Continue

Çizgi film karakteri üzgün çuval

[21] [22]Yıllarca [ ne zaman? HCE, Sunland Entertainment Co olarak yeniden adlandırıldı. New York Times . WebCitation arşivi . 1994'te tekrar gösterim paketi çekildikten sonra Montgomery , Harvey özelliklerine dayanan iki yeni animasyon dizisi için sırasıyla Carbunkle Cartoons ve Film Roman ile birlikte çalıştı . ^ bir b Ceimcioch, Marck (Aralık
2014). 15–16. 19 n. 2018-12-19 alındı . ^ BEYAZ, GEORGE (1989-08-09). "Harvey Casper Satıyor, Klasik Marka Adını Değiştiriyor" , Adweek , 26 Haziran 2001. Gibi İlişkili karakterleri Spooky Tüf Küçük Hayalet , Hayalet Trio , Casper atı Kabus, Hot Stuff Küçük Şeytan ve Wendy İyi Küçük Cadı Harvey hattına eklendi.1980'ler düşüş ve satış1980'lerin
başında, Marvel Comics , bazı karakterlerinin yayınlanmasını üstlenmek için Harvey Comics ile görüşmelerde bulunuyordu. ^ Buzzy the Crow , Don Markstein's Toonopedia'da . Ünlü'nün en popüler orijinal karakteri olan Dostu Hayalet Casper , şimdi Harvey'in en çok çekilişi oldu. Harveyville Eğlence Zamanlarının En İyisi! . 21. [18]Sad Sack , Black
Cat ve diğer bazı Harvey karakterlerinin hakları hala Alan Harvey'e aittir ve Lorne-Harvey Publications and Re-Collections adları altında yayınlanmıştır . Harvey, Star'a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı ve Roy'un Richie Rich'in bariz bir kopyası olduğunu iddia etti . ISBN 978-0313397516. 23–24. TwoMorrows Yayıncılık. vur.Montgomery ayrıca
Marvel Comics ile bir yayıncılık ve dağıtım anlaşması yaptı ve bu da Marvel'in 1995 canlı aksiyon Casper filminin bir uyarlaması da dahil olmak üzere Casper başlıklarını yayınlamasına yol açtı. 4. 2016 yılında, Classic Media'nın ana şirketi DreamWorks Animation'ı satın aldıklarında Harvey Comics mülklerinin hakları Universal'a geri döndü . Netflix ,
2018'de DreamWorks Animation tarafından üretilen ve Harvey Comics karakterlerine dayanan Harvey Street Kids'i (daha sonra Harvey Girls Forever olarak yeniden adlandırıldı ! ) yayınlamaya başladı , dizi 2020'de sona erdi.Küçük Audreyküçük noktaküçük jaclynKüçük LottaMayda MunnyGloria MemnunDost Hayalet CasperSpooky Tüf Küçük
HayaletPearl ("Poil") (Spooky'nin kız arkadaşı)The Ghostly Trio : Stretch, Fatso ve Stinkie ( Casper'ın amcaları) (Başlangıçta Lazo ve Fusso var)Nightmare the Galloping Ghost (Casper'ın atı)Küçük Şeytan Sıcak ŞeylerTeyze Klinker ( Hot Stuff'ın halası)İyi Küçük Cadı WendyDost Kadın Hayalet Küçük Lulu (Çizgi filmden: "Casper – To Boo or Not to Boo
1951")Cadı Kızkardeşler: Thelma, Velma ve Zelma ( Wendy'nin teyzeleri)Richie Rich , Zavallı Küçük Zengin ÇocukReginald "Reggie" Van Dough Jr. ( Richie Rich'in düşmanca kuzeni)Cadbury ( Richie Rich'in uşağı)Bay Rich ( Richie Rich'in babası)Çiller ve Pee-Wee ( Richie Rich'in en iyi arkadaşları)Show Biz'in Palyaço Prensi Jackie JokerBilly
BellhopsTimmy Zamanıbebek hueyBoys' Ranch (yaratılan ve sahip olunan Joe Simon ve Jack Kirby )tavşan (genç kız)Karga Buzzy [23]Cowsills (rock grubuna göre)Kedi FelixDüz üstHerman ve KatnipMama Duck (Bebek Huey'nin annesi)maziMelvin (Küçük Audrey'nin erkek arkadaşı)Modern Madcaps (çeşitli karakterler)Mutt ve JeffNew Kids on the
Block (erkek grubuna göre)Papa Duck (Bebek Huey'nin babası)paçavra tavşanüzgün çuvalDev StumboTommy Kaplumbağa ve Moe TavşanıKara Kedi (Harvey malikanesine aittir, Marvel Comics'in karakteriyle karıştırılmamalıdır)Kara Orkide (DC çizgi roman karakteriyle karıştırılmamalıdır)yanan bok böceğisarışın bombacıKaptan 3-D (Simon ve
Kirby'ye aittir)Kaptan ÖzgürlükPalyaçoateş markasıUçan Adam ( Sam Glanzman tarafından yaratıldı )Kız KomandolarŞok GibsonBarry Kudaİnsan Meteoruneptüngece şahiniPat Parkerhayalet sfenkskırmızı ceketkırmızı ibliskırmızı okkızıl düşmankızıl hayalet'76 ruhuSpitfire (Mahon)Dublör ( Joe Simon ve Jack Kirby'ye aittir )beyaz maskeZebraArıAdamKaptan ÇiçekFighting American ( Joe Simon ve Jack Kirby'nin sahibi olduğu Ödüllü Çizgi Roman karakterinin yeniden canlandırılması )Fruitman (Warren Harvey'e ait)parlayan gladyatörJack Q. Harvey editörü Sid Jacobson , diğer Harvey çalışanları ile birlikte, Marvel'in yayıncılıktan sorumlu grup başkan yardımcısı (fiili yayıncı) Mike Hobson ile
röportaj yaptı. ^ "From the Ashes: Charlton ve Harvey, Bu Bahar Yayınlamaya Devam Edecek" The Comics Journal #97 (Nisan 1985), s. Devam eden bir Casper başlığının iki sayısı Mayıs 1997'de yayınlandı, ardından kısa ömürlü Casper ve Arkadaşları Dergisi (Mayıs-Temmuz 1997).Sunland EğlenceMontgomery 1997'de HCE'den alındı ve 2001'de [17]
şirket Harvey mülklerini ve haklarını Harvey adına Classic Media'ya sattı . 20 Kasım 2014'te alındı . 35. (2014). "Newswatch: Geppi Harvey Warehouse'u Yağmalamakla Suçlandı" The Comics Journal #229 (Aralık 2000), s. ISBN'si 978-1605490847. ^ Mike Kelley. FrostYapboz ( Joe Simon'a aittir )Sihir UstasıSiyahlı AdamMucizeler, IncPirana ( Joe
Simon'a aittir )sooper hippiSpyman ( Joe Simon'a aittir )Tiger Boy ( Joe Simon'a aittir )Harvey Comics yayınlarına dayanan televizyon dizileri ve filmlerin listesi^ "DreamWorks, 'Hot Stuff' (Özel) Yazması için 'Bob's Burgers' İkilisini Kiraladı" . "Newswatch: Geppi'ye Karşı Hüzünlü Çuval Davası; Karşı Dava Yerleşti," The Comics Journal #249 (Aralık
2002), s. 2000'in sonlarında Alan Harvey, 1984'te Sad Sack orijinal sanat eserini satın aldığı için Steve Geppi'ye dava açtı [19] , Geppi'nin Harvey'in depolarını yağmaladığını iddia etti. küçük yayıncı Brookwood Publications. Harvey 1982'de çizgi romanlarını yayınlamayı bırakacaktı . WorldVision birçok önceki dağıtım haklarına yapacağını Ünlü Studios
karikatürler (artı tarafından karikatürlerin çoğu Fleischer Studios ) tarafından emilme kadar kısa bir süre için televizyon bölümü arasında Paramount Pictures aslen karikatürler dağıtıldı.1950 öncesi Paramount ses özelliklerine televizyon bölümü aracılığıyla sahip olan Universal Studios , Classic Media'nın animasyon kataloğunu aldığı 2001 yılına
kadar Harvey'in sahip olduğu çizgi filmlerin video haklarını elinde tuttu. 3. ^ "Geppi ve Harvey Sad Sack Art Üzerinde Anlaşmaya Vardı ," ICv2.com (19 Haziran 2002). [12] Harvey Comics Entertainment ( HCE ) olarak yeniden adlandırıldı , [13] 1990'ların başında Harvey Classics olarak yeniden basıldı . ve Leon Harvey kısa bir süre sonra katıldı. ^ a
b "Newswatch: Geppi: 1955 Öncesi ve Sonrası Harvey Orijinal Sanatına Yasal Unvanım Vardı," The Comics Journal #229 (Aralık 2000), s. [6] Dava 2002 sonlarında karara bağlandı; anlaşma sırasında, New York Yüksek Mahkemesi , Harvey'in Geppi aleyhindeki iddialarını reddetmişti. ISBN 0-262-61198-8 , ISBN 978-0-262-61198-5 ^ "Önemli
Karikatürler 1958-1959" . [14] 1993 yılında şirket , Ultraman çizgi romanlarının yanı sıra birkaç başka başlık yayınlamak için Nemesis Comics ve Ultracomics olmak üzere iki baskı yarattı . Şirket kısa süre sonra 1950'lerde çıktılarının büyük kısmı haline gelen lisanslı karakterlere girdi. Yapımcılığını Carbunkle'ın yaptığı ve 1994'te vizyona giren ilki
Baby Huey'i içeriyordu ve yapımcılığını Film Roman'ın üstlendiği ikincisi 1996'da piyasaya sürülen yeni Richie Rich çizgi filmiydi; Bir önceki serisi karakteri lisans dışındaki Harvey'in katılımı olmadan yapıldığını Hanna-Barbera . 5 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi . ^ "Alfred Harvey; Çizgi Roman Yayıncısı, 80" . Kardeşleri Robert B.
[5]1986'da Harvey , Alan Harvey'in (Alfred'in en büyük oğlu) önderliğinde, birkaç temel başlığa, özetlere ve yeniden baskılara odaklanarak yayına [9] yeniden başladı.1987'de Harvey , 1984 filminde kullanılan Ghostbusters logosunun Casper serisinden Fatso'yu fazlasıyla andırdığını iddia ederek Columbia Pictures'a 50 milyon dolar dava açtı . ^ Janoff,
Barry. 23 Nisan 2017'de alındı . Sunland, ek filmler üretti ve 150 film ve 60 televizyon bölümünden oluşan kütüphanesini dağıttı. [2] Harvey ayrıca Mutt ve Jeff ve Sad Sack gibi gazete çizgi romanlarından popüler karakterlere de lisans verdi . Bunlar arasında Little Audrey , Casper the Friendly Ghost , Baby Huey , ve Herman ve Katnip . Hollywood
Muhabiri . Score: 0% Rank: Correct Answer: Discover royalty-free, professionally-designed vector art of Homelessness for personal and commercial use.Homeless man with an empty plate in his hand. Çevreler Dergisi Las Vegas . ^ Dekan, Michael. Yeni oyunlardan sadece biri bir süre ortalıkta kalacaktı: 1950'lerde yayınlanan bir Hollywood yıldızı
süper kahramanı olan Kara Kedi . Sürecin bir parçası olarak Jacobson, Hobson tarafından iyi karşılanan ve anlaşmayı etkili bir şekilde imzalayan birkaç yeni karakter yarattı. Lulu.com . Montgomery, distribütörü Claster Television ile 1990'da Casper & Friends'i piyasaya sürdü . [3] Ayrıca Harvey, Richie Rich , Little Dot [2] ve Little Lotta gibi orijinal
özellikler geliştirdi .Şirket süper kahraman, gerilim korku, böyle batı ve diğer formlara 1950 ve 1960'larda kısa baskınlarınızda ile Yayınlandıktan çizgi roman çeşitlendirmek etmeye çalışırken diziniz olarak Harvey Thriller ve Thrill Adventure , çocuk çizgi roman çıktısı toplu idi.27 Temmuz 1958'de [4] Harvey, Ekim 1950 - Mart 1962 Ünlü Stüdyo çizgi
filmlerini satın aldı (karakter hakları ve kısa çizgi film hakları dahil, ancak Temel Reis hariç ). ^ "Harvey Marvel Star Comics'e Dava Açıyor, Telif Hakkı İhlalini Suçluyor", The Comics Journal #105 (Şubat 1986), s. trash can home sign. ISBN'si 9781847283689.[ kendinden yayınlanan kaynak ]Toonopedia: Harvey Comics Karikatür Araştırması . Ünlü
çizgi filmler yeniden paketlendi ve televizyona Harveytoons olarak dağıtıldı ve Harvey yeni çizgi romanlar ve televizyon için üretilen bir avuç yeni çizgi film üzerinde üretime devam etti. Başlığın manşetleri Shock Gibson ve The Shield gibi vatansever bir kahraman olan Captain Freedom'dı . ISSN 0458-3035 . Harvey, başlıklarının çoğu lisanslı olacak

şekilde ek başlıklar ekledi. Harvey'in maskotu "Joker", bir alacalı jack-in-the-box karakteri.Harvey Comics, 1940'larda, Brookwood Publications, Speed Comics'ten var olan ve bocalayan bir unvanı aldıktan sonra Harvey kardeşler—Alfred, Leon ve Robert— tarafından kuruldu . UPI . Mahkeme, Harvey'in erken Casper hikayelerinin telif haklarını
yenilememesi ve "çizgi film hayaleti figürü çizmenin sınırlı yolları" nedeniyle Columbia'nın lehine karar verdi [10] .Harvey Comics Eğlence1989'da Harvey, Jeffrey Montgomery'nin Santa Monica, California'da bulunan HMH Communications şirketine [11] satıldı . 613. İlişkili basın. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2016 . 5-6. 28. Marvel Genel Yayın Yönetmeni
Jim Shooter , Marvel tarafından işe alınan Harvey ekibiyle koordinasyon sağlamak üzere editör Tom DeFalco'yu yönetici editör olarak atadı . [5]1984 yazında, Steve Geppi ( Diamond Comic Distribütörleri ve Geppi's Comic World'ün sahibi ), diğer mülklerin yanı sıra Harvey'nin Harvey çizgi romanı Sad Sack'ten orijinal sanat arşivinin tamamı için
50.000 dolar ödedi . 2016-05-12 . s. Los Angeles Times . [2]Harvey, 1942'de altı sayıdan sonra Holyoke'dan radyo kahramanı Green Hornet'in yayıncısı olarak devraldığında lisanslı karakterlere geçişe başladı . [2]Şirket nihayetinde 1950'lerden itibaren çizgi romanlarda yayınladığı karakterlerle, özellikle de 1951'den itibaren Paramount Pictures'ın bir
birimi olan animasyon şirketi Famous Studios'tan lisansladığı karakterlerle tanındı . Zaman İçinde Çizgi Romanlar: İkonların, İdollerin ve Fikirlerin Tarihi . ^ "Harvey Comics ile Marvel müttefikleri" . ^ Arnold, Mark. Uzlaşma anlaşması, Geppi'nin sanatı elinde tutmasına izin verdi, hiçbir para el değiştirmeden. Marvel'in Harvey yayınlarını devralmaya
ayarlandığı gün, Harvey Comics, kalan iki Harvey kardeş Alfred ve Leon arasındaki bir iç anlaşmazlık nedeniyle anlaşmadan çekildi. [16]Buna ek olarak, Montgomery, Harvey'in Paramount'tan yerel istasyonlara satın aldığı karakterleri içeren eski çizgi filmlerden oluşan bir paket satmaya başladı. Lisanslı karakterler arasında Joe Palooka , Blondie ,
Dick Tracy ve diğer gazete şeridi karakterleri vardı. Harvey, Champion Comics ve Pocket Comics dahil olmak üzere daha fazla antoloji ekledi. Bu dönemde Montgomery, şirketin %20'sini Universal Studios'un ana şirketi MCA Inc.'e 3 milyon dolara sattı. 101. 1994-07-06. Steve Geppi," The Comics Journal #228 (Kasım 2000), s. [7] (Kıdemli Harvey
yazar-sanatçı Lennie Herman, Star Comics için Royal Roy'u yaratmıştı . "Kan ve Gök Gürültüsü: Harvey SWM W/$$$ Arıyor," The Comics Journal #230 (Şubat 2001), s. ^ "Harvey, Columbia Pictures'a 50 Milyon Dolarlık Ghostbusters Suitini Kaybetti", The Comics Journal #117 (Eylül 1987), s. Don Markstein . ] Harveytoons kütüphanesinin televizyon
dağıtım hakları Worldvision Enterprises'a verildi . Don Markstein'ın Toonopedia'sı . ISSN 0362-4331 . ABC-CLIO. Amerikan Çizgi Roman Günlükleri: 1990'lar . 7–8. [15] 1994 yılında Marvel, HCE'nin yayın ve dağıtımını devraldı. [20] Geppi, orijinal sanatın yasal mülkiyetine sahip olduğunu iddia ederek karşı dava açtı. color symbol illustrationHomeless
line icon set 1, vector illustratonTrash trolley, illustration, vector on a white background.Volunteers help heart box donate money vector illustrationVolunteers help city smartphone bottle money donate vector illustrationVolunteers help smartphone piggy donation money vector illustrationVolunteers help blonde man donation money online vector
illustrationVolunteers help work couple world donate love support vector illustration Harvey Comics ( Harvey World Famous Comics , Harvey Publications , Harvey Comics Entertainment , Harvey Hits , Harvey Illustrated Humor ve Harvey Picture Magazines olarak da bilinir ) bir Amerikan çizgi roman yayıncısıydı ve 1941'de Alfred Harvey tarafından
satın alındıktan sonra New York'ta kuruldu. Küçük tarihler: Açıklamalar, Konuşmalar, Öneriler , MIT Press , 2004, s. "Reviving Classics: Genç bir girişimcinin eski bir çizgi roman yayıncısı için büyük planları var" . "Harvey Çizgi Romanları" . (Universal, karakterleri tema parklarında kullanmak üzere lisansladı.) Montgomery ayrıca Richie Rich ve
Casper'ı iki uzun metrajlı film için seçti: Richie Rich 1994'te vizyona girdi ve finansal bir fiyaskoydu, ertesi yıl vizyona giren Casper ise devasa bir film oldu. Geppi ile bu anlaşmayı yapılan Steve Harvey anda Harvey Yayınları, Inc.'in başkanı yanısıra başkanıydı, Sad Sack, Inc , Harvey Yayınları yüz iştiraki, Inc [6]1985'te Marvel baskısı Star Comics ,
Royal Roy adlı bir başlık yayınladı . ^ bir b c d Markstein, Don. ^ Booker, M. "Çocuklar için Marvel: Yıldız Çizgi Romanları" . Herman , Royal Roy'un ilk sayısı yayınlanmadan 1983'te [8] öldü .) Royal Roy çizgi romanı altı sayıdan sonra sona erdi ve dava düştü . Sanatçı Warren Kremer yayıncıyla yakından ilişkilidir. ^ "Harvey Veteran Lenny [sic]
Herman Dies," The Comics Journal #87 (Aralık 1983), s. ^ "Sayı #23 - Circles Magazine Harvey Comics'e Övgü" . "Newswatch: Sad Sack vs. ^ Dallas, Keith; Çuvallar, Jason (2018). Arnold, Mark (2006). Keith, ed. Geri Sayı! (77) . Vector illyustatsiya.Homeless flat icon set 1, vector illustratonHomeless filled icon set 1, vector illustratonTrash can home
icon vector.
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