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Cartoon Network rozwesela jesie premier serialu "Clarence"
Nowy serial animowany „Clarence” zadebiutuje na antenie stacji 24 listopada o 14:45
Warszawa, 6 listopada 2014: „Clarence”, najnowszy, animowany serial komediowy produkcji
Cartoon Network zadebiutuje w Polsce ju 24 listopada o 14:45. Optymistyczny i rozbrajajco
szczery Clarence doczy do grona uwielbianych przez fanw postaci z takich wielokrotnie
nagradzanych, oryginalnych animacji CN jak: „Pora na przygod”, „Zwyczajny serial”
czy „Niesamowity wiata Gumballa”.
Clarence jest sympatycznym chopcem, ktry dziki swojemu charyzmatycznemu charakterowi zaraa
innych entuzjazmem. W kadym czowieku i wydarzeniu widzi tylko dobre strony. Natychmiast zapala si
do wszystkiego i chciaby robi wszystko, bo wszystko jest niesamowite! Serial pokazuje oczami
Clarence’a to, co najlepsze w dziecistwie: od szalonych podwrkowych eskapad, przez kinderbale
i pidama party, po budowanie fortw na drzewach.
Perspektywa, z ktrej Clarence patrzy na ycie zamienia kade zdarzenie, nie wane jak przyziemne, w
najwiksz przygod. Bez wzgldu na sytuacj, Clarence'a nic nie zasmuci. Najbardziej na wiecie ceni swoich
niezastpionych przyjaci i rodzin. Jego dwaj kumple – nieustraszony Sumo i ostrony Jeﬀ zawsze s u jego
boku. Wane role w yciu Clarence’a odgrywaj: mama – Mary, ktra dziki niezwykej cierpliwoci i humorowi
potraﬁ poskromi to ywe srebro, i jej chopak Chad cechujcy si wyjtkowym dystansem do ycia. Tem dla
przygd Clarence’a jest malekie i czarujce miasteczko Aberdale, a inspiracj mae i due tryumfy, jakie
kady z nas odnosi w dziecistwie. Chocia, w przypadku Clarence’a czsto urastaj one do kosmicznych
rozmiarw.
„Clarence” powsta dziki kreatywnemu programowi Cartoon Network Studios, w ramach ktrego
najlepsze animowane shorty modych twrcw rozwijane s w penowymiarowe seriale. W ten sam sposb
powstay ostatnie przeboje stacji takie jak „Steven Universe”, „Wujcio Dobra Rada” czy nagrodzony
Emmy® „Zwyczajny serial”.
„Clarence” to trzecia z oryginalnych produkcji stacji debiutujcych w tym roku w Polsce. Fani Cartoon
Network w maju poznali ju pomocnego „Wujcia Dobra Rada”, a w sierpniu bronicych planet przed
wszelkimi zagroeniami Stevena i Krysztaowe Klejnoty z serialu „Steven Universe”. „Clarence” bdzie
emitowany od poniedziaku do pitku o 14:45.
Zobacz zwiastun serialu TUTAJ.
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