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FLAMENCO PASSION INSPIRATION THE MOTHER OF THE LAMB KOK HEROS SERIES FROM CYPRUS
 - EVENTO AO VIVO  

P O R T U G U E S E
AO VIVO  

OS MELHORES FILMES E SHOWS NOS CANAIS DE FILMBOX!

http://www.spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://www.imdb.com/title/tt4109568/
http://fightbox.com/
http://spiintl.com/


SEXTA-FEIRA, 16.01, 16:00 (CET) 
FLAMENCO PASSION INSPIRATION 

spiintl.com

2017 OS MELHORES PROGRAMAS NOS CANAIS DE FILMBOX!

YOUR DOSE OF FUN IN january

SUCCESO DO MES 

1

http://www.spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://spiintl.com/
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QUARTA-FEIRA, 14.01, 17:00 (CET) 
THE MOTHER OF THE LAMB 

SUCCESO DO MES 

20171 OS MELHORES FILMES NOS CANAIS DE FILMBOX!

http://www.imdb.com/title/tt4109568/
http://spiintl.com/


spiintl.com SABADO, 28.01, 14:00 (CET)    

KOK HEROS SERIES FROM CYPRUS     
 - LIVE EVENT  

2017 OS MELHORES ESPETÁCULOS NOS CANAIS DE FILMBOx!
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LIVE EVENT  
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SUCCESO DO MES 

http://fightboxlive.com/
http://spiintl.com/
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YOUR DOSE OF FUN IN january

OS MELHORES PROGRAMAS EM FunBox UHD! 

spiintl.com/channels/funbox

SEA CHEF
Episódio: STRANGERS IN THE SEAS

Cocinha, Documentario
Espanha, 2015  

Ep é Chef. 3 promove a conscientização e 
sustentabilidade. Quantos tipos e kilos de peixes 
são lançados ao mar? Até que ponto é o peixe inútil 
útil? Embarcaremos ao mar para pescar com Begoña. 
Veremos todos os peixes que podem ser descartados e 
aprenderemos seus nomes ... Mas, neste caso, não vão 
ser jogados de volta ao mar. Angel e Begoña cozinham 
tudo.

SEXTA-FEIRA,
13.01, 16:00 (CET)

1

SEXTA-FEIRA,
16.01, 16:00 (CET)

SEXTA-FEIRA,
27.01, 16:00 (CET)

FLAMENCO PASSION
INSPIRATION 

BARBIERE DI SIVIGLIA 

Musica, Documentario
Espanha, 2015  

Em Flamenco Passion, o dançarino Pastora Galván 
evoca sete professores dançarinos de flamenco que 
inspiraram sua dança. A juventude de Karime Amaya, 
a experiência de Remedios Amaya, um favorito do 
lendário cantor de flamenco Camaron de la Isla, se 
reúnem para oferecer o melhor de si. Tempo dedicado 
à Catedral de Sevilha, a maior catedral gótica do 
mundo, com a sua impressionante Giralda minarete-la.

Musica
Italia, 2015 
 
O Barbeiro de Sevilha é uma ópera-bufa em dois 
atos de Gioachino Rossini e tem provado ser uma das 
maiores obras-primas da comédia dentro da música. 
Mesmo depois de duzentos anos, sua popularidade 
na época moderna da ópera atesta essa grandeza. 
A produção foi realizada no maravilhoso e histórico 
Teatro Regio de Turim, com 8 pontos de disparos de 
camarás. 

http://www.spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://www.spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://spiintl.com/channels/funbox-4k
http://www.spiintl.com/channels/funbox-uhd
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OUR QUARANTINE  
ITALIA, 2015

Diretores: Peter Marcias
Elenco:         El Moudden Ahmed, 

Chajire Azeddine, 
Giancarlo Catenacci 

No porto de Cagliari, 16 trabalhadores marroquinos governam 
um barco. Eles governam o seu trabalho. Voluntariamente 
desistem de sua liberdade, com a esperança de manter seu 
emprego e recuperar salários atrasados. O barco é a sua 
casa temporária, onde dormem, comem, rezam e observam 
o Ramadão.
Em Roma, um jovem estudante foi “obrigado” a seguir a história. 
Não só para estudo, mas também por razões de “vida”. Salvatore 
talvez aprendera alguma coisa sobre este assunto. Ou talvez 
não...

DRAMA 

OS MELHORES FILMES EM FILMBOX arthouse!

www.filmboxarthouse.com

THE BIG ASK
EEUU, 2013

Diretores: Thomas Beatty, Rebecca Fishman
Elenco:        Gillian Jacobs, Zachary Knighton, 

David Krumholtz, Ned Beatty

Três casais estão se dirigindo a o deserto para ajudar 
seu amigo a se recuperar após a morte de sua mãe. Eles 
fariam qualquer coisa por ele, mas nao tudo o que ele 
quer.

DOMINGO, 1.01,
17:00  (CET)
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COMEDIA, DRAMA

YOUR DOSE OF FUN IN january

SABADO, 7.01,
21:00 (CET)

LA MADRE DEL CORDERO  

QUARTA-FEIRA,
14.01, 17:00 (CET) 

CHILE, 2014

Diretores:  Rosario Espinosa, Enrique Farias
Elenco:           Maria Olga Matte, Shenda Roman, 

Patricia Velasco

Cristina (49) passou sua vida inteira cuidando de sua 
mãe Carmen. Solteira e sem um comércio ou amigos, 
ela cresce sendo cada vez mais velha, ano após ano, em 
sua cidade natal. Poucos dias depois de seu aniversário, 
Cristina se reúne com uma velha amiga da escola, 
Sandra. Ela vai mostrar outras formas de vivir, livres e 
sem preconceitos.

DRAMA

http://www.imdb.com/title/tt4109568/
http://www.imdb.com/title/tt5263232
http://www.imdb.com/title/tt2327541
http://filmboxarthouse.com/


HIP SHOW  

Hip Show leva a os esportes de combate a um novo 
nível. Os combates são 2 - Em - 2 (duas equipas de dois 
lutadores cada) em uma cena 3D de 12x12 metros 
antes que no interior de um anel de nível convencional. 
Combatentes correm, saltam, trepam e lutam no 
interior da arena cheia de obstáculos. Se um dos 
equipes membros é removido da areia após um golpe 
de graça, continuam os combates em um formato de 
2 versus 1. Se os restantes membro da equipe podem 
se segurar por 60 segundos, a luta termina em um 
empate.

FIGHTS OF GLORY 
Dinamarca, Os Angeles, 
Amsterdam, Virginia

KOK HEROS SERIES 
- EVENTO AO VIVO DESDE
   CHIPRE    

King of Kings, uma das marcas mais reconhecidas no 
kickboxing, continua se expandindo a dimensão de 
seu estilo único e emocionante de kickboxing e MMA 
quando cheguem na ilha de Chipre, o 28 de janeiro para 
seu primeiro show mais grande da temporada 2017. 
Os fãs poderão esperar para ver os melhores lutadores 
como Savvas Michael, George Konstantinidis, Costas 
Zenonos, Kyriakos Alepidis, Oleg Brovkin, Stefan 
Almazov e muitos outros.

www.fightbox.com

SABADO, 28.01,
14:00 (CET)  

TODAS QUARTA-FEIRAS, 
16:00 (CET)

TODAS SEGUNDA-FEIRAS,
19:00 (CET)

LIVE EVENT 

2017 OS MELHORES PROGRAMAS EM FIGHTBOX hd!

YOUR DOSE OF FUN IN january

1

Glory, a primeira liga de kickboxing no mundo , chega 
a Copenhague, Dinamarca, o dia 16 de abril de 2016 
com mais uma rodada. Quatro dos melhores pesos 
pesados do mundo estarão na luta para decidir quem 
vai ganhar o torneio. Além disso, no evento principal, o 
campeão Welter Nieky “The Natural” Holzken defende 
seu título contra o suíço Yoann Kongolo.

http://www.fightbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://www.fightbox.com/


DRIVER’S SEAT  
- FORMULA 1 

Fórmula 1 é um desporto fascinante, emocionante e 
de alto octanagem como nenhum outro. Esta série 
explora todos os aspectos do desporto - os pilotos, as 
equipas, a tecnologia, e todo o demais que o faz o que 
é! Consiga a visão de um iniciado do glamoroso mundo 
de alta tecnologia de Fórmula 1.

SHIFTING GEARS 

Shifting Gears é a nova guia com as últimas tendências 
e tecnologias na indústria automotiva de hoje que está 
em uma constante transformação. Desde a pista até 
a rua suburbana, SG oferece as últimas notícias sobre 
pesquisas, desenvolvimento e design de vanguarda. 
Foram examinados sob a pele de algumas das máquinas 
mais avançadas do mundo - visite a mostra de motores 
internacionais com os últimos lançamentos e veículos 
de conceito. Aproveite o passeio, enquanto o futuro 
muda e mantemos a velocidade!

GARAGE DREAMS  

Garagem Dreams captura a cultura do carro moderno 
em um atrativo formato. Projetado para refletir sobre 
os movimentos tradicional da oficina do artesanato e 
também falar com todos os coletores da nova era, esta 
série está posicionada para atrair um público que está 
emergindo rapidamente como estilo de vida, em todo 
o mundo.

SABADO, 7.01,
22:00 (CET)

QUARTA-FEIRA, 11.01,
18:00 (CET)

SEXTA-FEIRA,
13.01, 17:30 (CET)

www.fastandfunbox.com

2017 OS MELHORES PROGRAMAS EM fast&FUNbox 
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http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://www.fastandfunbox.com/


CHANGE MAKERS 
Episodio: BRAZIL
Neste episódio, Céline irá a Brasil para conhecer a uma 
mulher que tem decidido lutar pelos meninos pobres 
que vivem nas favelas. Ela tem criado uma escola para 
eles com um novo método pedagógico eficiente. 
Depois reunir-se-á com o inventor do biodigestor, 
um tanque séptico que permite reciclar os desfeitos 
humanos em fertilizantes  e biogás. Ao final do 
episódio, visitará um hotel de luxo cujo proprietário só 
contrata a pessoas que moram nas favelas.

www.docuboxlive.com

SEGUNDA-FEIRA, 9.01,
17:00 (CET)

QUINTA-FEIRA, 19.01,
17:00 (CET)

SABADO, 01.29,
13:00 (CET)

THE DESCENT WAR against sands

¿É possível viajar através do tempo?

Ao escavar profundamente nas grutas e as rochas, 
vamos viajar através do tempo até a última Era do Gelo.

Niger é cruzado de leste a oeste pelo rio Niger, que 
até agora assegurou a prosperidade relativa de sua 
população. O deserto do Saara, empurrado pelos 
ventos do norte, está avançando implacavelmente. As 
areias foram levadas até as margens do rio, que são 
gradualmente sufocadas.
Em apenas algumas décadas, a profundidade média 
diminuiu pela metade e às vezes, durante períodos de 
seca, o rio pára de fluir completamente.
A outra conseqüência é igualmente preocupante: 
as fortes chuvas causam inundações mais rápidas e 
mais generalizadas do que antes. Para os povos que 
povoam suas costas, o rio tornou-se em um inimigo 
que invade os campos e afoga as colheitas. Para salvar 
o rio vai ter uma batalha impiedosa contra a areia que 
está sufocando-lo, mas você não pode ganhar uma 
batalha sem armas.

2017 OS MELHORES PROGRAMAS EM DOCUBOX hd!
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http://www.docuboxlive.com/
http://www.docuboxlive.com/
http://www.docuboxlive.com/
http://www.docuboxlive.com/


BRITISH FASHION
HIGHLIGHTS  
- BARBARA CASASOLA

Nesta emocionante nova série de FashionBox, 
tomamos uma mirada em profundidade ao estado 
contemporâneo da moda britânica.
Na semana da moda de Londres é um dos eventos de 
moda de estréia da cada temporada, e seu poder de 
tendência segue sendo dominante no século XXI.

www.fashionboxlive.com

DOMINGO, 01.02,
14:00 (CET)

QUARTA FEIRA, 01.14,
13:00 (CET)

DOMINGO, 01.24,
14:00 (CET)

CITY CHIC 
Episodio: BRUSELAS   

COUTURE 2016 
- ELIE SAAB

Jessie Le Compte Fasion
Após terminar seus estudos na Antwerp Fashion 
Academy em 1996, Jessie Lecomte trabalhou como 
interna e desenhadora freelance para diferentes selos.

Vanderven & Vanderven Oriental Art 
Especializa-se na arte asiática com ênfase na porcelana 
de exportação chinesa e japonesa.

Nesta série, Fashion Box explora o mundo da alta costura, 
levando aos espectadores aos desfiles de moda pelos 
nomes mais criativos e celebrados da moda. A temporada 
de alta costura ocorre duas vezes ao ano, e dá aos 
desenhadores a oportunidade de mostrar seu trabalho mais 
impressionante: prenda-as são feitas a mão de princípio 
a fim, feitas de materiais raros e caros, e usam métodos 
incrivelmente complexos e que consomem muito tempo. 
Nesta série, não só o espectador pode ver desfiles de 
moda de desenhadores como Karl Lagerfeld e Giambattista 
Valli, sina que também chegar a ir às estruturas dantes 
dos espetáculos para ver a beleza e o maquillaje e chegar 
a escutar entrevistas exclusivas com os desenhadores, 
Maquilladores e modelos. O espetáculo grava-se em um 
4K cristalino, mostrando a cada detalhe destas magníficas 
vitrinas.

2017 OS MELHORES PROGRAMAS EM FASHIONBOX 
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http://www.fashionboxlive.com/
http://www.fashionboxlive.com/
http://www.fashionboxlive.com/
http://www.fashionboxlive.com/


KINGS OF LEON
„WASTE A MOMENT” 

A canção vem de WALLS “”, o sétimo álbum de estudo 
da banda de rock estadounidense Kings of Leon. 
A banda origina-se em Nashville e está composta 
pelos irmãos Caleb, e Jared Followill com seu primo 
Matthew Followill. Kings of Leon conseguiu o primeiro 
sucesso em Europa, especialmente no Reino Unido 
com nove Top 40 singles e dois BRIT Awards em 2008. 
Com o álbum WALLS, a banda voltou a seu som de faz 
oito anos, recordando seu álbum revolucionário Only 
By The Night.

www.360tunebox.com

BAJZEL YO RIGHT  FRESH OUT THE BOX 

Yo Right promove o novo álbum de Bajzel. Bajzel 
é conhecido por seus videos gravados em lugares 
estranhos como os bairros pobres mexicanos em 
Arizona. Yo Right conta com sons trans africanos, 
Budyń no saxofón e Denis Dengo de Moçambique 
que canta sobre a liberdade de expressar o amor 
em qualquer parte do mundo. O video foi filmado 
em Barcelona.

Nosso programa noturno mostra o estilo indie 
no Reino Unido. A maioria das canções gravaram-
se durante os concertos especiais ao vivo que 
360TuneBox organizou nos lugares de moda de 
Londres, como Proud Camden. O Clube 100 conta 
com Belter, Bremond, MyLittleBrother, Enemies 
of The State, Johny P Taylor, Andy Mitchell, I am 
Harlequin e muitos mas.

2017 OS MELHORES PROGRAMAS EM 360 tunebox!
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TODOS OS DIAS “ULTRA MIX”  
DESDE 12:00-15:00 

TODA TERÇA-FEIRAS
„TOTALLY INDIE”
DESDE 10:00-12:00 

TODOS OS DIAS EXCETO 
QUARTA-FEIRA 19:00 

http://360tunebox.com/
http://360tunebox.com/
http://360tunebox.com/
http://360tunebox.com/

