Box Office március 5-7
Írta: Kenobi
2010. március 08. hétfő, 18:37 - Módosítás: 2010. március 09. kedd, 17:05

A hétvége nyertese Tim Burton vizuális látványpornója, az Alice Csodaországban. Naná, hogy
meglovagolva az újabb korok filmes divatját, 3D-ben. Ha a film vizuálisan szex a szemnek,
akkor rendezőjének sérója maga a vizuális rettenet, hogy kicsit gonoszkodjak. Mindenesetre a
film 200 milliós megaköltségvetése egyetlen hétvégén megtérült - nem semmi! A heti második
premier, a Broklyn mélyén a mese mögött, rögtön a második helyen nyitott, távcsővel sasolva
annak bevételeit. Leonardo DiCaprio harmadik hete bolyong az amerikai bevételi listák
élmezőnyében, így a Viharszigetnek lazán kijutott a dobogó legalsó foka. Bruce Willis jött, látott
és pofázott. Az értelmes tekintetű akciósztár/dumagép jutalma a negyedik hely lett. Bár az
Avatar Oscarok tekintetében bombára lépett, a Na’vik vakító fogsorára még mindig odakozmál
a nép. Röviden ennyi a heti felhozatalról. A továbbnál olvashatjuk, mire csápoltak a
tengerentúli mozikban, március első hétvégéjén.
A március 5-6-7 hétvégi USA top tíz:
1. (új) Alice Csodaországban hétvége: 116,300,000 $ összesen: 116,300,000 - költség: 200
millió
2. (új) Broklyn mélyén hétvége: 13,500,000 $ összesen: 13,500,000 $ - költség: 25 millió
3. (1.) Viharsziget hétvége: 13,300,000 $ összesen: 95,825,000 $ - költség: 80 millió
4. (2.) Cop Out hétvége: 9,145,000 $ összesen: 32,360,000$ - költség:30 millió
5. (4.) Avatar hétvége: 7,700,000 $ összesen: 720,189,000 $ - költség: ?
6. (3.) The Crazies hétvége: 7,016,000 $ összesen: 27,409,000 $ - költség: 20 millió
7. (5.) Villámtolvaj - Percy Jackson és az olimposziak hétvége: 5,100,000 $ összesen:
78,033,000 $ - költség:95 millió
8. (6.) Valentin nap hétvége: 4,270,000 $ összesen: 106,420,000 $ - költség:52 millió
9. (10.) Crazy Heart hétvége: 3,350,000 $ összesen: 29,569,000 $ - költség: 7 millió
10. (7.) Kedves John hétvége: 2,850,000 $ összesen: 76,694,000 $ - költség: 25 millió Joomla
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