
Salman Khan a filmat  toata ziua in muzeu
A treia zi de filmari in Sibiu a actorului de bollywood, Salman Khan, a fost una cu nabadai. Echipa de
filmare a fost ieri in Muzeul In Aer Liber din Dumbrava Sibiului. Daca totul a mers ca pe roate la scenele
de la lac, la cele de la morile de vant, cand in film si-au facut aparitia animalele, lucrurile s-au incurcat.
Peste 30 de oi aduse de ciobanul Iosif Grebenea si de fiul sau urmau sa fie vedete in filmul "Jai Ho ", cu
Salman Khan si Daisy Shah. Doar ca oile nu au vrut sa asculte in ruptul capului de megastarul Indiei, pe
care ar fi trebuit sa il urmeze in timp ce acesta dansa. Timp de mai bine de doua ore, actorii si echipa de
filmare au incercat fel si fel de metode sa convinga animalele sa il urmeze pe Salman si sa nu se intoarca
la ciobanul care incerca din rasputeri sa le urneasca din spate inainte. in cele din urma, copilul ciobanului
a trecut la carma oilor, din lateral pentru ca altfel oile nu dadeau semn ca il vor urma pe Salman Khan. 
  
  
  
  Bucatar special 
  
  Salman Khan nu face mofturi la mancare - o spune Mita Basin, cea care a venit de la Bucuresti pentru a
se ocupa de hrana starului indian si a celor din echipa sa. Mita Basin si tatal ei au avut grija ca acestora sa
nu le lipseasca nimic. Aceasta a spus ca Salman Khan, fratele lui, dar si Daisy au mancat atat hrana
indiana, cat si mancare romaneasca. "I-am gatit mancare indiana, cu pui, legume. Nu au vrut nimic
special. Sunt foarte flexibili. Au mancat ce le-am gatit. Şi Salman Khan e foarte flexibil. Şi fratele lui, la
fel, dar si Daisy. Tuturor le-a placut ce le-am pregatit, au apreciat. Au incercat si mancarea romaneasca si
le-a placut ", a spus Mita Basin. 
  
  
  
  Fara fane in Muzeu
  
  in cea de-a treia zi de filmare in Sibiu, Salman Khan nu a mai fost atat de vanat de doamne si
domnisoare, cum s-a intamplat in cea de-a doua zi de filmare. O tanara, insa, a venit in Muzeu si a
asteptat ore in sir pentru o poza cu actorul preferat. 
  
  Acesta, insa, nu a mai parasit platoul de filmare pentru ca a avut foarte mult de lucru. Trei scene
distincte a filmat in Muzeul in Aer Liber. "Muzeul in Aer Liber din Dumbrava Sibiului este unul dintre
cele mai frumoase si mai pitoresti spatii din oras. Ne bucuram ca echipa a ales, in aceasta a treia zi de
sedere in oras, muzeul pentru a filma cateva secvente din povestea de dragoste a celor doi protagonisti,
interpretati de actorii Salman Khan si Daisy Shah. Vor fi filmate trei secvente in muzeu: una este pe aleile
din muzeu unde apare o masina de epoca, alta care prezinta panorama morilor si a lacului si o turma de oi
si, de asemenea, o alta secventa va ilustra un car cu fan tras de un cal ", a spus Anda Ionas, PR al
Muzeului.
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