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HBO COMEDY PREMIERE SERIALE MARTIE 2015 

 

“Fetele” 

 

O comedie despre experiențele câtorva tinere de 20 și ceva de ani.  

Lena Dunham revine cu al patrulea sezon din ”Fetele”, comedia premiată la 

Globurile de Aur și Emmy, un serial care prezintă viețile unui grup de prieteni de 20 

și ceva de ani care se confruntă cu tot soiul de probleme în și în afara orașului New 

York. 

În sezonul patru, le vedem pe fete cum se îndreaptă vertiginos spre etapa de 

maturizare în timp ce adoptă personalități noi și trec prin alte experiențe. La 

începutul sezonului, Hannah (Dunham) părăsește New York-ul ca să participe la un 

important workshop al scriitorilor din Iowa în speranța că va deveni o scriitoare 

serioasă, în timp ce se confruntă cu tot felul de incertitudini în relația cu Adam (Adam 

Driver). În New York, Marnie (Allison Williams) își urmează cariera muzicală în timp 

ce jonglează cu relația profesională și romantică cu Desi (Ebon Moss-Bachrach); 

Shoshanna (Zosia Mamet) termină studiile și începe să-și caute un loc de muncă, 

iar, pe de altă parte, încearcă să-și definească relația cu Ray (Alex Karpovsky); 

Jessa (Jemima Kirke) reușește să participe la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi, deși 

abilitatea ei de a crea noi drame este neschimbată. Dar momentele amuzante și 

dureroase din cele 10 episoade noi le pun pe fete în situații neprevăzute, iar 

protagonistele noastre continuă să caute succesul creativ, profesional și romantic – 

în New York și dincolo. 

GIRLS IV. EP. 07 - ASK ME MY NAME (SUBTITLED VERSION) 

Fetele - IV, Ep. 7 

7, 11 

GIRLS IV. EP. 08 - TAD & LOREEN & AVI & SHANAZ (SUBTITLED VERSION) 

Fetele - IV, Ep. 8 

14, 18 

GIRLS IV. EP. 09 - DADDY ISSUES (SUBTITLED VERSION) 

Fetele - IV, Ep. 9 

21, 25 

GIRLS IV. EP. 10 - HOME BIRTH (SUBTITLED VERSION) 
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Fetele - IV, Ep. 10 

28 

 

“Știrile săptămânii” 

 

Actorul de comedie  John Oliver vine la HBO cu un talk show doar al lui. 

 

John Oliver vine la HBO cu un show nou în care ne va oferi o perspectivă originală 

asupra problemelor sociale, politice sau existențiale cu care se confruntă America și 

lumea întreagă. 

 

John Oliver, una dintre cele mai amuzante personalități de pe micul ecran din ultimii 

ani – omul al cărui ”număr” în calitate de prezentator invitat la emisiunea The Daily 

Show cu Jon Stewart, în 2013, a câștigat nu numai aprecierea lui Stewart, dar și a 

criticilor și a fanilor – vine la HBO cu un talk-show. O privire de actualitate asupra 

știrilor săptămânale, subiectelor politice și evenimentelor de ultimă oră, toate vor fi 

dezbătute de Oliver într-un show de jumătate de oră, platforma perfectă pentru a ne 

oferi o perspectivă originală asupra problemelor sociale, politice sau existențiale cu 

care se confruntă America și lumea întreagă. 

 

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER II. EP. 04 

Știrile săptămânii cu John Oliver - II, Ep. 4 

6, 8, 10, 11 

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER II. EP. 05 

Știrile săptămânii cu John Oliver - II, Ep. 5 

13, 15, 17, 18 

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER II. EP. 06 

Știrile săptămânii cu John Oliver - II, Ep. 6 

20, 22, 24, 25 

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER II. EP. 07 



3 
 

Știrile săptămânii cu John Oliver - II, Ep. 7 

27, 29, 31 

“Băieți frumoși”  

 

Un serial de comedie despre 3 prieteni gay care trăiesc în San Francisco. 

 

Serialul original HBO ”Bărbați frumoși” revine cu 10 episoade noi și ne prezintă 

experiențele necenzurate a trei prieteni buni - Patrick, Agustín și Dom – care trăiesc 

și iubesc în San Francisco-ul zilelor noastre.  

 

Pe parcursul sezonului 2, Patrick (Jonathan Groff) se trezește că obține ce credea 

că își dorește - atât profesional cât și sentimental - doar ca să realizeze că, de fapt, 

nu este ceea ce are nevoie. El și Kevin (Russell Tovey), șeful lui, care este în 

continuare cu prietenul său din sezonul 1, încep o afacere ilegală, în timp ce Patrick 

încearcă să-și dea seama dacă el și Richie (Raúl Castillo) pot rămâne prieteni. 

Agustín (Frankie J. Alvarez), aflat în derivă după despărțirea de la sfârșitul sezonului 

trecut, decide să renunțe la aspirațiile sale artistice pentru o vreme în timp ce se 

împrietenește cu Eddie (Daniel Franzese), un bărbat simpatic diagnosticat cu virusul 

HIV. Dom (Murray Bartlett) își îndeplinește visul și deschide un restaurant portughez 

cu specialități de pui peri-peri, dar întâmpină multe probleme cu obținerea finanțării 

și în relația sa cu Lynn (Scott Bakula).  

Cu naturalism și umor, ”Bărbați frumoși” continuă să exploreze descoperirea fericirii 

și a intimității într-o epocă cu opțiuni de neegalat  și drepturi pentru bărbații gay, cu o 

cultură progresivă și deschisă din punct de vedere sexual, în San Francisco - un 

context salvator pentru cei trei prieteni. 

 

LOOKING II. EP. 07 (SUBTITLED VERSION) 

Băieți frumoși - II, Ep. 7 

7, 11 

LOOKING II. EP. 08 (SUBTITLED VERSION) 

Băieți frumoși - II, Ep. 8 

14, 18 

LOOKING II. EP. 09 (SUBTITLED VERSION) 

Băieți frumoși - II, Ep. 9 
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21, 25 

LOOKING II. EP. 10 (SUBTITLED VERSION) 

Băieți frumoși - II, Ep. 10 

28 

“Sub Pământ SRL” 

 

O comedie neagră ce are în centrul său o familie disfuncțională din California. 

 

Alan Ball, scenaristul laureat cu Oscar pentru “American Beauty”, ne oferă “Six Feet 

Under”, un serial ce privește cu mult umor negru viața unei familii disfuncționale din 

California, care conduce o casă de servicii funerare. 

 

Patriarhul Nathaniel Fisher moare într-un accident auto care are loc în Los Angeles, 

chiar în seara de Ajun, distrugând planurile de vacanță ale fiului său, Nate. Pe lângă 

moartea tatălui, Nate trebuie să-i facă față mamei sale, Ruth, care are un iubit 

secret; fratelui David, un gay care conduce afacerea familiei, și surorii Claire, o 

adolescentă rebelă care află trista veste după ce se drogase cu iubitul ei, Gabe. 

Singurul aspect aparent pozitiv din viața lui Nate pare să fie Brenda, o femeie 

pasională pe care acesta o cunoaște în avion. Cu toate acestea, familia sărită de pe 

fix a Brendei se dovedește chiar mai disfuncțională decât a lui Nate. 

 

SIX FEET UNDER 19: IN PLACE OF ANGER 

Sub Pământ SRL - II, Ep. 6: Vizita 

3 

SIX FEET UNDER 20: BACK TO THE GARDEN 

Sub Pământ SRL - II, Ep. 7: Suspiciuni 

4 

SIX FEET UNDER 21: IT'S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR 

Sub Pământ SRL - II, Ep. 8: Crăciunul 

5 
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SIX FEET UNDER 22: SOMEONE ELSE'S EYES 

Sub Pământ SRL - II, Ep. 9: Ochii altcuiva 

10 

SIX FEET UNDER 23: THE SECRET 

Sub Pământ SRL - II, Ep. 10: Secretul 

11 

SIX FEET UNDER 24: THE LIAR AND THE WHORE 

Sub Pământ SRL - II, Ep. 11: Rabinul 

12 

SIX FEET UNDER 25: I'LL TAKE YOU 

Sub Pământ SRL - II, Ep. 12: Adevărul despre Brenda 

17 

SIX FEET UNDER 26: THE LAST TIME 

Sub pământ SRL - II, Ep. 13: Ultima oară 

18 

SIX FEET UNDER 27: PERFECT CIRCLES 

Sub pământ SRL - III, Ep. 1: Cercuri perfecte 

19 

SIX FEET UNDER 28: YOU NEVER KNOW 

Sub pământ SRL - III, Ep. 2: Nu se știe niciodată 

24 

SIX FEET UNDER 29: THE EYE INSIDE 

Sub pământ SRL - III, Ep. 3: Relații 

25 

SIX FEET UNDER 30: NOBODY SLEEPS 

Sub pământ SRL - III, Ep. 4: Nimeni nu doarme 

26 
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SIX FEET UNDER 31: THE TRAP 

Sub Pământ SRL - III, Ep. 5: Capcana 

31 

“Revenirea” 

 

Valerie Cherish e în stare de orice pentru a ajunge din nou în lumina reflectoarelor.  

 

La nouă ani de la debut, serialul de comedie HBO ”The Comeback” revine pe micul 

ecran, iar Lisa Kudrow reia rolul care i-a adus o nominalizare la Emmy - cel al lui 

Valerie Cherish. 

 

Valerie Cherish a fost unul dintre pionierii spectacolelor tip reality. Acum, chiar dacă 

există o mulțime de astfel de show-uri, celebrul serial va reveni la TV. Fanii serialului 

original HBO ”The Comeback” o vor vedea pe Valerie făcând ceea ce știe mai bine. 

Lisa Kudrow, care a câștigat un Emmy pentru rolul din ”Friends” - nominalizată la 

Emmy și pentru rolul din ”The Comeback” - va reveni în rolul lui Valerie Cherish, o 

femeie celebră care le-a permis televiziunilor să-i urmărească fiecare pas în timpul 

sitcom-ului ”Room and Bored” – însă cu rezultate dezastruoase. Acum, zece ani mai 

târziu, Valerie a angajat o echipă de filmare compusă din studenți ca să filmeze un 

material menit să atragă atenția revistei Bravo și să-i redea statutul de celebritate. 

Când descoperă că fostul său rival, Paulie G., care tocmai a ieșit de la dezintoxicare, 

are un nou serial HBO intitulat ”Seeing Red”, bazat pe experiența dintre ei doi, 

Valerie acuză HBO-ul de defăimare, iar, într-un final, ajunge să primească rolul 

bazat pe propria persoană. Noile episoade din această comedie autobiografică 

cuprind o parte din distribuția originală precum și celebrități. 

 

THE COMEBACK II. EP. 07 - VALERIE FACES THE CRITICS 

Revenirea - II, Ep. 7 

1 

THE COMEBACK II. EP. 08 - VALERIE GETS WHAT SHE REALLY WANTS 

Revenirea - II, Ep. 8 

1 

“Sub același acoperiș” 
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Aventurile a două cupluri care locuiesc împreună într-o casă din Los Angeles. 

 

Noul serial HBO, regizat și scris de Jay și Mark Duplass, prezintă patru adulți în 

vârstă de 40 și ceva de ani care locuiesc sub același acoperiș și se zbat să-și 

păstreze relațiile și visele personale vii. 

 

Jay și Mark Duplass își marchează debutul în televiziune cu ”Togetherness”, un 

serial care urmărește viața a două cupluri care locuiesc sub același acoperiș, la 

marginea orașului Los Angeles. Brett și Michelle (Mark Duplass și Melanie Lynskey) 

se chinuie să reînvie pasiunea din relația lor, care a fost înlocuită cu problemele din 

căsnicie și cu îngrijirea copiilor. Când Alex (Steve Zissis), prietenul lui Brett, și Tina 

(Amanda Peet), sora lui Michelle, se mută cu ei, cei patru ajung în mai multe situații 

comice ca să-și urmeze visurile personale în timp ce încearcă să rămână prieteni 

buni, frați, soț și soție. 

 

TOGETHERNESS EP. 07 - PARTY TIME (SUBTITLED VERSION) 

Sub același acoperiș - Ep. 7 

6 

TOGETHERNESS EP. 08 - NOT SO TOGETHER 

Sub același acoperiș - Ep. 8 

13 

 

“Profesorașul” 

 

 

O comedie despre un profesor care este mult mai copilăros decât elevii săi.  

 

Un profesor care este mai copilăros decât elevii săi: Alfie Wickers (Jack Whitehall), 

un proaspăt absolvent de facultate, care predă istora la Abbey Grove School, un 

liceu imaginar din Hertfordshire.  
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Acțiunea serialului ”Bad Education” gravitează în jurul lui Alfie Wickers (Jack 

Whitehall, care a semnat și scenariul), cel mai neobișnuit profesor din sistemul de 

învățământ britanic, un copil mare. În ciuda neajunsurilor sale evidente, Alfie se 

bucură de susținerea lui Fraser, directorul școlii, care a visat toată viața lui să fie cool 

precum ”Profesorașul”. El este profesorul care își dorește să fie "cel mai bun prieten" 

cu toată lumea și este predispus la ghinioane masive și foarte publice. Cum era de 

așteptat, există și o prezență suavă în preajmă, iar acum vorbim despre Miss 

Gulliver, profesoara de biologie a liceului și soarele care luminează viața lui Alfie. Ea 

e un pedagog „de modă veche”, fiind profund dedicată misiunii pe care o are și se 

implică serios de fiecare dată când vine vorba de școală sau de elevii săi.  

 

BAD EDUCATION III. EP. 01 - STRIKE 

Profesorașul - III, Ep. 1 

3, 4, 7, 9 

BAD EDUCATION III. EP. 02 - AFTER SCHOOL CLUBS 

Profesorașul - III, Ep. 2 

4, 5, 7, 9 

BAD EDUCATION III. EP. 03 - SPORTS DAY 

Profesorașul - III, Ep. 3 

5, 6, 7, 9 

BAD EDUCATION III. EP. 04 - FUNDRAISING 

Profesorașul - III, Ep. 4 

10, 11, 14, 16 

BAD EDUCATION III. EP. 05 - THE EXAM 

Profesorașul - III, Ep. 5 

11, 12, 14, 16 

BAD EDUCATION III. EP. 06 - THE PROM 

Profesorașul - III, Ep. 6 

12, 13, 14, 16 
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“Filme și vedete” 

 

Cele mai recente producții și cei mai iubiți actori din lume... 

 

Acum este momentul pentru a afla tot ceea ce v-ați dori să știți despre cele mai tari 

filme și despre starurile care joacă în ele! 

 

Aveți șansa unei priviri prin gaura cheii, aflați despre cele mai tari filme și despre 

starurile care joacă în ele. Este vorba despre o actualizare în ceea ce privește 

premierele din cinematografie. Interviuri în exclusivitate cu actori și realizatori de film 

și reflectoare îndreptate asupra megastarurilor de la Hollywood, festivaluri de Film și 

covorul roșu. Toate acestea și multe altele, în “Filme și vedete”, la HBO Comedy. 

 

FILMS AND STARS VII. (318) EP. 06 

Filme și vedete - VII, Ep. 6 

14, 17 

FILMS AND STARS VII. (319) EP. 07 

Filme și vedete - VII, Ep. 7 

23 

FILMS AND STARS VII. (320) EP. 08 

Filme și vedete - VII, Ep. 8 

27 

 

“Pe platourile de filmare” 

 

În fiecare săptămână, ajungeți în culisele celor mai recente producții. 

 

 

Interviuri cu actorii importanți din industrie și cu cei implicați în realizarea propriu-zisă 

a ceea ce fusese cândva un simplu proiect, iar acum a devenit o peliculă cu încasări 

spectaculoase în box office.  
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În fiecare săptămână, urmărind “Pe platourile de filmare”, aveți șansa de a ajunge în 

culisele celor mai importante producții de la Hollywood. Urmează interviuri 

extraordinare cu actorii filmului și cu cei implicați în realizarea propriu-zisă a ceea ce 

fusese cândva un simplu proiect, iar acum a devenit o peliculă despre care toată 

lumea vorbește. 

 

HOLLYWOOD ON SET XII. (577) EP. 05 

Pe platourile de filmare - XII, Ep. 5 

HOLLYWOOD ON SET XII. (578) EP. 06 

Pe platourile de filmare - XII, Ep. 6 

10 

HOLLYWOOD ON SET XII. (579) EP. 07 

Pe platourile de filmare - XII, Ep. 7 

14 

HOLLYWOOD ON SET XII. (580) EP. 08 

Pe platourile de filmare - XII, Ep. 8 

HOLLYWOOD ON SET XII. (581) EP. 09 

Pe platourile de filmare - XII, Ep. 9 

 


