Филмите по БНТ1 през месец ноември
Студио Х - всяка събота от 23:15 ч.
Нощен Манхатън / САЩ / Година: 2014г.
Излъчване: 05.11.2022 г. от 23:45 ч. / Жанр: Криминална драма
Режисьор: : Брайън Декубелис
В ролите: Ейдриън Броуди, Ивон Страховски, Кембъл Скот, Дженифър Бийлс, Стивън Беркоф и др.
По роман на Колин Харисън
Филмът проследява историята на Потър (Броуди), опитен журналист, награден за
съдействие при разкриването на скорошно престъпление.
Вкъщи той е предан съпруг и баща. Но когато съблазнителна непозната го моли да се
ангажира в неразкритото убийство на съпруга й, Потър попада в един свят на сексуална
мания и изнудване.
Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 615 лв

Аферистът / Уругвай, Аржентина, Германия / Година: 2019 г.
Излъчване: 12.11.2022 г. от 23:15 ч. / Жанр: Криминална драма
Режисьор: Федерико Вейрох / Federico Veiroj /
В ролите: : Даниел Хендлър, Долорес Фонци, Луис Мачин, Херман Де Силва, Бенхамин Викуня и др.
По романа „Тъй рече брокерът“ на Хуан Грубер
Финансов трилър с тайни, страст и тъмен хумор от света на капитала през 70години на ХХ век в Уругвай и стига чак до...Швейцария. Историята е за пари и
още пари...Главният герой е финансов брокер, започнал от нищото, преминал
през затвор, рекети, инфаркт, но запазил състоянието си с цената на всичко или
не съвсем...
Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 615 лв

Пет е съвършеното число / Белгия, Франция / Година: 2019 г.
Излъчване: 19.11.2022 г. от 23:15 ч. / Жанр: Криминален
Режисьор: Игор Тувери
В ролите: : Тони Сервило, Валерия Голино, Карло Бучиросо, Джовани Лудено и др.
Пепино е бивш наемен убиец в Неапол. Синът му Нино е поел по неговия път и отива да
изпълни поръчка, но така и не се връща. Пепино е решен да разбере кой е убиецът и кой е
поръчителят на убийството. Но разследването му го води до най-високата позиция в
мафията и за да въздаде правосъдие, трябва да измисли безпогрешен план.
Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 615 лв
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Българска киновечер – неделя от 21:00 ч.
Другият наш възможен живот / България / Година: 2004 г.
Излъчване: 06.11.2022 г. от 21:00 ч. / Жанр: Психологическа драма
В ролите: Ваня Цветкова, Иван Иванов, Сашка Братанова, Янка Стоименова, Кирил Господинов и др.
Филмът е посветен на поета Христо Фотев.
Двама стари и много близки познати се опитват да си простят грешките от
миналото в закъсняла среща. Въпросите са зададени, отговорите чакат.
Тяхната стара любов търси надежда за ново начало, но времето изглежда
е по-силно от чувствата им.
Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 1 450 лв

Откога те чакам / България / Година: 1984 г.
Излъчване: 13.11.2022 г. от 21:00 ч. / Жанр: Драма
В ролите: Цветана Манева, Елена Стефанова, Катя Тодорова, Георги Калоянчев, Петър Слабаков и др.
Награда "Сребърен портокал" на Втория международен фестивал на
игралното кино в Анталия (1978).
Сестра Николова работи в социална служба за патронаж на самотни
възрастни хора. Нейните пациенти живеят в самота, а тя е свидетел на
различни човешки съдби. Милосърдна и отговорна, тя се грижи не само за
здравето им, но ги лекува и от самотата, от мъката и обидата, в нея те
намират опора и онова, което не са получили от собствените си деца. Някои
от наследниците обаче са обезпокоени от привързаността на своите близки
към любимата сестра Николова и подозират в нейната загриженост
користни намерения за лично облагодетелстване..
Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 1 450 лв

Мадам Бовари от Сливен / България / Година: 1990 г.
Излъчване: 20.11.2022 г. от 21:00 ч. / Жанр: Драма
В ролите: Ели Скорчева, Филип Трифонов, Ирина Муравиева, Стефан Попов, Пламена Гетова и др.
Емилия Велева е амбициозна млада жена от Сливен. Тя не може да се
примири със сънната атмосфера на родния си град и мечтае за промяна.
Скромният и скучен живот не ѝ харесва. Сивото ежедневие е разчупено при
срещата ѝ с режисьора Петко Деспотов. Той ѝ предлага главната роля в
пиесата „Мадам Бовари”. Животът на Емилия се променя.
Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 1 450 лв
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Късни неделни филми
Среща на върха / Аржентина, Испания, Франция / Година: 2017г.
Излъчване: 06.11.2022 г. от 23:45 ч. / Жанр: Драма
В ролите: Рикардо Дарин, Долорес Фонси, Ерика Ривас, Даниел Хименес Качо и др.
В този трилър Рикардо Дарин изпъква в ролята на аржентинския президент, осъзнал, че не
съществува личен живот на безмилостната политическа арена. Президентът Ернан Бланко
участва в ключова среща на латиноамериканските държавни глави в Чили, за да обсъдят
новия Южен петролен съюз – обединение, което може да има трайни последствия за
отношенията между властите на целия континент. Докато Бланко и екипът му се опитват да
се справят с различните политически приоритети, ескалираща лична криза заплашва да
преобърне дипломатическия диалог, и то с опасни последствия за всички въвлечени.
Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 615 лв

Болката / Франция / Година: 2017г.
Излъчване: 13.11.2022 г. от 23:45 ч. / Жанр: Драма
В ролите: : Мелани Тиери, Беноа Мажимел, Бенджамин Биолей и др.
8 номинации за „Сезар”, 2018 г., вкл. награда за най- добър филм, за
режисура, за сценарий и за главна женска роля
Номинация за „Златна раковина” – Сан Себастиан, 2018 г.
По романа на Маргьорит Дюрас
Филмът по романа на Маргьорит Дюрас ни пренася в лятото на 1944,
когато Франция все още е под немска окупация. Писателят Робер
Антелм, голяма фигура на съпротивата, е арестуван и депортиран.
Неговата млада съпруга Маргьорит е готова на всичко, за да го намери,
включително и на опасна връзка с агент на Гестапо.
Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 615 лв

Тези, които останаха / Унгария / Година: 2019г.
Излъчване: 20.11.2022 г. от 23:45 ч. / Жанр: Драма
В ролите: : Карой Хайку, Абигел Сьоке, Маги Наги, Ема Берковичи и др.
"Тези, които останаха" събира двама непознати, оцелели след Втората световна
война в Будапеща - самотен лекар и още-по-самотна млада пациентка. Той е бил
предаден от своите, тя е останала без родители. Всеки носи своята травма и
надежда, откривайки нещо общо у другия в чужда, но споделена връзка. Въпросът
е как да живеят със загубите и спомените, докато се появят следващите
подозрения и предразсъдъци.
Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 615 лв

Можем да ви предложим преференциални цени за реклама във всички тези филми!
За повече информация и специални рекламни предложения ни пишете на tv@directmedia.agency или
позвънете на тел.: 02 807 68 00 – отдел Телевизия и Кино.
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