Nova temporada de The Big Bang Theory
estreia em outubro, com exclusividade, na
Warner
Wednesday, September 6, 2017
Bazinga! Está na hora de matar as saudades de Sheldon, Leonard, Howard, Raj e Penny. A décima
primeira temporada de The Big Bang Theory chega com exclusividade a Warner no dia 08 de outubro,
às 22h*.
No primeiro episódio, que leva o título de “The Proposal Proposal”, Amy não sabe se deve aceitar ou
não o pedido de casamento de Sheldon. Enquanto isso, Bernardette conﬁa à Penny um grande
segredo.
O novo ano da produção promete ainda mais risadas e fortes emoções aos fãs!
Antes de curtir o novo ano da série, o canal terá uma maratona com todos os episódios da décima
temporada em sequência para que todos relembrem as confusões do grupo. A partir das 12h* do
domingo (8), terminando com a estreia da décima primeira temporada.
E a Warner preparou ainda mais uma surpresa: logo após a estreia, será exibido em primeira mão o
episódio piloto da série Young Sheldon. Para matar a curiosidade dos fãs o canal preparou esta préestreia – perfeita para deixar o público ansioso para conferir todos os episódios, que chegam em
novembro ao canal.
Não perca este domingo super especial de The Big Bang Theory!
Domingo, 08 de outubro
Maratona 10ª temporada de The Big Bang Theory, às 12h*
The Big Bang Theory, às 22h* – Estreia da 11ª temporada “The Proposal Proposal”
Young Sheldon, às 22h25*– Pré-estreia da 1ª temporada “Pilot” (série retorna ao canal em novembro
para exibição de todos os episódios)
*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.
Sobre a Warner Channel – A Warner se consolidou como um dos canais mais assistidos no Brasil, com
uma grande variedade de séries de sucesso, como Gotham, 2 Broke Girls, Flash, Arrow, Supergirl,
Supernatural e The Big Bang Theory, assim como as maiores produções cinematográﬁcas de Hollywood
dos últimos anos. No Brasil, a Warner é uma marca da Turner do Brasil e alcança mais de 14 milhões
de assinantes de TV Paga. Toda programação de qualidade do canal está disponível nas operadoras
NET (canal 132 e 632), Sky (canal 44 e 244), Claro HDTV (canal 86 e 586), Oi TV HD (canal 44 e 544),
GVT (canal 90) e Vivo TV (canal 71, 371, 545 ou 846).
http://www.warnerchannel.com/
Facebook: warnerchannelbrasil
Twitter: @warnerchannelbr
#SomosWarner
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