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14 września 2020
EKIPA FILMOWA W CENTRUM MIASTA – OGRANICZENIA W POSTOJU

Od 15 do 21 września w Częstochowie kręcone będą zdjęcia do serialu pod roboczym
tytułem „Elza”, którego reżyserem jest Jan Holoubek. Zaplanowano trzy plany zdjęciowe
w centrum miasta przy ulicach: Jasnogórskiej, Dąbrowskiego oraz Waszyngtona. W
czasie pracy ekipy filmowej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu, wystąpią też
chwilowe utrudnienia w ruchu.
15-16 września #℣佐⌡⌀眀琀漀爀攀欀ⴁ嬀爀漀搀愀⌡⍃倣℣ września ekipa będzie mieć plany zdjęciowe przy ul.
Jasnogórskiej w okolicy TZN, więc w tym czasie ma tam obowiązywać zakaz zatrzymywania się
na części miejsc postojowych w rejonie TZN - z wyjątkiem pojazdów obsługi planu filmowego
(skrócony zostanie pas postojowy w rejonie skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury).

18 i 19 września #℣佐⌡⌀瀀椁Ԁ琀攀欀ⴀ猀漀戀漀琀愀⌡⍃倣℣ ograniczenia w postoju dotyczyć będą z kolei odcinka ul.
Waszyngtona - od alei Wolności do budynków Uniwersytetu Jana Długosza i Urzędu Miasta
#℣佐⌡⌀瀀爀稀礀 圀愀猀稀礀渀最琀漀渀愀 㔀⌡⍃倣℣. 19 września możliwe będą krótkotrwałe wyłączenia z ruchu tego od
ulicy.

20-21 września #℣佐⌡⌀渀椀攀搀稀椀攀氀愀ⴀ瀀漀渀椀攀搀稀椀愁䈀攀欀⌡⍃倣℣ ekipa będzie pracować na odcinku ul. Dąbrow
okolicy skrzyżowania z ul. Jasnogórską. Zakaz zatrzymywania się będzie dotyczył części miejsc
postojowych na ul. Jasnogórskiej i Dąbrowskiego – w pobliżu skrzyżowania.
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Powstały na potrzeby pracy filmowców projekt czasowej organizacji ruchu zobowiązał ekipę
filmową do poinformowania mieszkańców i przedsiębiorców o potencjalnych utrudnieniach.
Na odcinkach, których dotyczą ograniczenia, pojawiły się w minionym tygodniu stosowne
oznaczenia w postaci drogowych tablic informacyjnych. Po zakończeniu zdjęć we wszystkich
lokalizacjach przywrócona zostanie istniejąca obecnie, stała organizacja ruchu.
Zdjęcia kręcone w Częstochowie zostaną wykorzystane w serialu pod roboczym tytułem "Elza",
którego producentem jest Frame Sp. z o.o. Serial jest realizowany dla jednej z platform VOD. W
rolach głównych występują Magdalena Różczka i Łukasz Simlat, a reżyserem jest Jan
Holoubek. Planami do serialu były już także Świdnica i Wałbrzych.
Akcja serialu ma rozgrywać się pod koniec lat 90-tych. W ramach międzyregionalnej wymiany,
do miasta na południu Polski zostaje oddelegowana stołeczna policjantka. Bardzo szybko
okazuje się, że to z pozoru spokojne miejsce, skrywa wiele tajemnic…
Za niedogodności i mogące wystąpić utrudnienia – przepraszamy!
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