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 354 прочита  0 коментара

Днес повод за празнуване и почерпка
имат: 
  
У нас: 
Венцислав Занков, художник-
авангардист. В деня на своето
рождение ще раздаде за девети път
учреденото от него отличие „Железен
орден за съвременно изкуство“ 
Иво Танев, певец, шоумен и
телевизионен водещ 
Мариана Сендова, учен физик, първата
жена, избрана за професор в 
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НАЧАЛО ОБЩЕСТВО ПОЛИТИКА СПОРТ ИКОНОМИКА КРИМИНАЛНИ ИНЦИДЕНТИ СВЯТ ЗДРАВЕ

ЛЮБОПИТНО ЛАЙФСТАЙЛ БЛИЦ TV ВСЯКА НЕДЕЛЯ
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университета Ню Коледж, Флорида,
САЩ 
Мая Нешкова, певица, носителка на
орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – ІІ
степен. На 5 май ще бъде гост-
изпълнител на тържествения концерт,
посветен на 50-ата годишнина на РУ
„Полиция“ - Мездра 
Проф. Нанко Димитров, цигулар 
  
По света: 
Джейми Дорнан, ирландски актьор,
познат като бивш световен топмодел и
като изпълнител на ролята на
красивия милионер Крисчън Грей в „50
нюанса сиво“. Други филми с негово
участие са "Мария Антоанета",
"Падението“, а "Сенки в слънцето" е
плод на режисьорския му талант 
Джон Ву, хонконгски филмов
режисьор. Във филмите му "Трудна
мишена",  "Мисията невъзможна II",
"Код счупена стрела", "Лице на заем",
"Заплащането" "Прекосяването",
"Гласът на вятъра" са се снимали
актьорите Джон Траволта, Крисчън
Слейтър, Никълъс Кейдж, Бен Афлек,
Ума Търман и Джеки Чан. Вчера дойде
ексклузивно новината, че Джон Ву и
Универсал Пикчър ще работят заедно
по нова версия на станалия класика
негов филм „Убиецът“, а в главна роля
ще видим носителката на Оскар
Лупита Нионг'о 
Джули Бенц, американска актриса,
носителка на награди „Сатурн“ и
„Сателит“ за ролята си на Рита Бенет в
тв сериала „Декстър“. позната и от
сериалите „Бъфи, убийцата на
вампири“, „Ейнджъл“ и като Аби Дън на
"Хавай Пет О" 
Мери Лу Макдоналд,ирландски
политик, от 10 февруари 2018 г. начело
на Шин Фейн след като дългогодишния
й лидер Джери Адамс се оттегли   
Оливер Бирхоф, бивш германски
футболист, централен нападател,
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Михаела Маринова си прибра
старото гадже

Отървете се моментално от
херпеса с тези 7
суперефективни трика!

Само в БЛИЦ! Страшна
СНИМКА от столицата изкара
акъла на всички

Първа СНИМКА на дългокосия
мъж, който опита да отвлече

Смразяващи кръвта
подробности за смъртта на
Avicii

Само в БЛИЦ! Страшна
СНИМКА от столицата изкара
акъла на всички

ЦСКА с важна информация за
феновете! Готови ли сте,
очакват ви супер изненади

Скандал с детето-чудо на
българската атлетика! Спряха
правата му
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428 приятели харесват това

Blitz.bg
162 392 харесвания

Харесвам страницата

С

национал.. Бележи първия „златен гол“
в историята на футбола във финала на
ЕВРО`96 (Германия – Чехия).
Настоящият мениджър на Бундестима
днес празнува полувековен юбилей 
Оливер Ньовил, бивш германски
футболист, национал, играл главно
като нападател в Байер Леверкузен и в
Борусия Мьонхенгладбах 
Архиепископ Стефан, глава на
Македонската православна църква от
1999 година с титлата архиепископ
Охридски и Македонски и митрополит
Скопски. На 21 декември 2017 г. бе
приет от Българския патриарх Неофит
на първа среща между двамата след
като МПЦ-Охридска архиепископия
поиска българската да бъде нейна
Църква-Майка и така да получи
автокефалност 
Уес Андерсън, американски
кинорежисьор, с номинации за Оскар
за най-добър оригинален сценарий за
филма "Кланът Тененбаум" и "В
царството на пълнолунието", както и за
най-добър анимационен филм за
"Фантастичният мистър Фокс". Други
различими негови филми са
„Дарджийлинг ООД“, „В царството на
пълнолунието“ и  „Гранд Хотел
Будапеща“. През този месец очакваме
"Островът на кучетата", очарователна
стоп моушън анимация за
отношенията между кучетата и хората,
вдъхновена от филмите на
легендарния японски режисьор Акира
Куросава (по думите на самия й автор) 
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две малки деца в центъра на
Бургас! Преди тов...

Борисов похвали службите

Нервите на двама шофьори в
Бургас не издържаха и стана
страшно

Астрологът Ивелина Пенчева:
Отварят се вратите на
бъдещето
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OЩЕ ОТ РУБРИКАТА
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ДНЕС ЧЕРПЯТ

Голям празник е!
Имен ден
празнуват...
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Известните
рожденици на 2
май
 02 Май 2018, 07:27  427
 0

ЛЮБОПИТНО

Хороскоп 2 май:
Кофти ден за 3
зодии
 02 Май 2018, 07:11  2921
 0

ШОУБИЗНЕС

Годжи
проговори за
първи път за
инцидента, при
който потроши
крака си
 02 Май 2018, 06:50  6595
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Все още няма коментари
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Add a comment... 
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Твоят коментар

Не съм робот
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Публикувай
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