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2010 júniusában kezdi meg működését az újonnan létrehozott Gamma Home Entertainment
(GHE). Olyan DVD-megjelenéseket juttat majd el a magyar közönséghez, mint a
Twilight-sorozat, a Gamer - Játék a végsőkig vagy a Kecskebűvölők.
A Fórum Home Entertainment (FHE) megszűnése után a cég két ügyvezető igazgatója fogott
össze a
Select Videóval és a budapesti leányvállalattal is
rendelkező New York-i székhelyű
SPI-j
al, hogy életre hívják a
Gamma Home Entertainment
et. Az FHE két egykori ügyvezetője,
Müller Márton
és
Stern Gábor
egy évtizede foglalkozik videoforgalmazással.

„Érdekes váltás lesz kikerülni a nagy hollywoodi stúdiók által irányított mókuskerékből, és egy
olyan rendszerben dolgozni, ahol az egyes megjelenésekre sokkal jobban tudunk koncentrálni”
- mondja Müller. „Izgalmas lesz a megszerzett tapasztalatainkat a hamarosan beinduló cégben
kamatoztatni” – teszi még hozzá Stern.

Az 1990 óta a videopiacon tevékenykedő Select az elmúlt több mint két évtizedben egyszerű
nagykereskedőből, piacvezető forgalmazóvá nőtte ki magát. A Universal Stúdió produkciói
mellett számos kisebb jogtulajdonos filmjeit piacra dobó Select a raktározási és a logisztikai
szolgáltatásait, illetve az értékesítési rendszerét fogja a GHE rendelkezésére bocsátani. Ez az
együttműködés garancia arra, hogy a megjelenések igazán széles körben kerüljenek
terjesztésre, s így a fogyasztók könnyen beszerezhessék az új cég régi és új kiadványait.

A GHE forgalmazásában jelennek majd meg június 1-je után az SPI filmjei. A 19 éve piacon
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szereplő SPI International a mozifilmek mellett különféle televíziós műsorokat is készít a
nemzetközi piacra, valamint beindította saját FILMBOX kábelcsatorna családját is, és elsőként
kínált a régióban teljesen HD filmcsatornát. Az együttműködésnek köszönhetően a GHE DVD
és Blu-ray forgalmazó több mint 50 új DVD-t jelentet meg még az idén, és lesz gazdája a közel
1000 filmből álló SPI katalógusnak. A kiadó várhatóan augusztustól megkezdi a Fórum
Hungary
független filmjeinek forgalmazását, és lesz a
Béres Alexandra
fitnesz DVD-k exkluzív disztribútora.

A kiadó június 18-án a Twilight Saga: Újhold DVD és Blu-ray változatának megjelentetésével
indítja be tevékenységét. Nemcsak könyvben és a mozikban tarol a sorozat, de az első rész
lett a 2009-es év legsikeresebb DVD-megjelenése, így nem meglepő, hogy nagyon nagyok a
várakozások. Ezt többek között olyan mozifilmek követik DVD-n, mint a
Gerard Butler
főszereplésével készült akciófilm, a
Gamer - Játék a végsőkig
; a klasszikus zenés film remake-je, a
Fame - Hírnév
;
Amy Adams
romantikus vígjátéka, a
Szőkőhév
; vagy a
Kecskebűvölők
, olyan sztárokkal, mint
George Clooney Jeff Bridges, Ewan McGregor, Kevin Spacey
és a kecske.

Olyan hiánypótló alkotásokkal is találkozhatunk majd a kiadó jóvoltából az elkövetkező
hónapokban, mint Ethan Hawke saját regényéből rendezett filmje, a Mi a gond velem?,
aminek ő egyben a főszerepelője is vagy
Alejandro Amenábar
, a Más világ és a Nyisd ki a szemed rendezőjének első thrillere, a
Halálos tézis
. A kiadó a mintegy 1500 filmből álló filmkatalógusából is gazdálkodik majd. A benne szereplő
örökzöld filmeket folyamatosan a kínálatában tartja, és a legnagyobb sikerek (mint például
Jackie Brown, Good Will Hunting, Sin City
) Blu-ray megjelenését is tervezi.
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Ennyi a hír. A magunk részéről kívánunk az új forgalmazónak sok sikert, kitartást, és
persze jó, igényes kiadású filmeket!
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