


Disco Polo Music to kanał z muzyką dance, disco polo, folk i biesiadną. Nasza telewizja to nie tylko listy przebojów i klipy muzyczne, ale przede wszystkim
spektakularne relacje z koncertów, które cieszą się ogromną popularnością wśród widzów. Kanał oferuje widzom magazyny z najnowszymi informacjami
z branżymuzycznej, zapowiedziami koncertów, płyt,making-of z planów zdjęciowych oraz relacje ze spotkań z artystami.

Disco Polo Music
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Czym chata bogata - tak 
mieszkają gwiazdy 
Disco Polo
Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza jak
mieszkają. Jeżeli chcesz zobaczyć jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich
najcenniejsze? Jesteś ciekawy jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w
lodówce? Marcin zaspokoi twoją ciekawość. Czym chata bogata to program dla
tych którzy chcą zobaczyć jakmieszkają gwiazdy disco-polo. Sobota godz. 11.00.



Nie ma cwaniaka 
na discopolaka
Gwiazdy disco polo stawiają czoła wyzwaniom jakie przygotował dla nich
prowadzący Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje z jakimi przyjdzie im się zmierzyć
będą czasem zabawne, czasem łatwe, a czasem ekstremalne.Wśród gwiazd które
zmierza się z wyzwaniami będą miedzy innymi Marek Gwiazdowski z zespołu MIG.
Sobota godz. 11.30.



Ostre pytania –
będzie bang!
Gwiazdy disco polo w ogniu pytań Kasi Morawskiej! Takich pytań jeszcze nikt nie
zadał! Kasia wali prosto z mostu! Czasem niezręcznie a czasem bardzo osobiście.
Zaskakujące odpowiedzi i dużo dobre muzyki czyli świetna zabawa
gwarantowana! Będzie SZOK, będzie WOW, będzie BANG! Na pytania Kasi będą
odpowiadać m.in. dziewczyny z Top Girls, Kuba Urbański z formacji Playboys, czy
panowie z Long&Junior. Sobota godz. 15.00.



Łączy nas muzyka
To wyjątkowa lista przebojów prowadzona przez Kasię Morawską, która zabierze
widzów w muzyczną podróż po Polsce. Odwiedzamy różne zakątki kraju,
prowadzimy ciekawe rozmowy z wyjątkowymi ludźmi. Odkrywamy tradycje
i zwyczaje, a przede wszystkim, to co gra w duszach Polaków z różnych stron.
Widzowie mają wyjątkową okazję poznać oblicze gór, Mazur, czy np. Śląska z innej
perspektywy. Całość okraszona jest przebojami, które wprowadzają niesamowitą
atmosferę i oddają klimat danego regionu.



Ranking – sukcesy 
i porażki
Ekscytujące zestawienia, cięte komentarze wygłaszane przez same gwiazdy to
idea programu „Ranking”. Nie zabraknie takich kategorii jak: najseksowniejsi
wokaliści, najbardziej wpływowe osoby w branży disco polo, najlepiej ubrane
gwiazdy, najbardziej spektakularne sukcesy i najdotkliwsze porażki. Widzom
programu z pewnością nie zabraknie emocji.



Gwiazdy dla Ciebie
Program, w którym to gwiazdy disco polo przedstawiają swoje propozycje
muzyczne. Widzowie będą mogli poznać ulubione piosenki artystów i dowiedzieć
się dlaczego towłaśnie one zasługują na to miano.
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