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Gamla filmer får nya röster i Cinema Toast 
Ny skruvad serie exklusivt till Paramount+ den 1 juli 
 

I det experimentella filmprojektet Cinema Toast får gamla bortglömda filmer ett nytt spännande 

liv och en helt ny handling med hjälp av ny voice over från några av Hollywoods roligaste röster. 

Regissören och manusförfattaren Jeff Baena har grävt fram komedier, dramer och skräckfilmer 

från mitten av nittonhundratalet och skapat nya skruvade berättelser i en antologiserie som inte 

liknar något annat. Cinema Toast har exklusiv premiär den 1 juli på Paramount+. 
 

 

 

I Cinema Toast återupplivar Jeff Baena tio gamla filmpärlor genom att dubba om dem med nya dialoger och en 

helt ny handling. Till sin hjälp har han några av Hollywoods roligaste röster som Alison Brie, Jake Johnson, Dan 

Stevens, Nick Offerman, Gillian Jacobs, Fred Armisen, John Early, Christina Ricci, Megan Mullally, Chloe 

Fineman, Chris Meloni, Nicole Byer, Eric Stoltz och Aubrey Plaza. 

”När pandemin slog till och all traditionell filmproduktion stannade av funderade jag på hur jag skulle hitta ett 

sätt att fortsätta skapa”, säger Baena. ”Då fick jag idén att jag skulle dubba om och omforma gamla 

bortglömda favoriter och skapa något nytt och unikt, något som går bortom enbart komisk kuriosa.” 

Bland filmerna som plockats upp från arkivet och dammats av finns skräckklassikern ”Night of the Living Dead” 

(1968) vars handling nu flyttats in i tvåtusentalet och blivit ”Attack of the Karens”. Nyskapandet har inte haft 

några gränser och berättelserna har tillåtits ta helt nya och oväntade vändningar. I avsnittet ”Report on the 

Canine Auto-Mechanical Soviet Threat” har t.ex regissören Alex Ross Perry skapat en surrealistisk historia om 

en ung pojke som plötsligt befinner sig i en ny verklighet, omgiven av talande bilar och telepatiska hundar.  

Cinema Toast produceras av Duplass Brothers Productions och bland regissörerna finns Jeff Baena, Jay Duplass, 

Mel Eslyn, Alex Ross Perry, Marta Cunningham, Aubrey Plaza, Numa Perrier, Jordan Firstman, Kris Rey och 

David Lowery. Cinema Toast har exklusiv premiär på Paramount+ den 1 juli.  

 



Trailer till serien går att se här. 
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Om Paramount+ 

Paramount+ är en global videostreamingtjänst från ViacomCBS som erbjuder ett berg av premiumunderhållning för tittare i alla 

åldrar. Internationellt har tjänsten ett omfattande bibliotek med originalproduktioner, hit-serier och populära filmer i alla genrer 

från världsberömda varumärken och studios som SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount 

Pictures och Smithsonian Channel samt förstklassigt lokalt innehåll. För mer information om Paramount+, besök 

www.paramountplus.com och följ Paramount+ Nordic på Facebook, @paramountplussverige på Instagram och Paramount+ 

Nordic på YouTube.  
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