ТАЕКУОНДО навлиза в световното КИНО

Световната Федерация по Таекуондо одобри новият
филм на продуцента Prachya Pinkaew, "The
Kick"("Ритникът"), който е първият по рода си показващ
силата на таекуондо в реална ситуация.
За тези от вас, които знаете "The Spin Kick" ("Въртелив
Удар") като единствения досега филм за таекуондо, то
уверявам ви, че този ще ви хареса много повече. Във
филма "Въртелив Удар" таекуондо е представено
единствено в светлината му на спорт и не се дава толкова
ясна представа за въздействието на ударите и ритниците. В
новия филм обаче, "Ритникът", ще станете свидетели на
изключителните умения на актьорите, голяма част от които
са шампиони по таекуондо, и как включват уменията си да
защитят национална ценност.
За филма:
Актьорите във филма са обикновени хора, не са супергерои, а семейство, знаещо как да се защитава. Бащата е
сабумним, който дъжи зала за бойни Световната Федерация по Таекуондо одобри новия филм на продуцента
Prachya Pinkaew, "The Kick"("Ритникът"), който е първият по рода си показващ силата на таекуондо в реална
ситуация.
За тези от вас, които знаете "The Spin Kick" ("Въртелив Удар") като единствения
досега филм за таекуондо, то уверявам ви, че този ще ви хареса много повече. Във
филма "Въртелив Удар" таекуондо е представено единствено в светлината му на
спорт и не се дава толкова ясна представа за въздействието на ударите и ритниците.
В новия филм "Ритникът" обаче, ще станете свидетели на изключителните умения на
актьорите, голяма част от които са шампиони по таекуондо, как включват уменията
си да защитят национална ценност.
За филма:
Актьорите във филма са обикновени хора, не са супер герои, а семейство, знаещо как
да се защитава. Бащата е сабумним, който държи зала за бойни изкуства в Банкок.
Останалата част от семейството му също са много добри в различни стилове на
таекуондо. Един ден се случва така, че семейството се сблъсква с бандитите, които
току що са откраднали "Крисът" - нож, който представлява легендарно национално
съкровище и така започва чудесният екшън, примесен с вълнуващо приключение.
В ролите:
В ролите на семейството са известни таекуондо шампиони, а именно: Taejoo многократен корейски шампион, в ролята на "сина"; K Kim - световен шампион по
таекуондо WTF за 2007-ма, в ролята на "дъщерята".
Очаквайте:
Световната премиера е обявена за 11 ноември 2011, но тъй като филмите в България пристигат по-късно, ще го
очакваме с нетърпение, вероятно в началото на 2012.
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