


Polo TV
Polo TV telewizja muzyczna prezentująca niezapomniane hity disco polo
i dance. Poza teledyskami w ramówce stacji obecne są programy
rozrywkowe zawierające wywiady z gwiazdami i zespołami disco polo
oraz historie związane z utworami, które stały się wielkimi przebojami.
Stacja w swojej ofercie programowej posiada również najsłynniejsze
festiwale i koncerty z lat 90-tych a także relacje z największych imprez

disco w tym własny festiwal Polo TV Hit Festiwal. Polo TV wyprodukowała
pierwszy w historii serial poświęcony muzyce disco polo „Miłość w rytmie
disco”. Na antenie stacji można również oglądać talent show „Disco Star”,
który ma wyłonić nową gwiazdę disco polo. Program prowadzi Marcin
Miller, a w jury show znajdują się gwiazdy tego gatunku muzycznego.



Oferta programowa
Koncert życzeń z Teresą Werner

Disco Band Weselny Show

Miłość w rytmie disco

Imprezownia

Disco Polo Live

Disco Weekend



Koncert życzeń z Teresą 
Werner
Teresa Werner, diwa polskiej sceny muzycznej, prowadzi wyjątkowy program,
w którym pojawiają się życzenia nadesłane przez widzów na adres
teresa.werner@polotv.pl. Teresa Werner od szesnastego roku życia związana jest
z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Gwiazda pochodzi z Nakła Śląskiego.
Występowała na najbardziej prestiżowych scenach świata między innymi na
Broadway'u i w Carnegie Hall w Nowym Yorku. W programie „Koncert życzeń
z Teresą Werner” towarzyszy jej prezenter Maciej Smoliński. W czasie programu
widzowie mogą również składać SMS-owe życzenia dla bliskich. W programie nie
zabraknie muzyki takich artystów jak: Teresa Werner, Mariusz Kalaga, Don Wasyl,
Bayer Full, Tobi z Monachium oraz ich największych szlagierów! „Koncert życzeń
z TeresąWerner”w każdą niedzielę o godz. 12:05 w Polo TV.



Disco Band Weselny 
Show
Talent show, w którym Polo TV poszukuje najlepszego weselnego zespołu. Wiele
obecnych gwiazd muzyki tanecznej zaczynało od występowania na weselach -
Piękni i Młodzi, Playboys, Bayera, Jagoda, Eratox i wielu innych! W programie
zaprezentują się najlepsze formacje z całej Polski, które potrafią porwać gości do
tańca i bez problemu rozgrzewają parkiet do czerwoności. Uczestnicy zaprezentują
nie tylko muzykę weselną. W programie pojawią się również weselne przyśpiewki
oraz lokalne obyczaje panujące w ich rodzinnych stronach. Uczestników za stołem
jurorskim oceniają największe gwiazdy muzyki tanecznej: Sławomir Świerzyński,
Magda Narożna, Kuba Urbański oraz Norbert Bieńkowski. Gospodarzami programu
są KlaudiaWiśniowska oraz Wojciech Grodzki. Disco Band Weselny Show w sobotę
o godz. 17.30 (start 12wrzesień).



Miłość w rytmie disco
„Miłość w rytmie disco” to kultowy program telewizji Polo TV. Głównymi bohaterami
są Nikola, Paweł i Daro, pracownicy dyskoteki. Dla nich klub to miejsce pracy, dla
pozostałych bohaterów to sposób na rozrywkę. Istotną role w serialu odgrywa
muzyka dance i disco polo, są to liczne fragmenty autentycznych koncertów
zrealizowanych przez kanał. Odcinki opowiadają o sercowych perypetiach
głównych bohaterów, a także życiowych wyzwaniach współczesnych młodych
ludzi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. W serialu nie zabraknie przyjaźni, miłość,
zdrady, obojętności, która boli i prawdy, która rani. Nie zabraknie także
największych hitów muzyki dance i disco polo. Piosenkę promującą tę produkcję
nagrał zespół Weekend. W serialowej dyskotece wszystko zaczyna się i kończy
w rytmie disco.

Poprzedni sezon serialu pozostawił fanów z wieloma niewyjaśnionymi pytaniami.
Czy inwestycja bohaterów serialu stanie się nową kultową imprezownią? Czy
Paweł w końcu zwiąże się na stałe z Nikolą? Dokąd wyjechał Robson i czy nada
będzie walczył o prowadzenie klubu? Jak potoczą się losy Darii? Odpowiedzi na te
i inne pytania już wkrótce!



Imprezownia
Nie musisz już wychodzić z domu w piątek i sobotę wieczorem na imprezę. Dzięki
Imprezowni Polo TV poczujesz się we własnym domu jak w najlepszym klubie.
Wystarczy że w piątek i sobotę od godz. 20 włączysz Polo TV, bo Imprezownia to
najlepsze hity disco, utwory, bez których po prostu nie możecie zacząć weekendu
i mega gwiazdy. Ten program to najlepszymożliwy początek weekendu.



Disco Polo Live
Kontynuacja legendarnego programu Disco Polo Live, znanego wszystkim fanom
muzyki Disco Polo & Dance. Oprócz dużej dawki muzyki disco, najnowszych
i kultowych teledysków i najnowszego notowania listy przebojów, w każdym
odcinku programu pojawią się goście specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradzą nam
swoje największe tajemnice i opowiedzą o kultowych piosenkach, które śpiewa
cała Polska. Program prowadzi Robert Klatt, lider zespołu Classic.



Disco Weekend
Disco Weekend z Blondi to program dla tych, którzy nie mogą doczekać się
weekendu oraz dla tych, którzy szukają pomysłu jak go spędzić. Ale przede
wszystkim dla tych, którzy chcą wiedzieć jak go przeżyć tak, aby mieć co
wspominać. Razem z naszą Blondi- Edytą Folwarską odwiedzimy zaskakujące
miejsca, poznamy niezwykłych ludzi i zrealizujemy szalone pomysły, a wszystkiemu
będzie towarzyszyła wspaniała muzyka disco. Disco Weekend to program, który
ma za zadanie przede wszystkim zainspirować i nastroić widzów do
fantastycznego weekendu. W Disco Weekend Edyta podpowie jak spożytkować
wolny czas tak, aby się nie nudzić! W programie pojawią się również Maciek
Smoliński i Jacek Mędrala- prezenterzy stacji. Przekonajmy się jak w nowych rolach
odnajdzie się cała trójka już w każdy piątek o 17.00 w Polo TV.
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