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Cartoon Network, yepyeni komedi macerası Köfte Yağmuru’nu çocuklarla buluşturuyor. 2009 tarihli
animasyon ﬁlmi Köfte Yağmuru ve devam ﬁlmi Köfte Yağmuru 2’den yola çıkan yepyeni çizgi ﬁlm
serisi; dünyayı değiştirecek icatlar yapmak isteyen Flint Lockwood’un komik ve keyiﬂi maceralarını
ekrana getiriyor. Köfte Yağmuru; 7 Ağustos, Pazartesi saat 17:30’da Cartoon Network’te başlıyor.
Köfte Yağmuru’nun en eğlenceli karakterlerinden hava durumu sunucu Sam Sparks, en yakın arkadaşı
bilimadamı Flint ile birlikte bol bol gülüyor ve maceradan maceraya koşuyor. Flint’in yardımcısı
Maymun Steve’den, Belediye Başkanı Shelbourne’a, kasabanın en ünlüsü Brent’ten okulun en
yeteneklisi Manny’e kadar ﬁlmlerin en sevilen karakterleri de Köfte Yağmuru çizgi ﬁlmiyle Cartoon
Network ekranlarında olacak.
Sony Pictures Animation’un 2009 tarihli animasyon ﬁlmi Köfte Yağmuru ve aynı hikayenin çok sevilen
devam ﬁlmi Köfte Yağmuru 2’den yola çıkan yepyeni çizgi ﬁlmin yapımını DHX Media ve Sony Pictures
Animation ile Corus Entertainment üstleniyor.
Köfte Yağmuru; 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 11:30 ve 17:30’da, hafta
sonları ise 12:30 ve 17:30’da Cartoon Network ekranlarında olacak.
Cartoon Network Hakkında:
Cartoon Network evrensel anlamda erkek çocuklara odaklı, kız çocuklarını da kapsayan bir kanal olup
neşeli, komedi ve maceranın heyecanıyla işleyen bir kanaldır. Program dizilimi mizah, arkadaşlık, hayal
etme, aksiyon ve macera temaları üzerinde yoğunlaşır. Cartoon Network; 5-12yaş arasında erkek ve kız
çocuklarını hedef kitlesi olarak alır ve kendi zengin eğlenceli ve küresel olarak başarılı içerik karışımı
arasında çocukların kendileri olmalarını savunmayı hedeﬂer. Programlar arasında lider komedi
animasyonları Gumball, Adventure Time ve Sürekli Dizi, klasik aksiyon macera alanında Ben 10 ve
Powerpuﬀ Kızları yer almaktadır.
1993’te bir pan-Avrupa kanalı olarak yayın hayatına başlayan kanal, bugün artık Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika’da yerel hizmetler sağlamakta olup 70 ülkede, 130 milyonu aşkın hanede, 17 ayrı dilde
izlenebilmektedir. Cartoon Network, ödüllü sitesinin yanı sıra, oyunları, talebe bağlı video (VOD),
televizyon sistemleri, mobil ve geniş bir yelpazeye yayılmış, lisanslı ve ticari ürünleri ile de
deneyimlenebilmektedir. Cartoon Network, Time Warner şirketlerinden Turner Broadcasting Systems
Inc’in iştiraki olan Turner Broadcasting System International AŞ’ye ait markalardan biridir.
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