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Boomerang
Boomerang to drugi, obok Cartoon Network, flagowy kanał dziecięcy należący do Turner Broadcasting System. Stacja kieruje swoje programy do widzów w wieku 4-7 lat i jest
uwielbiana przez całe rodziny, ciesząc się zaufaniem dzieci i rodziców. Oferuje lekką i pełną humoru rozrywkę z nowymi przygodami klasycznych i znanych bohaterów. Obok
popularnych kreskówek, takich jak „Wyluzuj, Scooby-Doo!”, „Tom i Jerry Show” czy „Nowe Zwariowane Melodie”, na widzów czeka remake kultowych „Odlotowych wyścigów”. Nie
zabraknie też nowych przygód futrzaków z „Grizzy i lemingi” oraz wesołej rodziny niebieskich hipopotamów znanych z „The HAPPOS Family”.
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Grizzy i lemingi
Szalone perypetie mieszkańców lasu – niedźwiedzia Grizzy i małych lemingów – to rozrywka dla całej rodziny. Kreskówka przedstawia ciągłą rywalizację zabawnych bohaterów,
którzy nieustannie konkurują o prawo do przebywania w pełnej luksusów leśniczówce. W nowych odcinkach drugiego sezonu serialu wzajemnym psikusom nie będzie końca. Małe
lemingi urządzając głośne imprezy i zabawy, jak zwykle będą krzyżować plany misia, który marzy tylko o spokojnym wypoczynku.

The Happos Family
Urocza rodzina niebieskich hipopotamów przez cały dzień leniwie tapla się w błocie i stanowi atrakcję dla zwiedzających park safari. Jednak gdy ostatni goście opuszczą
bramy rezerwatu, zaczyna się dla niej prawdziwa zabawa! W nowych odcinkach drugiego sezonu serialu wesołe hapcie zajmą się rozwijaniem swoich pasji i realizacją kolejnych
ekscytujących pomysłów na spędzanie wolnego czasu.

Odlotowe wyścigi
Ulubieni kierowcy i ich zwariowane pojazdy, wielkie emocje i zacięta rywalizacja – to wszystko czeka na widzów w serialu Boomeranga „Odlotowe wyścigi”. Kreskówka jest
remakiem kultowej animacji studia Hanna Barbera o tym samym tytule. W serialu nie brakuje dobrze znanych postaci. Pojawia się Penelopa Samwdzięk, która zawsze ma głowę na
karku i większość swojego czasu poświęca na ratowanie innych oraz Piękny Piotruś o wielkim sercu i jeszcze większym ego w swoim Turbo-karcie. Nie mogło również zabraknąć
czarnych charakterów: Ponurej Dwójki – Tinny i Belli oraz Dicka Dastardly’ego i jego kumpla Muttley’a.

Nowe Zwiariowane Melodie
Zabawny, odważny, ale też czasem trochę złośliwy zjadacz marchewek potrafi wyjść cało nawet z najgorszych tarapatów. Na jego drodze pojawią się kolejni rywale, z którymi
będzie musiał się rozprawić w swój własny oryginalny sposób. Na szczęście zawsze może liczyć na wsparcie sprawdzonych przyjaciół, takich jak Yosemite Sam, Wiluś E. Kojot czy
wiewiórka Squeaks.

Dorotka i czarnoksiężnik z krainy Oz
Serial to współczesna wersja klasycznej historii Dorotki, która wskutek przedziwnego zbiegu okoliczności opuszcza Kansas i trafia do pełnej magii Krainy Oz. Tam poznaje
niesamowitych kompanów, znanych i lubianych bohaterów: Blaszanego Drwala, Tchórzliwego Lwa oraz Stracha na Wróble. W drugim sezonie barwni bohaterowie przeżywają
niesamowite przygody i wielkie wyzwania związane z pojawieniem się czarnoksiężnika. W każdej chwili Dorotka i jej przyjaciele są też gotowi na powrót wiedźmy.

Wyluzuj, Scooby-Doo!
Nowa wersja pełnego humoru i pozytywnej energii serialu jest gratką dla wszystkich miłośników dreszczyku emocji. Tchórzliwy pies Scooby-Doo, wraz z grupą swoich niezawodnych
przyjaciół przemierzają świat, tropiąc duchy i potwory. Tajemnicza spółka potrafi rozwikłać każdą zagadkową sprawę, a w obliczu wielkich niebezpieczeństw zawsze trzyma się
razem i nigdy nie zawodzi!
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