
Празнуваме заедно с 
много премиерни филми 

и сериали през март

VIVACOM Arena на 7!



Честит рожден ден, VIVACOM Arena!

На 01.03.2012 г. VIVACOM стартира излъчването на нов филмов канал – VIVACOM
Arena. Началото е трудно, но сладко. Точно 7 години по-късно, VIVACOM Arena
продължава да бъде все така модерна и динамична – излъчване във Full HD
качество, обновена музикална и визуална опаковка, тематични блокове,
премиерни филми и сериали, интерактивни функции и още много.

През м. март 2019 г. ще отбележим заедно първите 7 с много изненади за
всички фенове на седмото изкуство и по-специално за нашите зрители.

МАРТ – МЕСЕЦ НА ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА:

Седмица на премиерите – 7 премиери от 20:00 часа в 7 последователни
дни в периода от 01-ви до 07-ми март;

Ден на българското кино – селекция от ново българско кино за 03-ти март;

Премиера на ПОД ПРИКРИТИЕ (СЕЗОН 1) – от 10-ти март през уикендите
от 19:00 часа;

Романтични вечери с Уди Алън – специално за ценители – 07-ми и 08-ми
март от 22:00 часа;

Седмица на Джейсън Стейтън – от 12-ти март от 20:00 часа;

ДЕТСКА ЗОНА – всяка събота и неделя от 16:00 часа;

И още много с VIVACOM Arena на 7…



VIVACOM Arena на 7

Седмица на премиерите – 7 премиери от 20:00 часа в 7 последователни дни в
периода от 01-ви до 07-ми март;

Подбрали сме нови и атрактивни филмови заглавия с разнообразни жанрове за
всеки вкус:

Суров живот – 2017, Приключенски; участват: Гарет Рикардс, Винсент Адриано,
Кейти Гарфийлд и др.;

Игри на сърцето – 2012, Романтична комедия; участват: Джерард Бътлър,
Катрин Зита-Джоунс, Ума Търман и др.;

Наемен убиец – 2015, Комедия; участват: Алекс Хасъл, Ема Кинг, Тори Харт и
др.;

Уайпърс таймс – 2013, Военна драма; участват: Бен Чаплин, Колин Аш, Джош
Оконър и др.;

Съучастие – 2013, Драма; участват: Дейвид Ойелоуо, Арчър Али, Моника Долън
и др.;

Смелото сърце на Ирена Сендлър – 2009, Биографичен; участват: Ана
Пакуин, Горан Вишнич, Пол Фрийман и др.;

Червената рокля – 2015, Трилър; участват: Рейчъл Скарстен, Джон Райс-
Дейвис, Шон Макгуайър и др.



VIVACOM Arena на 7

01.03 от 20:00 ч.

02.03 от 20:00 ч.

07.03 от 20:00 ч.
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Ден на българското кино

На 3-ти март отдаваме заслужено внимание и на българския дух по повод на 
Националния празник на страната, посветен на Освобождението!

Ново българско кино за ценители:

12А 

от 14:00 часа

Досието Петров
от 21:30 часа
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Премиера на ПОД ПРИКРИТИЕ (СЕЗОН 1)

Един от най-хитовите и рейтингови български сериали за всички 
времена се завръща... но в ефира на VIVACOM Arena от 10-ти март! 

Всяка събота и неделя от 19:00 часа, с повторение в петък по два 
епизода веднага след филма от 20:00 часа.
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Романтични вечери с Уди Алън

На 7-ми и 8-ми март от 22:00 часа VIVACOM Arena ще 
зарадва своите романтично настроени зрители с шедьоври, 
режисирани от гениалния и неповторим Уди Алън.

Очаквайте:

➢ На Рим с Любов
➢ Син Жасмин

Двата филма имат общо над 100 награди и номинации на 
международни филмови фестивали, сред които и награда 
Оскар за главна женска роля на Кейт Бланшет.
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Седмица на Джейсън Стейтън

В периода от 12-ти до 15-ти март 
ефирът на VIVACOM Arena насочва 
прожектори към екшън звездата 
Джейсън Стейтън, който ще 
раздава справедливост от 20:00 
часа във филмите :

➢ Револвер
➢ Банковият обир
➢ Сейф
➢ Непобедимите 2



За мен, за теб, за нас!


