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Kino Polska Muzyka
Kino Polska Muzyka to stacja muzyczna stworzona dla fanów polskiej muzyki. To jedyny kanał telewizyjny poświęcony tylko i wyłącznie ogromnemu dorobkowi polskiej sceny 
muzycznej od lat 70. do współczesnych. Kino Polska Muzyka to 100 procent muzyki, bez zbędnych gadających głów i nie muzycznych programów.
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To był hit!
Jak powstawały najpopularniejsze teledyski? Co zainspirowało artystów do napisania muzyki i słów do piosenek, które wszyscy znamy? W programie TO BYŁ HIT! 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. Tylko w Kino Polska Muzyka dowiecie się tego wszystkiego od:  Urszuli, Beaty Kozidrak, Janusza Panasewicza, Muńka Staszczyka, Natalii 
Kukulskiej, Margaret, Cleo, Braci, Igora Herbuta i wielu innych.



Hity dla dzieci
Gramy dla najmłodszych! W weekendowe poranki na antenie Kino Polska Muzyka królują HITY DLA DZIECI, czyli animowane teledyski, dziecięce przeboje, najmłodsi artyści naszej 
sceny muzycznej. W programie można zobaczyć teledyski do takich piosenek, jak „Mucha w Mucholocie” Aidy, „Osioł” Jacka Stachursky’ego, „Cukierki, cukierki” Bajkowej Drużyny, 
„Kot” Janusza Radka i wielu innych.



Rankingi muzyczne
W Kino Polska Muzyka „Rankingi muzyczne” są nie tylko przeglądem bieżących hitów, ale stanową także zabawę tematyką, gatunkami i datami. Najlepsze polskie wokalistki, 
przeboje lat 80., 90, najpopularniejsze piosenki na wiosnę, hity wakacji, a może ulubione przeboje z dzieciństwa? Kino Polska Muzyka regularnie zaprasza swoich widzów do 
udziału w głosowaniu w rankingach muzycznych, które prezentuje na antenie. To doskonała rozrywka dla fanów polskiej muzyki, ale i okazja, żeby uczcić Dzień Kobiet, Pierwszy 
Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, czy podsumować wakacje.



Przeboje roku
Jakie utwory królowały na listach przebojów w 1988 r.? Który artysta wylansował swój hit w 2000 r.? 1995 wydaje się tak odległy, ale wystarczy usłyszeć hity muzyczne z tego 
czasu, żeby wykrzyknąć „Przecież dopiero co bawiliśmy się przy tym!”. Program „Przeboje roku” zabiera widzów w taką właśnie podróż po kartkach z muzycznego kalendarza.



TOP 30
Jedyny taki ranking muzyczny, w którym konkurują przeboje lat 70., 80., 90. i 2000. Aktualne notowanie można oglądać na Kino Polska Muzyka w każdą niedzielę o 11:00. 
Głosowanie odbywa się na stronie www.kinopolskamuzyka.pl w zakładce TOP 30. Tam też można sprawdzić wyniki zaraz po emisji programu na antenie Kino Polska Muzyka.



Kochamy lata 80., 90. I 2000!
Zdolne dziewczyny, przystojni wokaliści, rockowe zespoły i pierwsze boysbandy. To wszystko można znaleźć w programach „Kochamy lata 80!” i „Kochamy lata 90!”. Trochę nowsze 
style muzyczne, znalazły swoje miejsce w osobnym paśmie „Kochamy lata 2000!” Muzyczne perełki kojarzące się jednym z dzieciństwem, drugim z latami szalonej młodości, 
innym z czasem przełomu. Codziennie na antenie Kino Polska Muzyka.
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