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Czas Trwania:
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Obsada:
Imelda Staunton – Sandra
Celia Imrie – Bif
Timothy Spall – Charlie
OPIS FILMU:
Lady Sandra Abbott, członkini bogatej
klasy średniej, przez całe życie dbała
o swoją rodzinę i wspierała męża
podczas jego kariery policjanta,
a następnie komisarza. Była typową
kobietą u boku wielkiego mężczyzny.
Dziś, kiedy Mike w uznaniu za zasługi
otrzymuje tytuł szlachecki i oficjalnie
przechodzi na emeryturę, Sandra nie
może się doczekać, aż zaczną razem
nowy etap życia, który będą mogli
poświęcić tylko sobie nawzajem.
Ale ta misternie ukuta wizja przyszłości pryska, kiedy podczas uroczystości wychodzi na
jaw, że małżonek od pięciu lat zdradza ją z jej najlepszą przyjaciółką… Czując się oszukana
przez wszystkich, Sandra z dnia na dzień porzuca wszystko i przeprowadza się do siostry,
której nie widziała od lat. Musi teraz odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie: czy
będzie umiała wymyślić siebie na nowo?
O FILMIE:
Przebojowa komedia o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć wszystko od nowa,
a szczęście może czekać na ciebie tam, gdzie najmniej się go spodziewasz!

Materiały dydaktyczne dla Nauczycieli

Komedia Do zakochania jeden krok podbiła serca widzów festiwalu w Palm Springs,
otrzymując Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu, a przez brytyjską prasę obwołana
została najlepszym feel-good movie tego roku! W najnowszym filmie Richarda Loncraine’a,
laureata nagrody Emmy oraz wielokrotnie wyróżnianego na Berlinale reżysera m.in.
popularnej komedii romantycznej Wimbledon, wystąpili nominowana do Oscara Imelda
Staunton (Vera Drake, Harry Potter, Dumni i wściekli), nagrodzony w Cannes Timothy
Spall (Pan Turner, Harry Potter, Jak zostać królem) oraz Celia Imrie (Hotel Marigold,
Bridget Jones).
MEDIA O FILMIE:
Uroczy i czarujący! Ten film czuje się całym sercem.
- Total Film
Radości życia, jaką manifestują ci niekonwencjonalni staruszkowie, po prostu nie można
się oprzeć!
- Film List
Zaskakująco zwariowany i osobliwie uroczy.
Imelda Staunton, Timothy Spall i cała reszta wznoszą się na wyżyny.

- The Times
- The Guardian

Ten film ma serce ze szczerego złota.
- Urban CineFile
Wszystkie gwiazdy stają na wysokości zadania. Staunton i Imrie to aktorki pierwszej
klasy.
- The Australian

Na podstawie materiałów:
http://www.kinoinfo.pl/film.jsp?f=7640
https://www.filmweb.pl/film/Do+zakochania+jeden+krok-2017-745975/posters
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