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Любими детски филми и сериали, нови български заглавия и чужди хитови продукции
очакват зрителите в рубриката „Лятно кино с БНТ1”. Началото ще бъде сложено днес в
9,40 ч. с родния игрален филм „Патилата на Спас и Нели” на режисьора Георги Стоев.
Историята е за семейство, приютило кучето Спас и котката Нели. Радост и веселие
царят в къщата. Но един ден те прекаляват с пакостите и са изгонени. Тогава попадат в
ръцете на злия дресьор. С тях той разиграва страшните си фокуси. След дълго
преследване, Мими и родителите й, успяват да открият и освободят четириногите
пленници.

В съботните вечери зрителите ще могат да видят много интересни чужди - американски
и европейски заглавия, както и три български филма, спечелили любовта на публиката.
Тази вечер е френският игрален филм „Героят на семейството” на режисьора Тиери
Клифа. Наследството на емблематичното нощно кабаре “Синият папагал” събира в Ница
членовете на една фамилия, развълнувани и изправени открито един срещу друг.
Настъпва часът на обясненията и откровенията за особените връзки и тайните
чекмеджета, в които всеки ще открие по нещо от своя живот. В тази мистериозна и
бляскава обстановка на суетност и скрити врати, всички са поканени, за да се разкрият
такива, каквито са към своите родители, любови, деца и приятели, докато единственият
отсъстващ между тях наблюдава “отгоре” ситуацията, която е предизвикал....
В неделя сутринта ще бъдат излъчени два епизода от българския сериал „Магна аура -

1/3

ydara.com - Усмивки от старите ленти: Пак въртят „С деца на море“
Събота, 14 Юли 2012г. 08:35ч.

изгубеният град”. Сценаристи са Юрий Дачев, Андреас Кнауп, режисьор е Ирина
Попова, а музиката е на Стефан Димитров и Андреас Бикинг. В поредицата зрителите
ще видят актьорите Гунтер Шос, Васил Василев-Зуека, Николай Урумов, Марек
Влодарчик, Хорст Котерба, Параскева Джукелова, Елена Петрова, Стефан Щерев,
Лилия Лазарова и др. Деца: Борис Кашев, Лъчезар Калчев, Василена Гецова, Кристиян
Симеонов, Богдан Плъков, Александър Пашов, Иван-Александър Нонов, Мария
Антонова и др.

Помните ли репликата „Чичо Манчо, снех те“? Тези, които искат да си припомнят филма
„С деца на море“ и да се посмеят с него, ще могат да го направят в 12,30 ч. Лентата на
режисьора Димитър Петров е по сценарий на Братя Мормареви. Историите пък
вероятно много добре си ги спомняте. Една от тях е за група деца, които заедно с
родителите си са на почивка в Несебър. Те стават причина за запознанството на Огнян
и Елена. За тях Огнян става кумир - силен, смел и отличен плувец. Той им разказва за
приятелството си с един делфин. Една вечер Огнян и Елена закъсняват. Децата не
смеят да се приберат вкъщи, защото родителите на Елена, знаят, че тя е с тях. За това
са наказани, но никой не издава тайната. На другия ден те отиват да търсят Огнян и да
му се похвалят. За тяхна изненада го заварват с друго момиче и чуват, как разказва
същата история за делфина. Разочаровани, децата му обръщат гръб.
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