Концертите по БНТ1 през юни
„Песента на ветровете“ на 12.06.2022 г. – неделя от 22:30ч.

Концерта е заснет в зала 2 на НДК. Автор на музиката е Петър Дундаков. Вдъхновена от метафората на вятъра,
музикалната картина на концерта представлява пресичане и обединяване на различни музикални езици – джаз,
съвременна класическа музика и фолклор. Отделните части представляват различни състояния и картини, обединени
в едно цяло. Видеоизображенията са на Иван Богданов. С участието на камерен ансамбъл „Софийски солисти“.
Брутна цена за 30 сек клип: 539 лв

„Мост на небесата“ на 12.06.2022 г. – неделя от 13:00 ч.

Тържествен концерт-оратория на открито, проведен в природния феномен “Божия мост”, посветен на Възкресение
Христово и на 24 май – празник на българската духовност, писменост и култура. Изпълненията са на Софийски
свещенически хор – с диригент ставрофорен иконом Кирил Попов, камерен ансамбъл “Йоан Кукузел Ангелогласният”, Женски хор “Ваня Монева“, струнен оркестър „Кварто квартет и приятели“, актьори и солисти.
Брутна цена за 30 сек клип: 637 лв

Франк Синатра. Мъжът и неговата музика, 2014 г. на 19.06.2022 г. - неделя от 22:50 ч.

Концерт на световноизвестния американски певец Франк Синатра, с оркестъра на Каунт Бейзи.
Брутна цена за 30 сек клип: 539лв

„Галактика 2x20”, концерт на група „Спринт“, 2021г. на 26.06.2022 г. – неделя от 22:50 ч.

Групата е в състав: Пейо Пеев – барабани и вокал, Асен Драгнев - клавишни, Емил Копев – вокал и бас китара, Милко
Андреев – китара. В програмата са включени песните: “Хей здравей“, “Галактика“, “Диви цветя“, “Аз летя“, “Да се
завърна“, “В едно кафе за двама“, “Усмихни се“ и др.
Брутната цена за 30 сек рекламен клип е : 539лв

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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