THE BASEMENT (A PINCE) címmel elkészült egy új horror film Magyarországon. A produkció 18-as
korhatár besorolással büszkélkedhet, amely sokat elárul arról, hogy műfajának legmélyebb elemeit
tartalmazza.

A történet nemzetközi cserediákok között játszódik, akik az egyik főszereplő lediplomázásának
alkalmából egy házibulit rendeznek. Miután a kiérkező rendőrök véget vetnek a mulatságnak, a
szűk mag egy másik extrém tevékenységbe kezd: szellemet idéznek. Megmagyarázhatatlan és furcsa
dolgok sora veszi kezdetét, amelynek során az egyik barátjuk eltűnik. A nyomok a ház hatalmas
pincerendszerébe vezetnek, ami évtizedek óta magánkézben van, és pontosan egy lakó sem tudja,
hogy mi folyik odalent. Az ötfős társaságnak sikerül bejutnia a labirintusszerű egykori
óvóhelyre, ahol nem csak haldokló barátjukat találják meg, hanem nem e világi erőkkel is szembe
kell nézniük. Kezdetét veszi a véres és kegyetlen küzdelem az életükért.
A film a történetből adódóan többnyire külföldi színészekkel készült, akik Angliából, az
Egyesült Államokból és Japánból érkeztek a forgatásra. A nemzetközi társaság miatt a szereplők
főként angolul beszélnek egymással, ám a magyar karakterek többször is megszólalnak a saját
nyelvükön.
A produkció első sorban a nemzetközi horror rajongó közönségnek készült, és egyben az ő
támogatásukkal valósult meg a film közösségi finanszírozás keretében. Ez a támogatási rendszer
egyre nagyobb népszerűségnek örvend (főleg külföldön), ami a valóságban úgy néz ki, hogy az
adott projekt iránt érdeklődők anyagi-, vagy egyéb forrásokat ajánlanak fel az alkotók számára.
Az alacsony költségvetésű film létrejöttét ezen felül számos itthoni cég is segítette.
A filmet Illés László rendező/producer, illetve Tóth Gergely operatőr/stúdióvezető készítette,
Budapesten, egy az Astoriához közeli háztömbben, és annak pincerendszerében a tavalyi évben majd az utómunkálatokat követően a film mostanra jutott el abba a stádiumba, hogy bemutatásra
kerüljön.
Egy los angelesi vállalat már átvette a filmet külföldi értékesítésre, így várhatóan számos
országban jelenik meg a produkció televíziós, online, illetve DVD/Blu-Ray forgalmazásban.
A The Basement (A Pince) című film Magyarországon limitált számú közönségtalálkozó keretein
belül kerül bemutatásra, ahol az alkotás megtekintését követően az alkotókkal is lehetőség
nyílik a beszélgetésre.
A film gyártásának folyamata, és számos egyéb a produkcióhoz köthető anyag megtalálható a The
Basement hivatalos Facebook oldalán:
(EN) https://www.facebook.com/thebasementhorror
(HU) https://www.facebook.com/apincehorror

LINKEK:
First Look Trailer:
(EN) https://youtu.be/x7BZRzEGOuM
(HU) https://www.youtube.com/watch?v=mUiQY5zSRCY
The Basement (OST) | Main Theme:
https://youtu.be/JmvDFkqQvlY
Werk:
https://www.youtube.com/watch?v=KW68cSB_Yxs
IMDB link:
http://www.imdb.com/title/tt4942478/

NÉHÁNY CIKK:
Az új magyar horror után lehet, hogy nem mész le többé a pincébe
http://24.hu/kultura/2017/04/04/az-uj-magyar-horror-utan-lehet-hogy-nem-mesz-le-tobbe-a-pincebe/
Mi is tudunk minimál horrort forgatni
http://index.hu/kultur/cinematrix/2017/04/11/mi_is_tudunk_fuggetlen_minimalhorrort_forgatni/
Horrorhíradó – különkiadás: The Basement – A Pince
http://www.creepyshake.com/2017/04/05/horrorhirado-kulonkiadas-the-basement-a-pince
Hosszú út vezetett a pincéig
http://www.frisss.hu/hirek/hosszu-ut-vezetett-a-pinceig
A Pince – The Basement
https://www.mozinezo.hu/filmek/a-pince-the-basement-2017-magyar-film.mozi
Magyar horror tesz róla, hogy egyedül véletlenül se merj lemenni majd a pincébe
https://nuus.hu/film/0404/magyar-horror-tesz-rola-hogy-egyedul-veletlenul-se-merj-lemenni-majdpincebe/
Interjú Illés Lászlóval A Pince rendezőjével
http://www.creepyshake.com/2017/04/22/interju-illes-laszloval-a-pince-rendezojevel
Ijesztő és véres előzetest kapott a szombathelyiek horrorfilmje, a Basement
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/basement_horror_movie_elozetes
Mafab – magyar filmadatbázis, A Pince
http://www.mafab.hu/movies/the-basement-276868.html
A Pince címmel készült el egy új horror film Magyarországon
https://soundcloud.com/frisss-fm-szombathely/331-a-pince-horror
Interú a The Basement készítőivel
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/the_basement_horror_movie_interju
Jöhet az esti para adag?
https://www.facebook.com/mozimaniaapp.hu/?fref=ts
Vérfagyasztó horror - A pince filmbemutatója az AGORA Savaria Filmszínházban
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/13399/verfagyaszto_horrora_pince_filmbemutatoja_az_agora_savaria_film/
Savaria Fórum, nyomtatott – címoldal: 2017. április 22.
21 Horror Movies That Will Make You Scream in 2017
https://boomhowdy.com/blogs/downrightcreepy/17-horror- movies-2017/
Review: Another Reason to Fear Basements
http://aminoapps.com/page/horror/8235787/another-reason- to-fear- basements-doll- face
The gruesome trailer for The Basement
http://severed-cinema.com/latest/the- gruesome-trailer- for-the- basement-and- indiegogo-preorder-is- now-live

A high-quality independent horror movie
http://decaymag.com/2016/11/01/basement-crowdfundingcampaign?utm_content=bufferb0e09&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=facebook.com&amp;utm_campa
ign=buffer
A new indie horror film soon to be released!
http://www.theblood-shed.com/trailer- lands-long- production-basement/
Step inside this creepy new trailer for ’The Basement’
http://modernhorrors.com/step-inside- creepy-new- trailer-basement/
Blood, death, a hellish freak, and an abandoned basement.
https://creators.co/posts/4138394

