ЮНИ 2017

DISCOVERY SCIENCE EUROPE
EET

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ
СВЪРЖЕТЕ СЕ С:
ANCA AMARIEI, PR MANAGER, DISCOVERY CEE
Tel: +40 31 2285 310 anca_amariei@discovery.com
ELEONORA GEORGIEVA, PR CONSULTANT
Tel: +35 92 43 44 03 50 - egeorgieva@allchannels.com
PICTURE DESK:
picture_desk@discovery.com

ЮНИ 2017 ПРОГРАМНИ АКЦЕНТИ
Ловци на митове: Кастингът
От петък, 9 юни, в 19:30/22:00 ч.
Кастингът започва! Търси се цял нов екип от
разбивачи на митове, готови на експерименти и
подвизи, за да открият истината зад градските
легенди и холивудските трикове. В риалити
предаването с водещ Кайл Хил 10 елитни
строители ще се борят за своя шанс да следват
завета на „Ловци на митове“ и да станат новите
водещи напредаването . Всеки епизод показва
два мита, които ще бъдат поставени на изпитание
(един екипен и един индивидуален) в кръгове на
елиминация, създадени да тестват уменията на
кандидатите, научните им познания и тяхната
креативност. С нови и свежи митове за разбиране
и някои от най-големите градежи от миналото,
състезанието ще е ожесточено!

Денят на астероида
От понеделник, 5 юни, до петък, 30 юни,
между 20:20 и 22:00 ч.
Време е да взривим Космоса с поредица от нови
програми, посветени на Деня на астероида.
„Човек срещу астероид“ разглежда отвътре
фондацията „Денят на астероида“, чийто
съосновател е легендарният китарист на QUEEN ,
д-р Брайън Мей. С помощта на архивни кадри и
интервюта с експерти, разкриваме какво ще се
случи, ако голям астероид удари Земятамерките,
които да вземем, за да бъде предпазено
човечеството и какво бихме направили днес.
„Мисия “Астероид““ показва най-добрите и
смели служители на НАСА, както и техните усилия
да се преборят с астероидите, които могат да
унищожат човечеството, но могат и да бъдат ключ
към човешкото оцеляване. В драмата „51 градуса
на север“ талантлив немски режисьор страда
заради недоходоносната си професия и
разпадаща се връзка, когато открива, че Земята е
в опасност. С помощта на последните открития на
науката, геологията и палеонтологията учените
дават своите обяснения за изчезването на
динозаврите в „Последните дни на динозавъра“.
Дали една от най-големите мистерии на
планетата най-после ще бъде разрешена?
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