


E! ENTERTAINMENT
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”.
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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 pewnością wzbudzą zainteresowanie znawców
mody.



Z KAMERĄ U 
KARDASHIANÓW
Przez lata klan Kardashian-Jenner doświadczał fantastycznych wzlotów i bolesnych
upadków. Towarzyszyliśmy im zarówno w tych radosnych jak i przykrych chwilach. Wierni
widzowie na pewno nie zrezygnują z okazji, by poznać ich losy prezentowane w już ostatnim
sezonie tej niezwykłej sagi. W kwietniu przekonamy się, jak rodzina radzi sobie w roku 2021
i jakie ma plany na przyszłość.



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.



PODANO NA TACY Z LISĄ 
VANDERPUMP
Lisa Vanderpump, bohaterka serialu, jest restauratorką, autorką, aktorką i gwiazdą ‘Żon
Beverly Hills’, ‘Vanderpump Rules’ oraz amerykańskiej edycji ‘Tańca z gwiazdami’. Lisa nie
zamierza rezygnować ze swojego stylu życia z powodu lockdownu – w każdym
z półgodzinnych odcinków przyjmuje gości i w swoim pięknym domu urządza przyjęcia
tematyczne.



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 poprawić wygląd 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.




