
Tiesitkö? 
Star käynnistyy Disney+ -palvelussa  yli kolmella 
sadalla uudella elokuvalla ja TV-sarjalla sekä neljällä 
Star Originals -tuotannolla. Uusia nimikkeitä lisätään 
palveluun joka kuukausi Disneyn eri studioilta, kuten 
Disney Television Studios (20th Television ja ABC 
Signature), FX Productions sekä 20th Century Studios.

Zootopia 5th Anniversary: Koe nyt uudelleen  
tämä Oscar-palkittu ja viisi vuotta täyttävä  
animaatio! 

Osana Disney+ -palvelua aloittava Star liittyy viiden muun sisältöbrändin joukkoon, 
joihin lukeutuvat Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ja National Geographic. 

Star tuo mukanaan vanhoja suosikkeja sekä upouusia Originals-tuotantoja ja 
yksinoikeussarjoja. Löydettävää on paljon, ja kaikki on saatavilla Disney+ -palvelussa.

Enemmän naurua. Entistä enemmän 
jännitystä ja mukavia yllätyksiä… Tämä  

on uutta Starissa maaliskuussa:

Nick Hornbyn vuoden 1995 romaaniin 
perustuva “High Fidelity” keskittyy Robiin 
(Zoë Kravitz, joka toimii myös vastaavana 

tuottajana) - levykaupan omistavaan naiseen, 
joka muistelee vanhoja suhteitaan musiikin ja 

popkulttuurin kautta.

Love In The Time Of Corona – Minisarja

Tämä neliosainen romanttinen 
draamakomedia on kuvattu näyttelijöiden (Gil 

Bellows, Ava Bellows, L. Scott Caldwell…) 
oikeissa kodeissa etäkuvaustekniikoita 
käyttäen. Siinä seurataan neljää yhteen 

kietoutunutta tarinaa. James ja Sade ovat 
viettäneet paljon aikaa erossa toisistaan 
Jamesin kiireisen työelämän vuoksi. He 

kamppailevat uusina vanhempina ja yrittävät 
saada selville, ovatko heidän elämänsä 

ajautuneet täysin erilleen.

Katsottavissa 5. maaliskuuta alkaen.

[+] STILLS

Katsottavissa 12. maaliskuuta alkaen.

High Fidelity Kausi 1

Amerikkalainen sotilas, jonka on oletettu 
kuolleen Irakissa, palaa kymmenen vuotta 

katoamisensa jälkeen. Kotiinpaluu on ensin 
riemuisa, mutta pian juhlinnan korvaavat 
epäilykset siitä, että voisiko tämä sankari 
ollakin osa terrori-iskua suunnittelevaa 

joukkoa. Katsele kaikki 8 kautta Homelandia, 
jota tähdittävät Clare Danes, Mandy Patinkin 

ja Damian Lewis.

Katsottavissa 5. maaliskuuta alkaen.

Isänmaan puolesta (Homeland) Kaudet 1-8 

Black Narcissus on FX-sarja, joka perustuu 
Rumer Goddenin menestysromaaniin. Mopu, 

Himalaja, 1934. Syrjäinen vuoristopalatsi, 
joka on tunnettu nimellä ‘House of Women’, 

sisältää monia synkkiä salaisuuksia. Kun 
St. Faith -luostarin nuori nunna suunnittelee 

lähetystyötä palatsiin, sen mysteerit 
herättävät kiellettyjä tunteita, joiden 

takia kohtalona näyttäisi olevan suurten 
tragedioiden toistuminen.

Black Narcissus – Minisarja

Lapsilukko-ominaisuudet: suojaa ja mielenrauhaa

The Walking Dead tulee Star-valikoimaan 
Disney+ -palvelussa 

Disney+ -palvelu pysyy sopivana kaiken ikäisille sekä koko perheelle, kiitos uusien 
kattavien lapsilukkotoimintojen. Niiden myötä eri katsojaprofiileille on mahdollista 

asettaa rajoituksia ikärajallisten sisältöjen katseluun sekä asettaa niille PIN-lukitus.

Ampumavälikohtauksessa haavoittunut Rick Grimes on pienen amerikkalaiskylän 
sheriffi, joka herää koomasta zombien valtaamaan apokalyptiseen maailmaan. 

Lähistöllä pieni selviytyjien leiri puolustautuu henkensä edestä ’kuolleiden’ vaaniessa 
joka nurkan takana. Tämä sarja kertoo zombien valtaaman apokalyptisen maailman 
selviytyjistä. Selviääkö Rick ryhmineen zombiarmeijasta – ja toisistaan – uudessa, 

karmivassa todellisuudessa?

Uutta Disney+ -palvelussa

The Falcon And The Winter Soldier

Katsottavissa 19. maaliskuuta alkaen.

Kaudet 1-10 (Jaksoon 16 saakka) katsottavissa 26. helmikuuta alkaen.

Seuraava Marvel-ilmiö on tulossa
Falcon and The Winter Soldier -sarjaa tähdittävät Anthony Mackie Sam Wilsonina 
(The Falcon) ja Sebastian Stan Bucky Barnesina (The Winter Soldier). Kaksikko 

lyöttäytyy yhteen Avengers: Endgame -tapahtumien viimeisillä hetkillä, mikä 
johdattaa heidät maailmanlaajuisen seikkailuun, jossa molempien kyvyt ja 

kärsivällisyys laitetaan todelliselle koetukselle.

Sarjan on ohjannut Kari Skogland, ja Malcolm Spellman toimii pääkäsikirjoittajana. 
Kuuden jakson sarjan näyttelijäkaartiin lukeutuvat myös Daniel Brühl Paroni 

Zemona, Emily VanCamp Sharon Carterina ja Wyatt Russell John Walkerina.

The Mighty Ducks: Game Changers

Katsottavissa 26. maaliskuuta alkaen.

Paluu jäälle!
Nykyhetken Minnesotassa pelaava Mighty Ducks on kehittynyt ärhäköistä 

altavastaajista erittäin kilpailukykyiseksi ja menestyneeksi nuorten 
jääkiekkojoukkueeksi. Kun 12-vuotias Evan Morrow (Brady Noon) erotetaan 

armottomalla tavalla joukkueesta, hän päättää äitinsä Alexin (Lauren Graham) 
kanssa kasata oman joukkueensa haastaakseen nuorten urheilukulttuuria, joka on 
muuttunut häikäilemättömäksi. Gordon Bombayn avulla he onnistuvat löytämään 

uudelleen pelaamisen ilon ja rakkauden peliin.

Tulossa myös Disney+ -palveluun maaliskuussa

E L O K U V I A

Lucy in the Sky (5. maaliskuuta) 

Sunshine (5. maaliskuuta)

Tyttö Ja Villivarsa 2 (5. maaliskuuta)

Tyttö Ja Villivarsa 3 - Parhaat Ystävät
(5. maaliskuuta) 

Yksin Marsissa (5. maaliskuuta) 

Boltsit pelissä – Dodgeball  
(12. maaliskuuta) 

Dude, Where’s My Car? (12. maaliskuuta) 

Me kaksi & Irene (12. maaliskuuta) 

Own the Room (12. maaliskuuta)

Repäisevät treffit (12. maaliskuuta)

WWII Bomb Hunters (12. maaliskuuta)

Gnomeo & Julia (19. maaliskuuta) 

Sideways (19. maaliskuuta)

The Beach (19. maaliskuuta)

The Descendants (19. maaliskuuta)

Titanic (19. maaliskuuta)

Vettä elefanteille (19. maaliskuuta)

Vuori välissämme (19. maaliskuuta)

One Hour Photo (26. maaliskuuta)

Painajainen keskellä päivää  
(26. maaliskuuta) 

Phone Booth (26. maaliskuuta)

Rio (26. maaliskuuta)

Rio 2 (26. maaliskuuta)

Serkkupoika (26. maaliskuuta)

Summer of Sam (26. maaliskuuta)

S A R J O J A 

The Walking Dead: kaudet 1-10  
(Jaksoon 16 saakka) (26. helmikuuta) 

Black Narcissus: Minisarja  
(5. maaliskuuta) 

Family Guy: kaudet 19 (5. maaliskuuta)

Isänmaan puolesta: kaudet 1-8  
(5. maaliskuuta) 

Mars: kaudet 1-2 (5. maaliskuuta)

Dawn of the Nazis: kausi 1 
(12. maaliskuuta) 

Disney Junior – Kehtolaulut: kausi 1
(12. maaliskuuta) 

Fast Layne: kausi 1 (12. maaliskuuta)

High Fidelity: kausi 1 (12. maaliskuuta)

Hitlerin viimeinen vuosi: kausi 1  
(12. maaliskuuta) 

Locked Up Abroad: kaudet 5-9  
(12. maaliskuuta) 

Love in the Time of Corona: kausi 1
(12. maaliskuuta) 

The X-Files: kaudet 1-11 (12. maaliskuuta) 

Atlanta: kaudet 1-2 (19. maaliskuuta) 

Drugs, Inc.: kaudet 2, 3, 5, 6, 7  
(19. maaliskuuta) 

Paljastava 2000-luku: kausi 1  
(19. maaliskuuta) 

The 90’s: The Last Great Decade: kausi 1 
(19. maaliskuuta) 

The Americans: kaudet 1-6  
(19. maaliskuuta) 

The Falcon and the Winter Soldier: kausi 1 
(19. maaliskuuta) 

Bob’s Burgers: kaudet 1-10  
(26. maaliskuuta)

Bob’s Burgers: kaudet 11 (26. maaliskuuta) 

Code Black: kaudet 1-3 (26. maaliskuuta)

Inside North Korea’s Dynasty: kausi 1  
(26. maaliskuuta) 

Mighty Ducks, The: Game Changers: 
kausi 1 (26. maaliskuuta) 

Milo Murphy’s Law: kaudet 1-2  
(26. maaliskuuta) 

Michel Palin Pohjois-Koreassa: kausi 1 
(26. maaliskuuta)

Maaliskuun
U U T I S K I R J E

Uutiskirjeemme tarjoavat säännöllisesti päivityksiä tulevista Disney+ Originals 
-tuotannoista, uusista jaksoista ja uusimmista menestyselokuvista,  

jotka lisätään palveluun Suomessa.

Alla mainitut tiedot pitävät paikkansa tämän uutiskirjeen julkaisuajankohtana.

Mediatiedustelut, lisätiedot ja kuvat: DisneyPlusPR@osg.fi

This service email contains essential information relating to Disney+. Disney’s policy is to respect and protect individual’s 
privacy. Read our Privacy Policy, or find out more about your UK & EU Privacy Rights.

This email has been sent by: The Walt Disney Company Limited, 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, 
United Kingdom. Registered No. 530051. All information correct at time of distribution.

Copyright © 2020 Disney and its related entities. All Rights Reserved.

[+] STILLS
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Katsottavissa 5. maaliskuuta alkaen.

Atlanta Kaudet 1-2

Atlanta kertoo oman polun kulkija Earnest 
“Earn” Marksista (Donald Glover), joka 

palaa kotikaupunkiinsa Atlantaan (Georgia) 
jätettyään kesken opiskelut Princetonin 
yliopistossa. Palattuaan Earn huomaa 
serkkunsa olevan uusi räppilupaus ja  

tarttuu tilaisuuteen.  

Sarjassa sukelletaan Atlantan räppiskeneen. 
Serkusten eriävät näkemykset taiteesta, 

kaupallisuudesta, menestyksestä ja 
rotuasioista tekevät heidän yhteisestä 

matkastaan kaikkea muuta kuin helppoa.  
Earn on erittäin älykäs, tarkkaavainen ja 
eksynyt. Hän on pettynyt milleniaali, joka 

kamppailee löytääkseen kutsumuksensa ja 
“tuotemerkkinsä”. Earn kokee, että elämän 

peli on viritetty häntä vastaan.

Katsottavissa 19. maaliskuuta alkaen.
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Disney+ on suoratoistopalvelu, jossa yhdistyvät ensimmäistä kertaa  
Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars-, National Geographic- ja Star -elokuvat 

ja -sarjat sekä monet muut huippusisällöt.

https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AADkm49dulOeR5U5WgUefQy3a/IMAGES/High%20Fidelity?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AADkm49dulOeR5U5WgUefQy3a/IMAGES/High%20Fidelity?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://privacy.thewaltdisneycompany.com/en/current-privacy-policy/
https://privacy.thewaltdisneycompany.com/en/current-privacy-policy/privacy-notice/
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AACuRwgW1PR5NZCzmdqclo22a/IMAGES/Love%20in%20the%20Time%20of%20Corona?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AACuRwgW1PR5NZCzmdqclo22a/IMAGES/Love%20in%20the%20Time%20of%20Corona?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AACTZd61CLMjzj4E3O3TrQQla/IMAGES/Homeland?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AACTZd61CLMjzj4E3O3TrQQla/IMAGES/Homeland?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AABGw6tUqyh2j20uygsfuh0La/IMAGES/Black%20Narcissus?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AABGw6tUqyh2j20uygsfuh0La/IMAGES/Black%20Narcissus?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AAB0Jnu2nvkiiwlKG2qVlt6wa/IMAGES/Atlanta?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AAB0Jnu2nvkiiwlKG2qVlt6wa/IMAGES/Atlanta?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AAAfKEIUmN0aSKJIBR5pGf32a/IMAGES/The%20Walking%20Dead?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AADEm5va22-mSLjdj3sxht51a/IMAGES/The%20Falcon%20and%20the%20Winter%20Soldier?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1qeqoef2wkh6pqt/AABqGNwb5nA7SNOt2N8r3OoZa/IMAGES/The%20Mighty%20Ducks?dl=0&subfolder_nav_tracking=1

