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UROCZYSTA PREMIERA SERIALU „KROPLA PRAWDY”
Na czerwonym dywanie gwiazdy: Wojciech Zieliński, Jacek „Tede” Graniecki,
Olga Frycz i inni!
18 października w kinie Iluzjon odbyła się uroczysta premiera serialu „Kropla Prawdy”.
W blasku fleszy znalazły się gwiazdy produkcji – m.in. Wojciech Zieliński, Jacek „Tede”
Graniecki, Olga Frycz i Marek Bukowski. Na wydarzeniu nie zabrakło również twórców
i producentów serialu. Premierowy pokaz „Kropli Prawdy” poprowadził Krzysztof
Jankowski „Jankes”.
Wczoraj po raz pierwszy zaprezentowano 4 z 5 odcinków „Kropli Prawdy” – serialu, jakiego
jeszcze nie było! To pierwsza produkcja w której główne role odgrywają nie tylko czołowe
postaci polskiego kina oraz sceny muzycznej, ale także marka whisky. Na uroczystej
premierze pojawiły się gwiazdy serialu, m.in. Wojciech Zieliński, Jacek „Tede” Graniecki, Olga
Frycz, Marek Bukowski i Marek Pituch. Na pokazie nie zabrakło także twórców i
producentów „Kropli Prawdy”, dziennikarzy, a także przedstawicieli Ballantine’s – marki
whisky na zlecenie której zrealizowano serial.
- Praca na planie „Kropli Prawdy” była dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Wcieliłem się
w tajemniczą postać mężczyzny, z nadzwyczaj wyczulonym węchem i smakiem. Za swój dar
człowiek ten zapłacił jednak wysoką cenę… Nigdy wcześniej nie grałem osoby, która ciągle
skrywa swoją twarz za ciemnymi okularami. Każdy aktor gra także swoim spojrzeniem – w
tym przypadku nie było to możliwe, dzięki czemu musiałem rozwijać inne techniki ekspresji –
powiedział Wojciech Zieliński.
„Kropla Prawdy” składa się z pięciu odcinków. Premiera każdego z nich będzie miała
miejsce co czwartek, od 19 października. Produkcję będzie można obejrzeć wyłącznie
w kanałach społecznościowych marki Ballantine’s oraz na stronie internetowej
www.kroplaprawdy.pl.

Więcej o marce Ballantine’s:
Ballantine’s to whisky typu blended, w której skład wchodzi ponad 40 rodzajów szkockich whisky z 4 regionów Szkocji:
Speyside, Highlands, Islay oraz Lowlands. Na jej charakter szczególnie wpływają whisky słodowe powstające w jednej
z najstarszych destylarni w regionie Speyside, a mianowicie Glenburgie nadającej mieszance smak jabłek i gruszek.
Miltonduff – kolejna destylarnia uzupełnia Ballantine’s o nuty kwiatowe, ziołowe oraz dodaje delikatną nutę wanilii. Z kolei
malt whisky

powstające w destylarni Scapa nadają jej kremową słodycz. Charakterystyczny styl whisky Ballantine’s można określić jako
elegancki, wyważony, delikatny i słodki. Przyczynia się do tego fakt, że Ballantine’s dojrzewa tylko i wyłącznie w dębowych
beczkach po burbonie. Nad jakością w każdej fazie procesu wytwarzania whisky, poczynając od zbioru zboża, a na gotowym
trunku kończąc, czuwa Master Blender – Sandy Hyslop. Stanowi on pieczę nad idealną kompozycją whisky słodowych
i zbożowych, tak aby stworzyć dzieło, które wyróżnia aromaty i nadać im odpowiednią harmonię.
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