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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ…
ΑΝΤΕΛΙΝΑΣ

Last
minute
news

Μπορεί να κέρδισαν τις εντυπώσεις ως συμμετέχοντες
και νικητές του «Globetrotters», ωστόσο, δεν
κατάφεραν να πείσουν το κοινό ως τηλεοπτικό ζευγάρι.
Οι δρόμοι του Χάρη και της Αντελίνας «χωρίζουν»
με την κυρία Βαρθακούρη να χαράζει τη δική της
single καριέρα στο Σκάι.

Μ

Μπορεί αυτή την περίοδο να κάνει διακοπές με την οικογένεια της στο εξοχικό της, στην Επίδαυρο ωστόσο μετά τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου η Αντελίνα Βαρθακούρη επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του okmag.gr, η παρουσιάστρια από τα τέλη
Αυγούστου θα επιστρέψει -παρά τα σενάρια που την ήθελαν να μην συνεχίζει στον
Σκάι- στη ζώνη του Σαββατοκύριακου με νέο σκηνικό και νέα ώρα. Η εκπομπή θα
μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12.30 -στην Κύπρο θα μεταδίδεται δύο
ώρες αργότερα- και θα είναι ένα lifestyle μαγκαζίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες που
επικαλούνται τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, η Αντελίνα Βαρθακούρη θα είναι μόνη
της στο πλατό και θα υποδέχεται με skype αλλά και από την αίθουσα σύνταξης τους
συνεργάτες της εκπομπής, που θα παρουσιάζουν το θέμα τους. Μεγάλο χρόνο θα
καταλαμβάνουν και οι εμπορικές τοποθετήσεις και προωθήσεις προϊόντων. Αρχισυντάκτης της εκπομπής παραμένει ο Δημήτρης Σαρρής. Από τους προηγούμενους
συνεργάτες της μπροστά από τις κάμερες, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλο και Μαρία
Αντωνά δεν θα βρίσκονται στη νέα σύνθεση της εκπομπής αφού αλλάζει εντελώς το
concept όπως και το όνομα της εκπομπής. Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, μάλλον θα έχει σαν δεύτερο συνθετικό το όνομα της παρουσιάστριας, «Αντελίνα».
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