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Ο 4ος κύκλος του ριάλιτι είναι έτοιμος να βγει
στον αέρα και στο Omega προετοιμάζουν τις
μηχανές για να κόψουν την κορδέλα.
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Το ριάλιτι μόδας που περιμένουμε όλοι πως και πως, πλησιάζει.
Πολλοί fans αναρωτιούνται πότε ξεκινάει το «GNTM 4», ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα στη βίλα όπου διέμεναν οι παίκτες. Λόγω των πυρκαγιών, χρειάστηκε να εκκενωθεί άμεσα ο χώρος, με
τους διαγωνιζόμενους να μεταφέρονται σε ένα ασφαλές μέρος, μακριά
από εκείνο το σημείο. Τα γυρίσματα συνεχίζονται κανονικά, με την επιλογή των παικτών να έχει γίνει. Οι κριτές έχουν πάρει τις θέσεις τους, με τις
δοκιμασίες να είναι πολύ διαφορετικές από όσες έχουμε δει ως σήμερα.
Η Ζενεβιέβ Μαζαρι, ο Δημήτρης Σκουλός, ο Άγγελος Μπράτης και η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου κάθονται στις θέσεις τους, έτοιμοι να αναδείξουν
τον μεγάλο νικητή. Πότε ξεκινάει, λοιπόν, το ριάλιτι μοντέλων; Σύμφωνα με πληροφορίες του Youfly.com, φέτος το Star μπαίνει νωρίτερα στον
ανταγωνισμό της τηλεθέασης, φέρνοντας στους δέκτες μας την μεγάλη
πρεμιέρα τέλη Αυγούστου. Συγκεκριμένα, το κανάλι σχεδιάζει να προβάλλει το πρώτο επεισόδιο τις τελευταίες ημέρες του μήνα, με την επικρατέστερη να είναι η Δευτέρα, στις 30 Αυγούστου. Παρόλα αυτά όμως τα
δεδομένα άλλαξαν κι έτσι ο νέος κύκλος του ριάλιτι μοντέλων θα κάνει
πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος,
οι τηλεθεατές στο πρώτο επεισόδιο θα γνωρίσουν τους κριτές, οι οποίοι θα κάνουν κάποιες δηλώσεις στην κάμερα. Θα μας προετοιμάσουν για
όλα όσα θα δούμε τη νέα σεζόν, καλωσορίζοντας στην παρέα τους την
Ισμήνη Παπαβλασοπούλου.
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