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“Murat Boz seslendirmesini yaptığı 100 milyon
dolar bütçeli, 3 boyutlu “Kahraman İkili” adlı filmi
Şanlıurfa ve İstanbul’da sinemaya gitmekte kısıtlı
olanaklara sahip çocuklarla birlikte izleyecek. Bu
organizasyon Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Cinemaxiumum, Pinema ve Murat Boz’un
işbirliğiyle 26 Ekim’de Şanlıurfa’da Cinemaximum
Şanlıurfa Piazza’da, 27 Ekim de ise İstanbul’da
Cinemaximum Forum İstanbul’da gerçekleşecek.
Gösterim sırasında çocuklara Murat Boz’un imzalı
fotoğrafı ve filmin kartpostalı hediye edilecek.”

“Zamanın gidişatını değiştirmeye çalışıyorlar!”
Vizyon Tarihi: 01.11.2013

SİNOPSİS
Birbirinden tamamen zıt iki hindinin eğlenceli ve inanılmaz serüveni. Onların zorlu görevi zamanda
yolculuk yapıp, yılbaşı menüsünden hindileri tamamen çıkarmaktır. Jake ve Reggie’nin bu sıra dışı
mücadelesi; zamanın gidişatını değiştirmeye ve birkaç değil, bütün dünyadaki hindileri kurtarmayı
amaçlamaktadır. Reggie karakterini yurtdışında Owen Wilson seslendirirken, Türkçe dublajda büyük
bir sürprizle Murat Boz karşımızda. Reggie’nin sıradan hayatı yaşadığı çiftliği Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı’nın ziyareti ve yılbaşı gecesi kesilmeyecek tek hindi olarak onun seçilmesi ile
birdenbire değişir. Artık o “affedilmiş” bir hindidir. Bu da leziz pizzalar, lüks bir yaşam ve televizyon
keyfi demekti. Ama bu tatlı hayat Jake’in gelişi ve onu bu mükemmel yaşamdan koparışıyla alt üst
olur. Jake’in tek bir görevi vardır o da hindileri bir yiyecek olmaktan çıkarmaktır. Bunun için de 1621
yılına gitmesi ve tüm zamanı değiştirmesi gerekmektedir. Bu macera dolu ve zorlu görev onun tek
başına altından kalkabileceği kadar kolay değildir. Avcılar, vahşi doğa, tehlikeler ve sadece besili hale
gelip tabaklarda yenmeyi beklemeyen harika ve ilginç bir hindi sürüsü bu maceraya eşlik ederler.
Sürü lideri Şef Broadbeak’in güzel ve alımlı kız kardeşi Jenny ise bu hikayeye çok farklı ve hoş bir
boyut kazandıracaktır. Hindilerin bu çılgın macerası doludizgin, komik ve eğlenceli dakikaları beyaz
perdede 3d olarak karşınızda.

PRODÜKSİYON NOTLARI
Ödüllü animasyon stüdyosu Reel FX uzun metrajlı yapımı Kahraman İkili Relativity Media ortaklığıyla
izleyici ile buluşacak. Her yaştan izleyicinin beğenisini toplayacak olan animasyon güçlü yapım ve kast
ekibiyle dikkat çekiyor. Filmin senaristleri David I Stern ve Jonh J. Strauss 6 ay boyunca hikayenin
gelişmesi ve finale ulaşması için çalıştılar. Senaryo tamamlandığında ise doğru studyo ve yapımcıları
bulmak için kolları sıvadılar. Shrek serisinin başarılı yapımcısı Aron Warner hikayeyi ilk kez
okuduğunda bu maceranın benzersiz ve bilgece kurgusundan çok etkilendi. 2009 yılında Reel Fx
Stüdyoları preprodüksiyon çalışmalarına başladı. Hikayenin birbirine tamamen zıt iki ayrı karakterdeki
kahramanlardan oluşması, aksiyon sahnelerinin yoğun oluşu titiz ve keyifli bir proje sürecini
beraberinde getirdi. Horton filminin yönetmeni Jimmy Hayward, senarist ve yapımcı Scott Mosier ve
Akademi ödüllü Aron Warner’ın ortaya büyük bir sentez getirdi ve bu birleşme projeye yansıdı.
Hayward, Pixar ve Blue Sky gibi animasyon dünyasının en önemli stüdyolarının altyapısını Kahraman
İkili’ye taşıdı. 1993 yılında kurulan Reel FX firmasının şimdiye kadar bir çok başarılı kısa film ve
reklama imza attı.

OYUNCULAR HAKKINDA
Reggie (Owen Wilson/Murat Boz)
Owen Wilson Midnight In Paris / Paris’te Gece Yarısı, Wedding Crashers /
Davetsiz Çapkınlar, Marley and Me / Marley ve Ben gibi filmlerdeki
oyunculuğu ve Cars / Arabalar’da Mcqueen ve Marmaduke’da ise başrol
dublajıyla animasyon dünyasında önemli filmlere sesiyle hayat vermiş, göz
dolduran bir aktör.

7 Mart 1980 yılında Zonguldak’ta doğan ünlü pop yıldızı Murat Boz, 1999
senesinde Bilgi Üniversitesi Caz Volak Bölümünü burslu olarak kazanarak,
2003 yılında müzik eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği
Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde devam etti. Aynı yıllarda
Tarkan ve birçok sanatçıya albüm ve konserlerinde vokallik yaptı. 2006
yılında yayınladığı ilk single çalışması “Aşkı Bulamam” ile çıkış yaptı.2007
yılında ise ilk stüdyo albümü Maxiumum’u yayınladı. Aynı yıl Kral Tv Video Müzik Ödülleri’nden, Altın
Kelebek Ödülleri’nden ve İstanbul FM Altın Ödüllerin’nden “En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” dalında
ödüller aldı.2008 yılında ilk EP çalışması olan Uçurum’u, bir yıl sonra ise Şans albümlerini
yayınladı.2010 yılında ikinci single çalışması Hayat Sana Güzel’i, 2011’de ise üçüncü stüdyo albümü
Aşklarım Büyük Beden’i yayınladı. Piyano, keman ve ney çalabilen Murat Boz, müzik kariyerinin
yanında bir çok önemli firmanın reklam yüzüdür. 2011 yılından bu yana düzenlenen O Ses Türkiye
programının dört jüri üyesinden biridir. Sanatçının ilk animasyon seslendirmesidir.

Jake (Woody Harrelson/ Uğur Taşdemir)
Ünlü aktör Woody Harrelson 1961 yılında Teksas’ta doğdu. Bir çok film ve
dizi projesinde rol alan Harrelson’ın yer aldığı bazı projeler ise şöyle, Now
You See Me/Sihirbazlar Çetesi, Zombieland, The Hunger Games / Açlık
Oyunları, Seven Psychopats / Yedi Psikopat. Televizyon tarihinin en önemli
animasyonlarından The Simpsons/ Simpson Ailesi’nde Woody karakterini
seslendirmiştir.

1965 Yozgat doğumlu Uğur Taşdemir Türk sineması ve dizi sektöründe bir
çok projede yer almıştır. Çiçek Taksi, Baba Evi, Sıcak Saatler gibi dizilerde
oyunculuk yapan Taşdemir, sayısız filmde dublaj yapmıştır. I am Sam /
Benim Adım Sam, Lady In Water, City Of Angels / Melekler Şehri
seslendirme yaptığı filmlerden sadece bir kaçıdır.

Yönetmen & Senarist Jimmy Hayward
Jimmy Hayward; Pixar stüdyoları başta olmak üzere, 20th Century Fox ve Blue Sky’da animasyon
ekiplerinde büyük işlere imza atan ve bu alana 1994 yılında Reboot adlı animasyon dizi ile adım atan
ünlü yönetmendir. Finding Nemo / Kayıp Balık Nemo, Sevimli Canavarlar, Oyuncak Hikayesi gibi
animasyon tarihindeki en

başarılı projelerde animasyon ekibinde görev almıştır. Free Birds /

Kahraman İkili filminde ilk kez senarist koltuğuna oturab Hayward, Horton Hears a Who / Horton ve
Jonah Hex yönetmenlik yaptığı diğer filmler arasında yer alıyor.

Yürütücü Yapımcı Aron Warner
Shrek filminin Oscar ödüllü yapımcısı Aron Warner Free Birds / Kahraman İkili filminde ilk kez senarist
koltuğuna oturdu. Horton Hears a Who / Horton ve Jonah Hex filmlerinde yönetmenlik yaptı. Warner
yapımcı olarak daha önce Antz / Karınca Z ve Cirque Du Soleil: World Away projelerinde de yer
almıştı.

Bunları biliyor muydunuz?


Filmin müzikleri daha önce Bee Movie ve Bedtime Stories müziklerinin yaratıcısı
Dominc Lewis tarafında yapıldı.



Animasyon ve yaratıcı ekip, yapım öncesi Doğu Teksas’taki Hindi çiftliklerini ziyaret
ederek gerçeğe en yakın modellemeleri gözlemlediler.



Filmin hikayesini Joh J. Strauss’La birlikte oluşturan David I. Stern Open Season Çılgın
Dostlar II&III, Geppetto ve Henry & Me filmlerinde de yazar olarak yer alıyor.



Reel Fx Stüdyoları daha önce Transformers: The Game, Kung Fu Panda gibi önemli
animasyon filmlerin yapımcılığının yanında, Buffy Vampire Slayer, Spy Kids 2/Çılgın
Çocuklar 2 gibi bir çok filmde özel efekt uygulama hizmeti vermiştir.



Yaratıcı ekibin preprodüksiyon evresinde hindi çiftliklerine giderek, karakter
çalışmaları yapmıştır.
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