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U U T I S K I R J E

Disney+ on suoratoistopalvelu, jossa yhdistyvät ensimmäistä kertaa  
Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars-, National Geographic- ja Star -elokuvat 

ja -sarjat sekä monet muut huippusisällöt.

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

Tiesitkö?
Nomadland: Tulossa Disney+ -palveluun 30. 
huhtikuuta. Tämä suitsutettu elokuva on saanut 
lukuisia palkintoja vuoden 2020 maailmanensi-iltansa 
jälkeen. Viimeisimpänä Nomadland voitti parhaan 
draamaelokuvan ja parhaan ohjaajan (Chloé Zhao) 
Golden Globe® -palkinnot. Lisäksi Nomadland sai 
kuusi Oscar® -ehdokkuutta. 

Lapsiturvallinen poistuminen:  Uusi Lapsiturvallinen 
poistuminen -toiminto vaikeuttaa Lasten profiileista 
poistumista erillisellä poistumiskysymyksellä. Toiminto 
löytyy uudesta Lapsilukkoasetukset-valikosta, ja 
tilin varmennus täytyy olla kytkettynä toiminnon 
käyttämiseksi. 

Uutta Disney+ Star -valikoimassa
Star on Disney+ -palvelun kuudes sisältöbrändi, joka liittyy viihdesuosikkien Disneyn, 
Pixarin, Marvelin, Star Warsin ja National Geographicin joukkoon. Uusia nimikkeitä 
lisätään joka kuukausi Disneyn luovilta studioilta, mukaan lukien Disney Television 

Studios (20th Television ja ABC signature), FX Productions,  
20th Century Studios ja monet muut. 

Palkittu Nomadland saapuu  
Star-valikoimaan Disney+ -palvelussa

Chloé Zhaon palkittu Nomadland-elokuva vie katsojan tien päälle halki läntisen 
Amerikan. Elokuva on voittanut muun muassa parhaan draamaelokuvan ja parhaan 

ohjauksen Golden Globe® -palkinnot. Lisäksi Nomadland sai kuusi  
Oscar® -ehdokkuutta. 

Billboards Outside Ebbing, Missouri) ja Oscar®-ehdokas David Strathairn (Good Night, 
and Good Luck). Elokuvassa työnsä menettänyt Fern (Frances McDormand) pakkaa 
omaisuutensa pakettiautoon ja lähtee tien päälle elämään perinteisen yhteiskunnan 

ulkopuolella, nykypäivän nomadina. Chloé Zhaon kolmannessa ohjaustyössä 
esiintyvät myös oikeat nomadit Linda May, Swankie ja Bob Wells, jotka toimivat Fernin 

mentoreina ja kumppaneina tämän matkatessa läpi lännen loppumattoman avarien 
maisemien. Kaikki kolme nomadia esiintyvät myös Jessica Bruderin ylistetyssä 
kirjassa, johon Zhaon elokuva perustuu. Nomadland on katsottavissa Disney+ 

-palvelun Star-valikoimassa Suomessa 30. huhtikuuta alkaen.

Katsottavissa 30. huhtikuuta alkaen. 

[+] STILLS

Nomadland

Enemmän naurua. Enemmän jännitystä. 
Mukavia yllätyksiä. Tämä on uutta Starissa 

huhtikuussa 2021

Tämä elämää suurempi Southern Gothic 
-tyylisuuntaa edustava draamakomedia 
kertoo kahdesta vahvasta ja älykkäästä 
naisesta, jotka ovat valmiita mihin vain 

suojellakseen rakkaitaan ja saadakseen 
ansaitsemansa. Kun maailman suurimman 
kristillisen kanavan toimitusjohtaja kuolee 
lento-onnettomuudessa, hänen vaimonsa 

ja aikuiset lapsensa järkyttyvät kuullessaan 
avioliiton ulkopuolisista lapsista, jotka on 

sisällytetty miehen testamenttiin. Kun perheen 
äiti yrittää karkottaa nämä lapset maksamalla, 

tuoreet perijät ovat toista mieltä ja vaativat 
jäädä kuvioihin – pyrkien jopa aidosti osaksi 

perheimperiumia. 

Filthy Rich, 1. kausi

Seaside Health and Wellness -keskuksen 
lääkärit auttavat potilaita, joiden 

lääketieteelliset tarpeet herättävät usein 
moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. Henkilöstöllä 
voi olla erimielisyyksiä töissä, mutta lopulta he 

ovat kuitenkin parhaita ystäviä. 

[+] STILLS

Kaudet 1–6 katsottavissa  
30. huhtikuuta alkaen.

Private Practice, kaudet 1–6

[+] STILLS

1. kausi alkaa 16. huhtikuuta. 

Justin Roilandin (Rick and Morty) ja Mike 
McMahanin (Rick and Morty) luoma sarja 
seuraa neljän avaruusolennon joukkoa, 

joka pakenee räjähtävältä kotiplaneetaltaan 
ja tekee pakkolaskun muuttovalmiiseen 

omakotitaloon Amerikan esikaupunkialueilla. 
Avaruusoliot ovat tasan kahta mieltä siitä, 
onko maapallo kamala vai mahtava. Korvo 

(Justin Roiland) ja Yumyulack (Sean 
Giambrone) huomaavat vain saasteet, 
kulutusjuhlan ja ihmisten heikkouden, 

kun taas Terry (Thomas Middleditch) ja 
Jesse (Mary Mack) rakastavat ihmisiä 

televisioineen, roskaruokineen ja hauskoine 
tavaroineen. Oliojoukkion tehtävänä on 

suojella Pupaa, elävää supertietokonetta, 
joka tulee jonakin päivänä kehittymään 
todelliseen olomuotoonsa, nielemään 

heidät ja muuntamaan koko maapallon 
mieleisekseen. Sarjan toisen kauden jaksojen 
tarinat ovat entistä suurempia ja hauskempia. 

Roiland, McMahan ja Josh Bycel toimivat 
sarjan vastaavina tuottajina, ja tuotannosta 

vastaa 20th Television. 

Solar Opposites, 2. kausi

[+] STILLS

Katsottavissa 9. huhtikuuta alkaen.

American Horror Story, kaudet 1–9

Disney+ -palvelun Star-valikoimasta löytyvät 
pian kaikki yhdeksän kautta FX:n suositusta 

antologiasarjasta American Horror Story. Ryan 
Murphyn and Brad Falchukin luoman sarjan 
kausiin lukeutuvat Murder House, Asylum, 
Coven, Freak Show, Hotel, Roanoke, Cult, 

Apocalypse ja 1984. Sarjaa tähdittävät Sarah 
Paulson, Evan Peters, Jessica Lange, Kathy 
Bates, Angela Bassett, Emma Roberts, Lady 

Gaga, Connie Britton, Dylan McDermot ja 
monet muut. 

[+] STILLS

Kaudet 1–9 katsottavissa  
16. huhtikuuta alkaen. 

Simpsonit on TV-historian pisimpään 
yhtäjaksoisesti esitetty käsikirjoitettu sarja, 
joka räjähti pop-kulttuuri-ilmiöksi 90-luvulla. 
Sarja on sittemmin pysytellyt yhtenä rajoja 

rikkovimmista viihdesarjoista, joka tunnetaan 
kaikkialla maailmassa. Homer (Dan 

Castellaneta), Marge (Julie Kavner), Bart 
(Nancy Cartwright), Lisa (Yeardley Smith) ja 
Maggie ovat äärimmäisen tunnistettavia TV-
ikoneita. Hahmokaartin täydentävät monet 

rakastetut Springfieldin asukkaat, kuten 
baariyrittäjä Moe Szyslak (Hank Azaria) 

ja ydinvoimalan omistaja Mr. Burns (Harry 
Shearer). Emmy®-, Annie- ja Peabody-
palkitun animoidun komedian 31. kausi 

on katsottavissa Disney+ -palvelun Star-
valikoimassa 2. huhtikuuta alkaen. 

Simpsonit, 31. kausi

Katsottavissa 2. huhtikuuta alkaen.

[+] STILLS

[+] STILLS

Kaikki kaudet katsottavissa  
23. huhtikuuta alkaen. 

MASH, kaudet 1–11

M*A*S*H (lyhenne sanoista Mobile Army 
Surgical Hospital) on amerikkalainen 

sotakomediadraama, jota esitettiin CBS-
kanavalla vuodesta 1972 vuoteen 1983. 

Sarjan laaja ensemble-näyttelijäkaarti esittää 
avainhenkilöstöä Korean sodassa (1950–53). 

Sarjaa pidetään perinteisesti komediana, 
mutta monissa sen jaksoissa on myös 

synkkiä teemoja. Tapahtumat voivat siirtyä 
hassuttelevista vakaviin jaksojen välillä, ja 

jännitteitä nähdään usein siviilivarusmiesten 
sekä “tavallisten” armeijahahmojen 

välillä. Siviilivarusmiehet, kuten Hawkeye, 
Trapper John ja B.J. Hunnicutt, joutuvat 

jättämään kotinsa huolehtiakseen sodassa 
haavoittuneista ja kuolevista. Armeijan 

henkilöstö, kuten Margaret Houlihan ja eversti 
Potter, taas tapaavat edustaa isänmaallisuutta 

ja velvollisuutta. 

TV-sarjat, jotka lisätään Star-valikoimaan 
huhtikuussa:

Star-valikoimaan huhtikuussa saapuvia elokuvia:

Linnunradan kaukaisessa kolkassa 
mineraaleja kuljettava avaruusrahtialus 

Nostromo on paluumatkalla kohti Maata, kun 
aluksen tietokone herättää viiden hengen 
miehistön – kaksi naista, kolme miestä ja 
kissan – hyperunesta outoon signaaliin. 

Weyland-Yutani-yhtiön sääntöjen mukaan 
miehistön on tutkittava kaikki signaalit, jotka 
viittaavat älylliseen elämään. Rutiinitehtävä 

eskaloituu pian kauhuntäyteiseksi 
painajaiseksi, kun miehistö kohtaa ja tuo 

mukanaan alukseen vieraan elämänmuodon. 
Alien-elokuvasarjan kaikki elokuvat: 

Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrection, 
Prometheus ja Alien Covenant ovat 

katsottavissa Disney+ -suoratoistopalvelussa 
9. huhtikuuta alkaen.

Avaruudessa kukaan ei kuule huutoasi… Black Swan

Black Swan kertoo Ninasta (Natalie 
Portman), New York City Ballet’n 
tanssijattaresta, jonka elämään ei 

tähtiballerinoille tyypilliseen tapaan mahdu 
juuri mitään muuta kuin tanssi. Hänen 

jo uransa päättänyt tanssijaäitinsä Erica 
(Barbara Hershey) tukee innokkaasti 

tyttärensä kunnianhimoista urakehitystä. Kun 
taiteellinen johtaja Thomas Leroy (Vincent 

Cassel) päättää vaihtaa ensitanssijatar Beth 
MacIntyren (Winona Ryder) pois seuraavan 
kauden avaavasta Joutsenlammesta, Nina 

on vahvin ehdokas tämän korvaajaksi. 
Mutta Ninalla on kilpailija: uusi tulokas Lily 

(Mila Kunis), joka hänkin tekee vaikutuksen 
Leroyhin. Joutsenlampeen tarvitaan tanssija, 
joka osaa ilmaista niin Valkoisen joutsenen 

ylväyttä ja viattomuutta kuin Mustan 
joutsenen kavaluutta ja aistillisuuttakin. 

Nina sopii täydellisesti Valkoisen joutsenen 
rooliin, mutta Lily on kuin Mustan joutsenen 

ruumiillistuma. Kahden nuoren tanssijan 
keskinäisen kilpailun kehkeytyessä 

kieroutuneeksi ystävyydeksi Nina alkaa 
päästä paremmin sinuiksi pimeän puolensa 

kanssa – ja sukeltaa jopa niin syvälle, että se 
uhkaa tuhota hänet.  

Katsottavissa 9. huhtikuuta alkaen.

[+] STILLS

Historian merkittävimpiin murhamysteereihin 
lukeutuva Idän pikajunan arvoitus seuraa 

salapoliisi Hercule Poirotia (Kenneth 
Branagh), jonka on ratkaistava junassa 
tapahtunut rikkaan liikemiehen murha. 
Nerokkaan salapoliisin on selvitettävä, 

kuka junan monenkirjavasta matkustajasta 
on murhaaja, ennen kuin tappaja iskee 

uudelleen. 

Idän pikajunan arvoitus

[+] STILLS

Katsottavissa 16. huhtikuuta alkaen.

Tenenbaum-lapset olivat neroja kukin 
tahoillaan – Chas oli talousasiantuntija, 

Margot oli Pulitzer®-palkittu näytelmäkirjailija 
ja Richie oli tennismestari. Mutta 

epäonnekseen heillä oli isänään Royal 
Tenenbaum – epäluotettava ja epärehellinen 

valehtelija. 

The Royal Tenenbaums

[+] STILLS

Katsottavissa 2. huhtikuuta alkaen.

[+] STILLS

Katsottavissa 23. huhtikuuta alkaen. 

The Shape of Water

Tarinankerronnan mestarin Guillermo del 
Toron elokuva The Shape of Water on 

omalaatuinen satu, joka sijoittuu kylmän 
sodan aikoihin, vuoden 1962 Pohjois-

Amerikkaan. Valtion salaisessa laboratoriossa 
työskentelevä Elisa (Sally Hawkins) on 

yksinäisyytensä vanki. Kun Elisa ja hänen 
kollegansa Zelda (Octavia Spencer) löytävät 
laboratorioon kätketyn salaisuuden, Elisan 

elämä muuttuu lopullisesti. Elokuvaa 
tähdittävät myös Michael Shannon, Richard 
Jenkins, Michael Stuhlbarg ja Doug Jones. 

[+] STILLS

Katsottavissa 23. huhtikuuta alkaen.

Robert Altmanin luoma MASH on 
innovatiivinen komedia, jossa kaksi Korean 

sodassa etulinjassa työskentelevää 
armeijakirurgia (Donald Sutherland ja Elliott 
Gould) aiheuttavat tuhoja martinijuhlillaan, 

käytännön vitseillään ja yleisellä 
epäkunnioittavuudellaan. 

MASH

Uusi lapsilukkotoiminto on täällä
Joko olet tutustunut Disney+ -palvelun lapsilukkotoimintoihin? Profiilien PIN-

lukituksen ja Lapsiturvallisen poistumisen lisäksi voit asettaa kullekin profiilille omat 
sisältörajoitukset. Tilin pääkäyttäjänä voit rajata kussakin profiilissa saatavilla olevaa 
sisältöä ikärajojen mukaisesti: 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ tai 18+. Kun sisältörajoitus on 

asetettu, profiilin käyttäjä näkee ja voi hakea vain sisältöä, joka on  
ikärajoitusten mukainen.

Jos sisältörajoitusta ei muuteta, profiilien oletuksena on ikärajoitus 14+.

Uutta Disney+ -palvelussa

Big Shot, 1. kausi

Katsottavissa 23. huhtikuuta alkaen.

[+] STILLS

Violetta, 3. kausi

Vielä yksi yritys...
NCAA-koripalloliigasta erotettu kuumapäinen valmentaja saa uuden mahdollisuuden, 

kun hän pääsee valmentamaan lukion tyttöjen koripallojoukkuetta. Hän oppii pian, 
että teini-ikäisten pelaajien valmentaminen vaatii empatia-kykyä ja haavoittuvuutta 

–  kummatkin ovat täysin vieraita käsitteitä valmentaja Marvyn Kornille (John Stamos). 
Kun Marvyn oppii luomaan yhteyden pelaajiinsa, hän alkaa vihdoin kasvaa ihmiseksi, 
jollainen haluaisi olla. Samalla tytöt oppivat ottamaan itsensä vakavammin, ja oppivat 

seisomaan omilla jaloillaan sekä kentällä että sen ulkopuolella. 

Violetta on superlahjakas nuori, joka on perinyt uskomattoman lauluäänen äidiltään. 
Äiti oli tunnettu muusikko ja laulaja, joka kuoli onnettomuudessa Violettan ollessa 
pieni. Oltuaan monta vuotta pois Buenos Airesin suurkaupungista Violetta palaa 
sinne ylisuojelevan German-isänsä kanssa. Sieltä Violetta löytää aivan uuden 

maailman, joka on täynnä kokemuksia, jotka auttavat häntä löytämään elämänsä 
tarkoituksen ja samalla tutustumaan sukunsa historiaan. Kun Violetta osallistuu 

arvostettuun esiintyjäakatemiaan Studio 21:een, hän rakastuu Tomakseen ja Leoniin 
ja ystävystyy Francescan, Camilan ja Maxin kanssa.

3. kausi katsottavissa 2. huhtikuuta alkaen.

[+] STILLS

Vietä Maan päivää 22. huhtikuuta tutustumalla planeettamme ihmeisiin, joita on 
tarjolla National Geographicin henkeäsalpaavissa sarjoissa ja erikoisjaksoissa. 

Sukella valtamerten syvyyksiin ja tutki kotiplaneettaamme olohuoneestasi käsin…

Vietä maan päivää National Geographicin 
parissa Disney+ -palvelussa

Earth Moods vie katsojat täydelliselle retriitille 
– värikkäisiin ja rauhoittaviin maailman 

kolkkiin: katsojat pääsevät pakenemaan arjen 
kakofoniaa muun muassa sinisille jäätiköille, 

kuiville aavikoille, reheviin sademetsiin ja 
sykkiviin metropoleihin. Kukin Earth Moods 

-jakso antaa katsojalle mahdollisuuden 
rentoutua ja nollata, kun musiikin ääni ja 

luonnon maailma pyyhkivät heidän ylitseen.

Valaiden salaisuudet 

Oscar® -voittaja ja luonnonsuojelija 
James Cameronin tuottama Valaiden 

salaisuudet vie katsojan keskelle valaiden 
elämää ja tutustumaan viiden eri valaslajin 

poikkeuksellisiin kommunikointitaitoihin 
ja moniulotteisiin sosiaalisiin rakenteisiin. 
Minisarja valjastaa modernin tieteen ja 

teknologian valottaakseen valaiden elämää, 
kun ne solmivat elinikäisiä ystävyyssuhteita, 
opettavat tapoja jälkeläisilleen sekä surevat 
syvästi rakkaimpiensa menetystä. Kolmen 

vuoden ajan ja 24 kohteessa ympäri maailman 
kuvattu sarja tuo nähtäville tarinoita valaiden 
elämästä, jota aiemmin ovat saaneet todistaa 

vain harvat ja onnekkaat. [+] STILLS

Katsottavissa 16. huhtikuuta alkaen.

Earth Moods

Tulossa Disney+ -palveluun huhtikuussa

[+] STILLS

Katsottavissa 22. huhtikuuta alkaen.

E L O K U V I A S A R J O J A

2.4. 

9.4. 

Alien – kahdeksas matkustaja 

Alien – ylösnousemus 

Alien 3

Alien: Covenant

Aliens – Paluu 

Prometheus

16.4. 

Ladyhawke 

Master and Commander: Maailman laidalla 

Idän pikajunan arvoitus 

Tolkien

23.4.

Black Swan 

Isle of Dogs 

Joy 

Juno

M.A.S.H. - armeijan liikkuva kenttäsairaala 

The Shape of Water 

30.4.

Eilen, tänään, ikuisesti 

Glass 

The Monuments Men 

Nomadland 

Pearl Harbor 

South Pacific

Vauva vapaalla 

Posketonta bongausta 

Morsiamen isä 

Morsiamen isä 2 

The Royal Tenenbaums 

People Like Us 

2.4. 

KAUDET 1–4 

Kovan onnen kundi

KAUDET 5–6 

Natsien jättimäiset rakennusurakat

KAUDET 7–8 

Science of Stupid

31.  KAUSI

The Simpsons / Simpsonit

3.  KAUSI

Violetta

1.  KAUSI

Katastrofin todistajat

9.4. 

1.  KAUSI

Maailmanloppu: Ensimmäinen maailmansota

UUSI JAKSO JOKA VI IKKO

1.  KAUSI

Maailmanloppu: Toinen maailmansota

KAUDET 1–3 

Quantico

2. KAUSI

Solar Opposites

1. KAUSI

Äärimmäistä selviytymistä: toinen maailmansota 
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[+] STILLS

Katsottavissa 23. huhtikuuta alkaen.

UUSI JAKSO
KAUSI 11 JOKA VI IKKO

23.4.

KAUDET 1–6

Eläimellistä kamppailua

KAUDET 1–11

Bob’s Burgers

1.  KAUSI

Firefly

30.4.

1.  KAUSI

Fosse/Verdon

1. KAUSI

The Hot Zone

KAUDET 1–6

Private Practice

1. KAUSI 

Iron Man 

KAUDET 1–11 

M*A*S*H

22. april

1.  KAUSI

Valaiden salaisuudet O R I G I N A L S

UUSI JAKSO JOKA VI IKKO

UUSI JAKSO JOKA VI IKKO

16.4.

KAUDET 1–9

American Horror Story

1. KAUSI

O R I G I N A L SBig Shot

1.  KAUSI

Veriset tarinat

3.  KAUSI

Meret ilman vettä

1.  KAUSI 

Fantastic Four

1. KAUSI

Filthy Rich

KAUDET 1–3

Fantasiamuutot

KAUDET 1–3

Paljastavat valheet

O R I G I N A L S

1.  KAUSI

National Geographic: Earth Moods

1. KAUSI

The Long Road Home
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