


E! Entertainment to kanał pełen inspirujących i ciekawych osobowości, który prezentuje trendy ze świata mody, filmu, muzyki, sztuki oraz barwnego życia
Hollywood. Relacje z czerwonych dywanów, programy typu reality show z gwiazdami oraz codzienna porcja najnowszych informacji ze świata rozrywki
i popkultury - to wszystko czeka na widzów E!. Wśród pozycji programowych znajdują się programy, takie jak „Z kamerą u Kardashianów”, „Na żywo
z czerwonego dywanu”, „Plastyczna fuszerka” czy „Total Bellas”.

E! Entertainment



E! na żywo 
z czerwonego dywanu
Ryan Seacrest i Giuliana Rancic zabiorą nas w podróż do świata pięknych,
bogatych i utalentowanych. Duet wytrawnych prezenterów na żywo relacjonuje
wydarzenia z czerwonego dywanu. To program, którego nie można przeoczyć.
W obiektywach kamer E! pojawią się największe gwiazdy srebrnego ekranu.
Bezpośrednia relacja z czerwonego dywanu, to spotkanie z utalentowanymi
aktorami znanymi z cieszących się popularnością i uznaniem programów
telewizyjnych. Widzowie mogą liczyć na ciekawe rozmowy z gośćmi
przybywającymi na uroczystość wręczenia nagród, a ich wyjątkowe kreacje
z pewnościąwzbudzą zainteresowanie znawców mody.



Starcie coverów
Należą do grona najlepszych zespołów rockowych, są legendami muzyki,
mistrzami country i najjaśniejszymi gwiazdami muzyki pop. Czy aby na pewno? E!
zaprasza na nowy program, w którym swoje umiejętności zaprezentują dwa
znakomite zespoły lub dwoje wykonawców coverów. W programie, którego
gospodarzem jest tWitch, na zwycięzcę tej ciekawej rywalizacji czeka nagroda
pieniężna i tytuł najlepszego z najlepszych.



E! People Choice 
Awards
Na E! czeka na nas jedno z najciekawszych wydarzeń w świecie show-biznesu –
poznamy laureatów nagród E! People’s Choice 2021. Dowiemy się, kto zdobył
największe uznanie widzów w takich kategoriach jak muzyka, telewizja, film czy
popkultura.



Relatively famous: 
Praca na ranczu
Ich rodzice to jedni z najbardziej znanych ludzi na świecie. Ośmioro dzieci
celebrytów postanowiło wspólnie zamieszkać na ranczu i podjąć się na nim pracy.
W Steamboat Springs w stanie Kolorado spędzą cztery tygodnie. Chcą udowodnić
sobie, rodzicom i całemu światu, że stać ich na więcej niż odcinanie kuponów od
znanego nazwiska.



Botched
Niektórzy dążąc do osiągnięcia perfekcyjnego wyglądu podejmują działania,
których skutki okazują się zaskakujące, a czasem wręcz opłakane. E! kontynuuje
emisję serialu, w którym światowej sławy chirurdzy plastyczni, Terry Dubrow i Paul
Nassif, naprawiają pozornie nieodwracalne błędy poprzedników. Doktor Dubrow
pomoże pacjentce, której udało się pokonać problemy związane z zaburzeniem
odżywiania, a doktor Nassif podejmie się korekty wyjątkowego nosa. Lekarzy
odwiedzi też Daniele Milian, która chce poprawićwygląd swojego brzucha.



E! news: Daily POP
Liliana Vasquez, Victor Cruz i Scott Tweedie ożywią poranne chwile garścią
najświeższych informacji o gwiazdach i wydarzeniach kulturalnych, a także
przeprowadzą wywiady z celebrytami. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów
show-biznesu.




