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Всяка неделна вечер и през април от 22:45ч.  

по БНТ1 ще се излъчват  
концерти на световно известни звезди. 

Ето и програмата: 

Мъмфорд и синове на 27.03.2022 г. - неделя от 22:45 ч. 

 

Концерт на известната поп-рок формация „Мъмфорд и синове”, заснет през 2016 г. по 
време на турнето им в Претория - Южна Африка. Мъмфорд и синове е британска фолк 
рок група, членовете на която са Маркъс Мъмфорд (водещ вокал, електрическа китара, 
акустична китара, барабани), Тед Дуейн (вокал, бас китара, контрабас) и Бен Ловет 
(вокал, клавишни, пиано). Групата печели множество награди през кариерата си, част 
от които са награда „Грами” за албум на годината, награди за най-добра британска 
група, за международни постижения и за най-бързо продавания рок албум на 
десетилетието. 

Брутна цена за 30 сек клип: 833лв 
 

Ван Морисън на 03.04.2022 г. – неделя от 22:45 ч. 

 

Концерт на известния поп-рок изпълнител Ван Морисън от 2016 г. Ван Морисън е 
северноирландски певец, автор на песни и музикант. Концертните му изяви са 
определяни като трансцендентални, а музикалните му записи оглавяват много от 
списъците за най-добри албуми. Морисън е носител на множество награди, 
включително шест награди Грами, награда Брит за изключителен принос към 
музиката, както и място в Залата на славата на рокендрола и Залата на славата на 
авторите на песни. 

Брутна цена за 30 сек клип: 833лв 
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Андреа Бочели на 10.04.2022 г. – неделя от 22:45 ч. - Сентръл Парк, Ню Йорк 

 
Концерт на големият италиански оперен певец Андреа Бочели от Ню Йорк – в Сентръл 
Парк през 2011 г. на открита сцена със симфоничен оркестър. Със специалното участие 
на Тони Бенет, Крис Боти и др. Режисьор и пианист – Дейвид Фостър. Бочели: „Не мога 
да не се усмихна, когато си мисля за предстоящия концерт в Сентръл Парк. Това беше 
мечтата на баща ми и баща ми беше прав, защото моят артистичен път щеше да бъде 
съвсем различен без силната и искрена прегръдка на този необикновен град, където 
всичко е възможно, дори когато изглежда невъзможно." 

Брутна цена за 30 сек клип: 833лв 

 

Андреа Бочели на 17.04.2022 г. – неделя от 22:45 ч. - „Любов в Портофино“ 

 

Концерт на големият италиански класически и популярен певец Андреа Бочели от 

италианския курорт Портофино, на открита сцена с камерен оркестър. Със специалното 

участие на пианиста, композитор и водещ на предаването – Дейвид Фостър.  

Брутната цена за 30 сек рекламен клип е : 833лв 

Можем да ви предложим преференциални цени за реклама във всички тези  концерти! 

 
За повече информация и специални предложения ни пишете на tv@directmedia.agency 
или позвънете на тел.: 02 807 68 00 – отдел Телевизия и Кино. 
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