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Vox Music TV
Vox Music TV to kanał muzyczno-rozrywkowy, nadający największe hity disco lat 80. i 90., a także italo disco, euro dance oraz disco polo. W ramówce stacji znajdują się programy 
poświęcone gwiazdom muzyki, listy przebojów, bloki tematyczne, a także informacje z zakresu rozrywki i kultury masowej. Stacja adresowana jest do osób w wieku 25-45 lat.
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Lista 1:0
Lista 1:0 to zestawienie najlepszych polskich hitów disco, które podbijają listy przebojów.



Flashback czyli Kiedyś To Było
Gwiazdy lat 90-tych nie mają tajemnic przed Pawłem Doncbachem! Skandale, romanse, niepowodzenia i największe sukcesy. Historie życia idoli sprzed lat zobaczycie w nowym 
programie Flashback czyli Kiedyś To Było. Wiecie, że pierwsze małżeństwo Britney Spears trwało zaledwie 55 godzin, a Ricky Martin tak na prawdę ma na imię Enrique? Więcej  
w każdy poniedziałek o godz. 17:00 w Vox Music TV.



Jest Impreza
W programie Klaudia Bednarz przedstawia najciekawsze wydarzenia, które mogą zainteresować widzów Vox Music TV. Od poniedziałku do soboty prowadząca prezentuje 
najświeższe informacje dotyczące premier kinowych, koncertów czy muzycznych nowości. W tym programie każdy znajdzie coś dla siebie.



Best Lista
Best Lista to zestawienie 20 największych przebojów mijającego tygodnia. Notowanie muzycznych nowości oparte jest o głosy widzów, którzy mogą oddawać je na www.voxmusic.
tv. Premierowe odcinki 3 razy w tygodniu od poniedziałku do środy, powtórki w czwartki piątki i soboty.



Miszyn Faszyn
Miszyn Faszyn to program o trendach panujących nie tylko w modzie, ale również w jedzeniu, muzyce czy rozrywce. Przebojowe prowadzące Klaudia Bednarz i Kasia Morawska 
podejmą każdy temat, który może zaciekawić widzów Vox Music TV. Na tapetę wzięły już wakacyjną modę, nietypową rozrywkę, naukę jazdy na rolkach czy tajniki pracy w radiu. 
Miszyn Faszyn to program, dzięki któremu nigdy nie będziecie się nudzić.  



Co tam?
Norbert Bieńkowski i Konrad Piwowarski to dwie najbardziej zorientowane w bieżących sprawach osoby w Vox Music TV! Prowadzący przeszukują najgłębsze zakamarki Internetu, 
aby wyciągnąć historie, o których jeszcze nie słyszeliście, albo po prostu, muszą skomentować ważne wydarzenie. Robią to z dużym poczuciem humoru. Co Tam? to program dla 
osób, które potrzebują chwili relaksu przed telewizorem i chcą porządnie się pośmiać.
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