Dibintangi oleh Adam Scott (aktor yang juga hadir di serial
ternama, Parks & Recreation) dan Craig Robinson (aktor yang juga
hadir di serial Brooklyn Nine-Nine). Berdua, mereka berusaha
untuk membantu agensi rahasia dari kepolisian LA dengan
berbagai kasus paranormal.

Dibintangi oleh Yoo Seung-Ho (aktor yang juga hadir di serial
Master of Study dan Remember) dan Chae Soo-Bin (aktris yang
juga hadir di serial Strongest Deliveryman dan Spy). .

Diperankan oleh Ray Romano (aktor dengan 2 nominasi Golden
Globes) dan Chris O'Dowd (aktor dengan penghargaan
International Emmy Awards). Miles Daly bekerja sebagai seorang
bodyguard untuk komplotan kriminal di Nevada yang ingin
berganti profesi menjadi seorang produser film, melakukan
pencucian uang lewat produksi film Hollywood.
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Diangkat dari kisah klasik Disney, Belle
adalah seorang gadis desa yang cantik dan
pintar. Suatu hari, demi menyelamatkan
ayahnya, dia menyerahkan dirinya untuk
mengantikan ayahnya yang terjebak di dalam
sebuah istana bersama seorang monster.

Film yang diangkat dari sequal ternama, Hary Potter. Film dengan
penghargaan Oscars yang diperankan oleh Eddie Redmayne (aktor
dengan penghargaan Oscars). Newt Scamander adalah seorang
penulis yang bertualang di dunia sihir tersembunyi New York, 70
tahun sebelum Harry Potter belajar di Hogwats.

Diangkat dari kisah klasik Disney, Belle adalah seorang
gadis desa yang cantik dan pintar. Suatu hari, demi
menyelamatkan ayahnya, dia menyerahkan dirinya
untuk mengantikan ayahnya yang terjebak di dalam
sebuah istana bersama seorang monster.

Dibintangi oleh Andy Lau (aktor laga ternama Hong Kong). Andy Lau akan berperan
sebagai seorang penjinak bom dari kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap Blast,
seorang kriminal ulung. Namun, dapatkah dia menangkap Blast yang telah siap dengan
rencana balas dendamnya yang akan membunuh ratusan orang?

Dibintangi oleh Stefan Kurt, Annemarie Duringer dan Stanley
Townsend. Serial drama dan komedi dari Swiss. Andre adalah
seorang supir taksi dengan hidup yang dilaur dari normal. Tinggal
bersama ibunya , hidupnya berubah ketika seorang turis Amerika
datang ke pintu rumahnya.
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Serial anak dengan penghargaan Primetime Emmy.
Regular Show akan kembali dengan petualangan mereka
yang seru dan lucu.

Pada Malam Natal, seorang peri yang ceroboh tidak sengaja
mengubah dua orang anak menjadi kecil. Anak-anak ini terbawa
ke dalam karung Santa sampai ke rumah tetangga mereka di
seberang jalan. Agar mereka bisa pulang untuk merayakan Natal
(hanya berjarak satu rumah!), anak-anak mungil ini harus bekerja
sama untuk bergerak dan mengatasi bahaya dalam liburan ini.

Para kucing cilik, Cookie, Pudding dan adik mereka,
Candy selalu siap untuk beraksi! Imajinasi mereka pun
tanpa batas! Saksikan petualangan mereka di Nick Jr.

Putri Elena, kembali dengan petualangannya!
Elena pergi ke kerajaan Jaquins. Di perjalanannya,
dia tanpa sengaja membebaskan seekor
hewan buas yang mengancam Avalor.
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Menilik kedalam kehidupan Dian Fossey, seorang antropolog
ternama yang dikenal melalui studinya mengenai gorilla dan alam
bebas serta perannya dalam mempertahankan Gunung Gorila
dari kepunahan. Meski dia dikenal di seluruh dunia, namun di
pedalaman Rwanda, dimana dia melakukan penelitiannya, dia
membuat banyak musuh berbahaya dalam misinya
mempertahankan alam bebas.

Dipandu oleh Gok Wan (penulis dan presenter). Gok akan membuka
perjalanan unutk mengetahui mengenai seluk beluk dunia kuliner makanan
Cina favoritnya.

Dua host dari serial TV Tiny House Nation, Zack dan John
sedang berada di Manila dan akan memberikan Toby,
seorang anak, hadiah sepcial beruapa tempat bermain baru.
Dengan lokasi dan luas tempat yang terbatas, dapatkah
Zack dan John kembali memberikan kita berbagai trik untuk
membangun tempat yang nyaman dan efisien?
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