NAJLEPSZA
POLSKA MUZYKA

kino POLSKA MUZYKA
została stworzona dla fanów polskiej
muzyki. To jedyna stacja telewizyjna
poświęcona tylko i wyłącznie ogromnemu
dorobkowi polskiej sceny muzycznej ostatnich 40 lat. Kino Polska Muzyka to 100 %
muzyki, bez zbędnych gadających głów
i nie muzycznych programów.
Kino Polska muzyka prezentuje największe
przeboje wszech czasów, ciekawe koncerty, artystów, którzy wywarli wpływ na
pokolenia fanów muzyki, a także młodych
wykonawców i najnowsze hity. Tym samym
stacja łączy nostalgię z nowoczesnością,
gwarantując rozrywkę na najwyższym
poziomie.

OD LAT 80.
DO WSPÓŁCZESNYCH
Kino Polska Muzyka proponuje swoim widzom podróż
przez dekady polskiej muzyki rozrywkowej.
Rockowe zespoły i pierwsze boysbandy, muzyczne
perełki kojarzące się jednym z dzieciństwem, drugim z latami szalonej młodości, innym z czasem przełomu - każdy
te czasy pamięta inaczej. Godzina poświęcona latom
80. i godzina wypełniona hitami lat 90. to stała pozycja
w codziennej ramówce Kino Polska Muzyka pod nazwą
KOCHAMY LATA 80! i KOCHAMY LATA 90!
Przeboje ostatnich lat można oglądać natomiast w pasmie KOCHAMY LATA 2000!
Kino Polska Muzyka uważnie przygląda się również
temu, co interesujące i wartościowe na młodej polskiej
scenie muzycznej. W programie MŁODA POLSKA
stacja prezentuje zarówno wideo klipy obiecujących debiutantów, jak i dobrze już znanych muzyków młodego
pokolenia.

NAJLEPSZE
LISTY PRZEBOJÓW
W Kino Polska Muzyka rankingi muzyczne są
nie tylko przeglądem bieżących hitów, ale stanowią także zabawę tematyką, gatunkami i datami.
Stałą pozycją na antenie telewizji Kino Polska
Muzyka jest niedzielny TOP 30 – jedyny ranking, w którym konkurują przeboje lat 70., 80.,
90. i współczesne hity. Przegląd najnowszych
hitów dostarcza POLSKI TOP TYGODNIA.
Kino Polska Muzyka zaprasza również swoich
widzów do wspólnego układania tematycznych
list przebojów: lat 80., lat 90., najlepszych
wokalistów i wokalistek, wakacyjnych hitów, przebojów z dzieciństwa i wielu innych.

DOMOWE IMPREZY
Z KINO POLSKA MUZYKA
Kino Polska Muzyka regularnie rozkręca
najlepsze domowe imprezy. W programie
PRAWY DO LEWEGO stacja serwuje najbardziej rozrywkowe i taneczne z polskich
piosenek różnych lat. Imprezowe specjały
można znaleźć na antenie także w Sylwestra, w karnawale czy lecie.

SPOTKANIA Z GWIAZDAMi
Jak powstawały najpopularniejsze teledyski? Co
zainspirowało artystów do napisania muzyki i słów
do piosenek, które wszyscy znamy? W programie
HISTORIA JEDNEGO PRZEBOJU największe
gwiazdy polskiej muzyki opowiadają o swoich
przeżyciach i wspomnieniach, wprowadzając
widzów w magiczny świat kulis pracy artysty. Nie
brakuje tu również anegdot z planu teledysków
i zabawnych historii. W ten sposób swoje teledyski zapowiadają m.in. Dawid Podsiadło, Muniek
Staszczyk, Janusz Panasewicz, Andrzej Piaseczny,
Andrzej Krzywy, Beata Kozidrak, Ewa Farna, Patrycja Markowska i wielu innych.

GOTOWANIE
Z ARTYSTAMI
Podbijają listy przebojów, wprawiają fanów
w euforię, ale czy potrafią.... gotować? Kino
Polska Muzyka zaprasza gwiazdy polskiej
sceny muzycznej do wspólnego gotowania.
GWIAZDY NA TALERZU to program rozrywkowy, w którym najpopularniejsi artyści
pojawią się w ciekawych restauracjach w
różnych miastach, bynajmniej jednak nie jako
goście, ale jako kucharze. Przy okazji opowiadają o swoich projektach muzycznych,
zdradzą zakulisowe anegdoty i oczywiście
śpiewają. Nowy sezon już na jesieni 2017.

