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SİNOPSİS

Jeff Chang ( Justin Chon), her zaman kendisinden bekleneni fazlasıyla yapmış çalışkan bir kolej öğrencisidir. Jeff’in
en yakın arkadaşlarından Casey’nin karakteri (Skylar Astin) ise onunkinin tam tersidir ve tam bir çılgındır. Miller
(Miles Teller) ise ikisini dengeleyen bir karaktere sahiptir. Birbirlerinin her yönünü tamamlayan bu üçlü, bu yüzden
çok yakın arkadaşlardır.
Casey (Skylar Astin) ve Miller (Miles Teller), Jeff’in 21. doğum günü için Northern Pacific Üniversitesi’ne gelerek
Jeff’e süpriz yaparlar. İki arkadaşının da gazıyla o gece yapmak istediği her şeyi yapmaya karar veren Jeff, ertesi gün
gitmesi gereken görüşmeyi bile unutur. Bir bira derken, bütün gecesi kaosa dönen Jeff ile arkadaşlarının başına
gelmeyen kalmayacaktır.

PRODUKSİYON HAKKINDA

Yapımcı David Hoberman ve Todd Lieberman “Çılgın Doğumgünü” ile uzun süredir hayran oldukları senarist Jon
Lucas ve Moore ile birlikte çalışma şansı yakalamışlardır. Kendi tecrübelerinden faydalanarak “Hangover” filmini
yazan senaristler Jon Lucas ve Moore, “Çılgın Doğumgünü” filminin senaryosunu farklı oluşturmuşlar. Olaylar
dizisinden oluşan “Çılgın Doğumgünü” için yazarlar, yirmi bir yaşına girerken filmde yaşananlar kadar çılgınca şeyler
yapmadıklarını itiraf ediyorlar.
On altı ve on yedi yaşın, Amerikalı gençler için önemini vurgulayan yazarlar, yirmi bir yaşın Amerika’da ki gençler
için daha önemli olduğunu belirtiyorlar. Yirmi bir yaşına giren her birey için kısıtlamalar kalktığından, artık yirmi bir
yaşında olmanın öneminin farkındalar. Bu tadın hiçbir yaşta tekrar yakalanamayacağına inanıyorlar. Tüm bu
düşünceleri doğrultusunda da “Çılgın Doğumgünü” filmini oluşturduklarını belirtiyorlar.

OYUNCULAR VE EKİP

Yapımcılar

David Hoberman
Ryan Kavanaugh
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Yürütücü Yapımcı

Jason Beckman
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Adam Field

Yapım Tasarımı

Jerry Fleming
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Jon Lucas
Scott Moore
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OYUNCULAR HAKKINDA

Miles Teller
1987 Pennsylvania doğumludur. 17 yaşında oyunculuğa başlayan Teller’ın başlıca filmlerini “Moonlighter”, “Project
X”, “Rabbit Hole” şeklinde sıralayabiliriz. Nicole Kidman ile birlikte rol aldığı “Rabbit Hole” filmindeki performansı
ile büyük beğeni toplamıştır.

Skyler Astin
1987 New York doğumlu oyuncunun gerçek adı Skyler Astin Lipstein’dır. Şu anda kullandığı ismi 15 yaşındayken
çalıştığı ajans önermiş ve oyunculuk kariyerinde de Skyler Astin olarak anılmaya devam etmiştir. Başlıca filmleri
“Hamlet 2”, “Taking Woodstock”, “Love Written in Blood”, “Pitch Perfect” şeklindedir.

Justin Chon
1981 Kaliforniya doğumlu oyuncuyu en son “Twilight” serilerindeki performanslarından hatırlamamak mümkün.
2009 yılında “Crossing Over” filmindeki rolü ile de başarılı bir performans sunmuştur. Ayrıca “Hack”, “Balls Out: The
Gary Houseman Story” gibi farklı türdeki yapımlarda da rol almıştır.

Yönetmen / Yazar Jon Lucas ve Scott Moore
“Hangover” filmi ile WGA, BAFTA, En iyi Komedi Oskarı ile En İyi Senaryo ödüllerini kazanmışlardır. Bu sayede de en
çok tanınan senaristlerden olmayı başarmışlardır. İlk filmleri Sundance Film Festivali’nde gösterime giren
“Flypaper” olmuştur. Bu filmde de senarist Daniel Petrie, Jr ile çalışma fırsatı yakalamışlardır. “Çılgın Doğumgünü”
ise ikilinin ilk defa yönetmen koltuğuna birlikte oturduğu filmdir.

Bunları biliyor muydunuz?



Filmin yönetmeni olan Jon Lucas ve Scott Moore ilk defa birlikte yönetmen koltuğuna “Çılgın Doğumgünü”
ile birlikte oturmuştur.



Miles Teller, ilk (Rabbit Hole) görüşmesinde çok kızarıp bozardığı için rolü kapmıştır. Seçilmesinin
nedeninin doğallığı olduğunu, filmdeki rol arkadaşı Nicole Kidman da itiraf etmiştir.



Skylar Astin, ünlü olmadan önce New York’ta sebze ve meyve satan bir dükkan da çalışmıştır.



Filmin bayan oyuncularından Sarah Wright kariyerine şarkıcılık yaparak başlamıştır.



Sarah Wright, Kentucky’de henüz bir lise öğrencisiyken bir ajans tarafından fark edilip, oyunculuk
kariyerine adım atmıştır.



Filmin yapımcıları “Çılgın Doğumgünü” filminde oynayacak oyuncuların çok tanınmamış oyuncular olmasına
dikkat edip, bunun izleyici için daha inandırı olacağını düşünmüşlerdir.



Miles Teller, filmin seçmelerinde senaryoyu okuduktan sonra kendisi “Miller” rolünü istemiştir. Normalde
kendisine “Casey” karakterini canlandırması için teklif götürülmüştür.



Justin Chon, filmde oynadığı karakterin yaşından 10 yaş daha büyüktür.
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