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Film: Enola Holmes 2
– Trailer i plakat

Przygoda wzywa! Millie Bobby Brown, Henry Cavill i Helena
Bonham Carter powracają w filmie Enola Holmes 2 – gdzie
tajemnica o historycznych rozmiarach wymaga aż dwóch
Holmesów, by ją rozwikłać. Reżyserią filmu zajął się Harry
Bradbeer, a w rolach głównych zobaczymy również: Louisa
Partridge, Adeel Akhtar, Davida Thewlis, Susan Wokoma & Sharon
Duncan-Brewster. ENOLA HOLMES 2 tylko na Netflix od 4
listopada.

Trailer

Plakat

Film: Heart of Stone
– Pierwsze
spojrzenie

Gal Gadot, Jamie Dornan i Alia Bhatt zapraszają na nowy film
Heart of Stone – naszpikowany akcją thriller szpiegowski, który
trafi na Netflix w 2023 r.

Pierwsze spojrzenie -
wideo

Serial:
Bridgertonowie –
Obsada rozmawia o
następnym sezonie

Nicola Coughlan nie potrafi dochować tajemnicy, podobnie jak
postać, którą gra w serialu Bridgertonowie. W trakcie #TUDUM
zdradzi, co może pojawić się w pierwszym biuletynie Lady
Whistledown w nowym sezonie. Sezon 3 już wkrótce tylko na
Netflix.

Wideo

Serial: Queen
Charlotte – Pierwsze
spojrzenie

Charlotto, poznaj Jerzego. Już wkrótce na ekrany trafi Queen
Charlotte: A Bridgerton Story — opowieść o początkach historii
miłosnej, bez której nie byłoby świata Bridgertonów.

Pierwsze spojrzenie -
wideo

Serial: Cień i Kość 2
Wideo z pierwszym
spojrzeniem na
obsadę

Witamy ponownie w Uniwersum Griszów! Oto zapowiedź
drugiego sezonu serialu Cień i kość #TUDUM

Wideo

Serial: Emily in Paris
– Ogłoszenie daty
premiery 3 sezonu

🚨 WSZYSTKO JEST OK! 🚨 Trzeci sezon serialu Emily w Paryżu
trafi na Netflix już 21 grudnia!

Teaser

Serial: WEDNESDAY
– Oficjalny teaser

Zobacz oficjalny teaser nadchodzącego serialu Netflix
Wednesday zrodzonego w wyobraźni Tima Burtona. Tytułową rolę
zagra Jenna Ortega, a towarzyszyć jej będą między innymi
Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie i

Oficjalny teaser

https://www.youtube.com/watch?v=N5yZwbQWO6c
https://vandam.netflix.com/shares/09356db376c1466091d16efb2ed7b1b0?assets=47090822
https://www.youtube.com/watch?v=Ml97HOfVz5M
https://www.youtube.com/watch?v=Ml97HOfVz5M
https://www.youtube.com/watch?v=R6l9HCT0GOE
https://www.youtube.com/watch?v=uJ3T9TbSWDA
https://www.youtube.com/watch?v=uJ3T9TbSWDA
https://www.youtube.com/watch?v=Z_Mf5U69Kjw
https://www.youtube.com/watch?v=JxJsAoPZVOA
https://www.youtube.com/watch?v=ZTW5c5IikDE


Christina Ricci. Wednesday to przepełniona zjawiskami
paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie,
gdy Addamsówna pobiera nauki w Akademii Nevermore. Pstryk,
pstryk.

Serial: Turbulencje –
Trailer 4 sezonu

Czas na ostatnie lądowanie. Premiera pierwszej części czwartego
sezonu serialu Turbulencje już 4 listopada — tylko na Netflix.

Trailer

Seria: 3 Body
Problem - Materiał
zza kulis

3 Body Problem to seria dramatyczny inspirowany popularną
trylogią książkową, która opowiada o tym, co się dzieje, gdy
ludzkość odkrywa, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Ten
materiał przedstawia kulisy powstawania wyczekiwanego przez
fanów serialu 3 Body Problem, do którego niedawno zakończono
zdjęcia i który jest obecnie w fazie postprodukcji. Producenci
wykonawczy - David Benioff, D.B. Weiss i Alexander Woo - jak
również wybrani członkowie obsady, dzielą się wybranymi
szczegółami na temat nadchodzącego sezonu, który zadebiutuje
w 2023 roku (zostanie ogłoszony podczas Tudum). Lista obsady
oraz pełna lista producentów i partnerów dostępna jest w Netflix
Media Center.

Materiał dostępny
tylko w trakcie eventu
live!

https://www.youtube.com/watch?v=P4nU6e3_cdM
https://media.netflix.com/en/only-on-netflix/81024821
https://media.netflix.com/en/only-on-netflix/81024821
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Film: Kraina Snów –
Ekskluzywny klip i
grafika

Trzeba poznać zasady sennego królestwa, by móc je łamać. Film
Kraina Snów – z Jasonem Momoą i Marlow Barkley w rolach
głównych – trafi na Netflix w listopadzie.

Wideo

Serial: Jeszcze
nigdy… - rozmowy
obsady o
następnym sezonie

Wasza ulubiona chaotyczna nastolatka i spółka powrócą na ekran
w czwartym, finałowym sezonie serialu Jeszcze nigdy…! Więcej
dramy, więcej romansów i jeszcze nowy obiekt westchnień na
dokładkę? Rety! Premiera na Netflix w 2023 roku.

Wideo

Serial: Umbrella
Academy – Bloopers

Nie są idealni, ale i tak ich kochamy. Obejrzyj kompilację wpadek z
3. sezonu The Umbrella Academy tutaj. Sezon 3. serialu The
Umbrella Academy jest już dostępny, tylko na Netflix.

Wideo

Film: U Ciebie czy u
mnie - Ogłoszenie
daty premiery

Reese Witherspoon i Ashton Kutcher w komedii romantycznej ich
marzeń!

Premiera U Ciebie czy u mnie 10 lutego. #TUDUM

Materiał dostępny
tylko w trakcie eventu
live!

Serial: Guillermo Del
Toro: Pinokio -
Ekskluzywny
materiał zza kulis
produkcji

Nagrodzony Oscarem filmowiec Guillermo del Toro zabiera nas w
podróż po magicznym świecie jego Pinokia stworzonym z
wykorzystaniem techniki animacji poklatkowej. Film Guillermo Del
Toro: Pinokio będzie dostępny na Netflix już w grudniu.

Wideo

Serial: Pedro Alonso
oraz Alex Pina
rozmawiają o
Berlinie

Alex Pina i Pedro Alonso po raz pierwszy rozmawiają o
nadchodzącym spin offie La Casa de Papel.

Materiał dostępny
tylko w trakcie eventu
live!

Serial: Entergalactic
- Ekskluzywny
materiał zza kulis
produkcji

Miłość jest rozwiązaniem. Kid Cudi i Kenya Barris zaprezentują w
trakcie #TUDUM pierwsze ujęcia - i nagrania - z animowanej
historii miłosnej i albumu koncepcyjnego Entergalactic.

Materiał dostępny
tylko w trakcie eventu
live!

https://www.youtube.com/watch?v=CNWMzqZFkNs
https://www.youtube.com/watch?v=CO04Mbu9isE
https://www.youtube.com/watch?v=Rs1jMFEFWQI
https://www.youtube.com/watch?v=Tvn2C7P4cO0


Dokument: Drużyna
Odkupienia –
ekskluzywny
materiał wideo

Nieopowiedziana jeszcze historia jednego z największych
powrotów w historii sportu. Prowadzona przez Kobego Bryanta,
Dwyane'a Wade'a, Carmelo Anthony'ego i LeBrona Jamesa męska
reprezentacja USA w koszykówkę startuje na Olimpiadzie w 2008
r., mając wszystko do stracenia. I wiele do udowodnienia.

Wersja anglojęzyczna
wideo

Film: The Mother –
Oficjalny teaser

Groźna zabójczyni wychodzi z ukrycia, by chronić córkę, którą
przed laty musiała zostawić, uciekając przed śmiertelnymi
wrogami. Film The Mother, w którym główne role grają Jennifer
Lopez, Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci i
Gael Garcia Bernal, trafi na Netflix w maju 2023 r.

Oficjalny teaser

Serial: TY –
Ogłoszenie daty
premiery pierwszej
części sezonu 4

Witaj, profesorze Joe. Premiera części pierwszej 4. sezonu serialu
Ty już 10 lutego, a części drugiej – 10 marca. Tylko na Netflix.

Wideo zapowiedź

https://www.youtube.com/watch?v=sMmI8l59ljg
https://www.youtube.com/watch?v=mbL_NnoE5TI
https://www.youtube.com/watch?v=bSBrQ6CgXKg
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Serial: Obserwator –
Trailer i grafika

Brannockowie wprowadzają się do swojego wymarzonego domu
na przedmieściach, ale wkrótce potem ich życie zmienia się w
piekło. Złowieszcze listy od kogoś, kto nazywa siebie
Obserwatorem, okazują się zaledwie zapowiedzią długiej listy
przerażających sąsiedzkich tajemnic, które przyjdzie im odkryć.
Serial inspirowany prawdziwą historią domu Obserwatora w New
Jersey.

Trailer

Serial: Wiedźmin:
Rodowód krwi –
Teaser Art

Zwołaj swój cech - Wiedźmin: Rodowód Krwi pojawi się na Netflix
w grudniu tego roku.

Materiał będzie
dostępny w
późniejszym
terminie

Film: Tayler Rake 2 –
Ekskluzywny
materiał zza kulis
produkcji

Chris Hemsworth i reżyser Sam Hargrave powracają w filmie Tyler
Rake 2 - gdzie kaskaderskie wyczyny na planie są tak samo
zdumiewające, jak zakulisowy wysiłek, jaki trzeba włożyć w ich
nakręcenie.

Wideo

Serial: Wikingowie:
Walhalla – Pierwsza
zapowiedź 2 sezonu

Legendarni wikingowie – Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis
Eriksdotter (Frida Gustavsson) i Harald Sigurdsson (Leo Suter) –
dają desperacki opór Olafowi i jego wojownikom w tej specjalnej
zapowiedzi 2. sezonu serialu Wikingowie: Walhalla.

Wideo zapowiedź

Serial: 1899 –
wyjątkowe nagranie
z rozmów obsady o
serialu

Obsada 1899 dowiaduje się o dacie premiery tego mocno
wyczekiwanego tajemniczego serialu. Premiera 17 listopada 2022
roku

Wersja
anglojęzyczna:
wideo

Film: Sklonowali
Tyrone'a – Teaser

Seria niesamowitych wydarzeń naprowadza wyjątkowe trio (John
Boyega, Teyonah Parris i Jamie Foxx) na trop nikczemnego
eksperymentu rządowego w tej pulsującej tajemnicą opowieści.

Wersja
anglojęzyczna:
Teaser

Serial: Wiedźmin –
Teaser Art

Sprowadziło nas tutaj przeznaczenie! Wiedźmin Sezon 3 trafi na
Netflix w lato 2023 🐺

Materiał będzie
dostępny w

https://www.youtube.com/watch?v=aZi_P3s7JYA
https://www.youtube.com/watch?v=WDjtjBXnEHg
https://www.youtube.com/watch?v=K9zxWtPHiR0
https://youtu.be/sXPV8aSjakc
https://www.youtube.com/watch?v=8AWIF8maEP4


późniejszym
terminie

Serial: Lupin –
Oficjalny teaser
sezonu 3
(oraz nowe zdjęcie
tutaj)

Ukrywający się Assane żyje z dala od żony i syna. Nie może jednak
pogodzić się z ich cierpieniem i postanawia wrócić do Paryża,
gdzie składa im szaloną propozycję – proponuje, że opuszczą
Francję i zaczną nowe życie gdzie indziej. Jednak duchy
przeszłości za sprawą nieoczekiwanego powrotu rujnują te śmiałe
plany.

Teaser

Gra: Oxenfree –
Trailer

Dla młodzieży z Camena High nocna zabawa przybiera
paranormalny obrót wydarzeń. Rozwiąż tajemnice upiornego
portalu w tym thrillerze opartym na wyborze.

Zagraj w OXENFREE na Netflix:
https://www.netflix.com/game/81569946

Trailer

Serial: Już nie żyjesz
– Oficjalny teaser i
ogłoszenie daty
premiery sezonu 3

To musiało się tak skończyć. Już 17 listopada premiera sezonu
finałowego serialu Już nie żyjesz. Tylko na Netflix.

Oficjalny teaser

Series: Heartstopper
– Nowe ikony
profilowe

Prosiliście o nie i – #TUDUM – są! Ikony profilowe Heartstopper
nadchodzą!

Brak materiału

Film: Glass Onion:
Film z serii „Na
noże” – Klip
specjalny

W Glass Onion Rian Johnson ma dla Ciebie kolejną kryminalną
zagadkę do rozwiązania. Poznaj podejrzanych w tym klipie
specjalnym i nie zapomnij, co zwykł mawiać Benoit Blanc — gdy
kończy się gra, zaczyna się tajemnica.

Wideo

Serial: Outer Banks
3 – Oficjalny teaser

Płotki wracają do miasta. Premiera OBX 3 w 2023 🤙 Oficjalny teaser

Film: Akademia
Dobra i Zła –
Oficjalny klip

Wygląda na to, że od dawna należała jej się metamorfoza…
Witajcie w Akademii Dobra i Zła. Filmowa adaptacja
bestsellerowych książek Somana Chainaniego w reżyserii Paula
Feiga. W rolach głównych: Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie,
Charlize Theron i Kerry Washington. Premiera 19 października –
tylko na Netflix.

Wideo

Serial: Stranger
Things: Sezon 4 –
Bloopers

Te wpadki wystarczyłyby, aby ocalić każdego przed Vecną. Zobacz
oficjalne wpadki z czwartego sezonu. Oglądaj Stranger Things –
tylko na Netflix.

Wideo

https://vandam.netflix.com/shares/e6cbdf4deff144f3ad658afa7ec3b9ac?assets=47331102
https://vandam.netflix.com/shares/e6cbdf4deff144f3ad658afa7ec3b9ac?assets=47331102
https://www.youtube.com/watch?v=RjVVre2JBVE
https://www.netflix.com/game/81569946
https://youtu.be/U_PACN9W370
https://www.youtube.com/watch?v=rW-Dd6Aot3s
https://www.youtube.com/watch?v=2p7P4ZT519M
https://www.youtube.com/watch?v=OtP6E2pInXU
https://www.youtube.com/watch?v=mqpCHkFQdFQ
https://www.youtube.com/watch?v=SLeUtrJwu20


TYTUŁY Z PANELU Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Serial: Szkoła dla elity
Sezon 6
EMBARGO SPADA
24.09  O GODZ. 21:00
CET

Fani dostaną zalotne spojrzenie na to, co nadejdzie w 6 sezonie,
które zaprezentują ich ulubieni bohaterowie, a także nowi
studenci przybywający do Las Encinas.

Materiał dostępny
tylko w trakcie
eventu live!

Film: A través del mar
EMBARGO SPADA
24.09 O GODZ. 21:08
CET

Do fanów Przez moje okno - to chwila, na która czekaliście.
Poznajcie nowych bohaterów w A través del mar!

Raquel i Ares powracają w nowej historii stworzonej we
współpracy z Arianą Godoy, autorką tego niesamowitego
uniwersum, a ich bohaterowie Clara Galle i Julio Peña witają
Andreę Chaparro i Ivana Lapadulę, którzy dołączą do nich w A
través del mar.

Wideo

https://www.youtube.com/watch?v=FA1CUtFx1ks

