadzie internetowych randkowiczów nazwiska-niespodzianki, wśród
nich m.in. lider Afromental Wojtek “Łozo” Łozowski.
Ania (Agnieszka Więdłocha) jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną siebie nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych. Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana Tomka (Maciej Stuhr), który
prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju.
Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani,
proponuje jej, żeby została bohaterką jego show – ona
będzie umawiać się na randki przez internet, on zaś
w swoim programie pokaże prawdziwą twarz facetów
flirtujących w sieci i wyśmieje naiwność kobiet szukających tam ideału.
Szalone randkowe przygody Ani szybko stają
się wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania
nieoczekiwanie spotyka… idealnego faceta – Antoniego (Michał Czernecki). Naciskany przez bezwzględną
szefową stacji (Ewa Błaszczyk) Tomek musi ratować
oglądalność programu... i własne uczucie do Ani?

Canber
ra
Canberr
Sobota 17 czerwca - godz. 15:00
Event Cinema - 6 Franklin Street - Manuka
Miejsca numerowane - bilety mo¿na
zamawiaæ od 1 czerwca online:
www.eventcinemas.com.au
lub w kasach kina przed seansem
w zale¿noœci od wolnych miejsc.

Sydne
y
ey
Sobota 3 czerwca 2017 - godz. 15:00
Hoyts Cinema
Hoyts Entertainment Quarter - Moore Park

Ponad dwie godziny
wspania³ej zabawy

Najlepsza polska
komedia ostatnich
kilkunastu lat

BEZP£ATNY PARKING
Miejsca numerowane – bilety mo¿na zamawiaæ
telefonicznie w Puma Media 03 9775 0562
p³ac¹c kart¹ kredytow¹ lub w kinie przed
seansem w zale¿noœci od wolnych miejsc.
Film ma napisy angielskie i nie ma
ograniczeń wiekowych

Re¿yseria: Mitja Okorn. Obsada: Maciej Stuhr, Agnieszka
Wiêd³ocha, Piotr G³owacki, Weronika Ksi¹¿kiewicz, Tomasz
Karolak, Joanna Jarmo³owicz, Ewa B³aszczyk, Micha³
Czernecki, Danuta Stenka i inni.
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