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Stopklatka TV
Stopklatka TV to ogólnodostępny kanał filmowo-serialowy z pełnym przekrojem kina światowego i polskiego. Najzabawniejsze komedie, wciągające thrillery, kultowe seriale, 
poruszające dokumenty, klasyczne westerny, trzymające w napięciu kryminały, kino kostiumowe i wielkie filmowe widowiska – na antenie każdy widz znajdzie coś dla siebie. 
Stopklatka TV dostępna jest w naziemnej telewizji cyfrowej, a także na platformach satelitarnych i w telewizjach kablowych.
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Opowieść podręcznej
„Opowieść podręcznej” to jeden z najgłośniejszych seriali ostatniej dekady. Doceniony kilkunastoma nagrodami, m.in. laureat Złotego Globu za Najlepszy serial dramatyczny, 
zdobywca Emmy w tej samej kategorii i wielu innych, równie prestiżowych nagród. Serial ten to futurystyczny obraz piekła kobiet. Akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości  
w Gileadzie, totalitarnym państwie położonym na terenie Stanów Zjednoczonych. W nękanym przez klęski żywiołowe i znikomą liczbę urodzeń kraju władzę sprawują fundamentaliści, 
którzy traktują kobiety jako własność stanu. Nieliczne płodne jednostki tworzą kastę Podręcznych – kobiet ubezwłasnowolnionych w celu ponownego zaludnienia zniszczonego 
świata.



Halloween w Stopklatce TV
Halloween Stopklatka TV rozpocznie nową odsłoną kultowego horroru - „Krzykiem 4”. Film okazał się kasowym hitem, zarabiając prawie 100 milionów dolarów na sprzedaży 
biletów. Główna bohaterka, Sidney, po 10 latach powraca do swojego rodzinnego miasta podczas swojej trasy promującej nową książkę. Wraz z nią do miasteczka powracają 
przerażające wydarzenia. Siostra cioteczna Sidney zaczyna doświadczać tego, co kiedyś spotkało Sidney. Wraz z kobietą do Woodsboro powrócił morderca… Kolejnym mrożącym 
krew w żyłach filmem będą „Egzorcyzmy Dorothy Mills”. Psychiatra Jane Morton udaje się do małej, irlandzkiej wsi, by zająć się przypadkiem Dorothy Mills – kilkunastoletniej 
dziewczynki, która prawdopodobnie cierpi na zaburzenie zwane osobowością mnogą. Wkrótce lekarka zacznie podważać swoje przekonania, gdy dziewczynka przemówi do niej 
głosem jej zmarłego syna.



Klub miliarderów
Pełen intryg, wielkich pieniędzy i zwrotów akcji najnowszy film z Kevinem Spacey. To ekranizacja prawdziwych wydarzeń z czasów dzikiego kapitalizmu lat 80. Grupa młodych 
miliarderów postanawia w szybki i wątpliwy moralnie sposób zbić fortunę, organizując piramidę finansową. Początkowo plan przebiega po ich myśli, jednak wraz z pojawieniem 
się ogromnych pieniędzy zasady drastycznie się zmieniają.



Chce się żyć
Wzruszająca i pełna ciepła historia cierpiącego na porażenie mózgowe chłopaka, która podbiła serca widzów i krytyków. Laureat Orła w pięciu kategoriach, między innymi: 
Najlepsza główna rola męska dla Dawida Ogrodnika i Najlepszy scenariusz dla Macieja Pieprzycy. Chory od urodzenia Mateusz dorasta w domu pełnym opieki i troski. Los sprawia, 
że musi opuścić bliskich i trafia do  specjalistycznego ośrodka. W nowym miejscu mężczyzna podejmuje trudną walkę o godność i  normalne życie. Jego sytuacja się zmienia, gdy 
poznaje młodą lekarkę , stosującą nowatorskie metody leczenia.



FILADELFIA
Głośny, poruszający film podejmujący niełatwy temat stygmatyzacji osób chorych i ich walki o godność. Andrew Beckett jest zdolnym prawnikiem zatrudnionym w prestiżowej 
kancelarii adwokackiej. Wszystko wskazuje na to, że czeka go wspaniała kariera. Wkrótce okazuje się, że jest nosicielem wirusa HIV. Beckett zostaje zwolniony z pracy za rzekomą 
niekompetencję. Dobrze wie, że prawdziwym powodem jest choroba, więc postanawia pozwać do sądu byłych pracodawców. W Filadelfii żaden prawnik nie chce zadzierać  
z wpływową kancelarią. Sprawy podejmuje się jedynie adwokat Joe Miller. Tom Hanks za główną rolę w filmie otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy.



CHICAGO FIRE
Trzymające w napięciu historie strażaków, ratowników medycznych i sanitariuszy, którzy tworzą bohaterską rodzinę Remizy 51. Serial zagląda za kulisy pracy najważniejszych 
służb, czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców „wietrznego miasta”, ukazując trudy, z którymi mierzą się ludzie, wykonujący jedne z najbardziej niebezpiecznych  
i stresujących zawodów. Widzowie zobaczą nie tylko ich spektakularne akcje ratownicze, ale także będą świadkami codziennego życia bohaterów i problemów, z którymi zmagają 
się po służbie. Serial okazał się telewizyjnym hitem w Stanach Zjednoczonych, co tydzień gromadząc przed telewizorami ponad pięć milionów widzów.
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