Szinkronizálás...
Megkezdődtek az Ifi Alpha filmsorozat és a Házas Kurzus
párkapcsolatfejlesztő videók szinkronizálási munkái. Hamarosan már
magyar hangon szólal meg Jason, Ben és a többiek, ami még teljesebbé
teheti majd az Alpha-élményt a fiatalok számára.
Nagy a forgolódás a volt Horizont mozi alagsorában, a Golgota Budapest Gyülekezet
stúdiójában. Művészek adják egymásnak a kilincset: Seszták Szabolcs és Rajkai Zoltán az
Ifi Alpha házigazdáinak adják a hangot, míg a Házaskurzus két fő karakterét Kovács Nóra
és Epres Attila szólaltatja meg.
Talán nem is gondolnád, hogy rajtuk kívül milyen sokan vannak még itt!
Góz Tamás a szinkronrendező-asszisztens sorra hívja be a kisebb szerepekre először a
művészeket: Czető Ádám, Markovics Tamás, Pekár Adrienn, Roatis Andrea, Dögei Éva,
Kiss Virág, Rosta Sándor, Imre István, Varga Gábor, Pál Tamás, Tarján Péter, majd a
szinkron világával még ismerkedőket: Bálint Adrienn, Nagy Bálint, Angyal Virág, Bubik
Réka, Seres Ildikó.
Zámbori Soma pedig nem csak, mint szinkronrendező van jelen, ő maga is beáll a mikrofon
mögé, kisebb-nagyobb karaktereket megszólaltatva.
A szombat pedig az Alpha önkéntesek napja,
hiszen rengeteg pár-mondattal megszólaló
karakter van az Ifi Alpha filmjeiben és a
Házaskurzusban is. Azért, hogy a
végeredmény színes egység legyen, sokan
jöttek el, és töltöttek ott egy egész napot,
miközben kint tombolt az augusztus eleji
hőség. Ugyanakkor nagy élmény volt
megtapasztalni, hogy működik a
szinkronizálás. Köszönjük kedves Alpha
önkéntesek, hogy rászántátok az időtöket, és
adtátok a hangotokat! Brolly Péter, Csontos
Ádám, Elsik Renáta, Koller Heni, Lévai Ádám,
Mayer Máté, Mititzky Gábor, Pályi Patrik, Reichenbach Dóra, Schmidt Péter, Szalai Lídia,
Szende Iringó Ilona, Valicskó Ferenc, Vezér Dávid, John Wilson.
És bár nem hallhatjuk hangját a felvételeken, de aki a felvétel első percétől az utolsóig – és
még utána is a stúdióban biztosította a tökéletes felvételeket: Pap Gergely hangmérnök.
Izgatottan várjuk az új Ifi Alpha és Házaskurzus videóit, és reméljük, hogy sokaknak lesz
élmény a magyar nyelven megszólaló videósorozatok megnézése!

