
Sibienii fac figuratie in filmul cu Nicolas Cage
in jur de 450 de sibieni vor participa la filmarile pentru "Ghost Rider: Spirit of Vengeance", alaturi de
Nicolas Cage. Ei vor asigura figuratia pentru filmarile ce se vor desfasura la Sibiu si au varste cuprinse
intre 6 si 70 de ani. Potrivit anuntului de casting postat pe internet, o zi de filmare este platita cu 40 de lei
pentru adulti si cu 60 de lei pentru copii. 
  
  Selectia celor ce vor asigura figuratia a fost organizata in vederea filmarilor la productia "Ghost Rider:
Spirit of Vengeance", ce se vor desfasura in judetul Sibiu cel mai probabil la inceputul lunii viitoare, care
il vor aduce mai aproape de noi pe actorul Nicolas Cage. Cunoscutul actor american l-a intruchipat pe
motociclistul Johnny Blaze in productia din 2007, "Ghost Rider", in care isi da sufletul pentru a lupta
impotriva lui Blackheart, insusi fiul diavolului, insetat de putere. Potrivit www.imdb.com, in "Ghost
Rider: Spirit of Vengeance", Johnny Blaze se ascunde in Europa de Est de unde este chemat pentru a-l
opri pe diavolul care a luat forma umana. Filmul ii are ca regizori pe Mark Neveldine si Brian Taylor. 
  
  La inceputul lui noiembrie
  
  Sibienii vor respira acelasi aer cu actorul Nicolas Cage cel mai probabil la inceputul lunii noiembrie.
Potrivit lui Cristi Bostanescu, Head of Film Production la Castel Film Studios, inca nu exista un plan
exact al filmarilor, insa acestea ar putea lua startul in jurul datei de 7 noiembrie, una dintre locatiile
urmarite fiind centrul vechi al Sibiului. Totodata, potrivit conducerii Hotelului Hilton Sibiu, in vederea
filmarilor a fost facuta o rezervare de zece apartamente, plus apartamentul prezidential, pentru perioada
6-13 noiembrie. 
  
  Vom reveni cu amanunte. 
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