Film drama komedi dari Belanda dengan bahasa Belanda dan Inggris.
Film ini menceritakan mengenai seorang ayah dan anak laki - lakinya yang
bertualang bersama setelah hubungan mereka dengan pasangan mereka
masing - masing berakhir.

Bagian dari sequel ternama, Star Wars yang dibintangi oleh Felicity Jones
(aktris dengan nominasi Oscars). The Rebel Alliance, sekelompok pahlawan
yang akan berkerja bersama untuk mencuri rencana misi dari
The Death Star, senjata berbahaya dari The Empire.

Diperankan oleh Jackie Chan (aktor ternama dari Hong Kong).
Film aksi komedi, Jackie Chan akan berperan sebagai profesor arkeologi
yang bersama timnya berhasil menemukan lokasi dari harta karun India
yang lama hilang.

Dibintangi oleh Ben Affleck (aktor dengan 2 penghargaan Oscars) dan Anna Kendrick
(aktris dengan nominasi Oscars). Film aksi yang menceritakan mengenai seorang
ahli matematika yang berkerja sebagai seorang akuntan mempunyai berbagai klien dari
dunia kriminal yang berbahaya.

Film biografi dengan 2 penghargaan Oscars. Ahli medik Amerika,
Desmond T. Doss, bertugas di PDII menolak unutk membawa dan
mengunakan senjata. Karenanya, dia menjadi pria pertama di sejarah Amerika
yang menerima penghargaan Medal of Honor tanpa sekalipun
menembakkan senjata.
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Dibintangi oleh On Joo-Wan (aktor yang juga hadir di serial Punch)
dan Sooyoung (anggota dari girlband Girls' Generation).
Lee Roo-Ri berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar
namun dia gagal mendapatkannya.

Dibintangi oleh Pierce Brosnan (aktor dengan 2 nominasi
Golden Globes). Serial drama yang menceritakan kisah kelam
dari kebangkitan dan kehancuran salah satu perusahaan
minyak ternama di Texas.

Dibintangi oleh Freddie Highmore (aktor dengan penghargaan
(People's Choice Awards). Serial terbaru di Fox Life menceritakan
kisah dari Dr. Shaun Murphy, seorang ahli bedah muda dengan
autism yang berpindah ke sebuah rumah sakit elit dari
desanya yang kecil.

Serial drama sejarah dengan 11 nominasi Primetime Emmys
dan masuk ke dafter Top Rated TV di imdb.com.
Serial TV ini akan membuka cerita bersejarah dari kaum Vikings.
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Mari jelajahi hidup dunia baru bersama
Penn Zero! Penn Zero dan teman - teman
supernya akan menjelajah berbagai tempat
baru yang penuh dengan teman baru juga!

Ada yang baru dari sang Putri Kesatria
pada bulan November ini! Saksikan apa
yang dialami Nella saat ia membawa
beberapa makhluk liar ke sekolah untuk
tugas "perlihatkan dan ceritakan",
ikut serta dalam kontes kesatria & mencari
kristal ajaib agar bisa menurunkan salju untuk
"Festival Salju" tahunan.

Serial anak klasik penuh nyanyian dan tari ini kembali lagi!
Ikuti 4 episode terbaru dengan musik dan juga tarian
yang belum kamu lihat sebelumnya!

Dalam dokumenter istimewa Jojo Siwa: My World,
bintang terbaru Nickelodeon, Jojo Siwa menceritakan
momen-momen dalam hidupnya yang menghantarnya
menuju momennya yang terbesar – penampilannya
dalam konser untuk para penggemarnya di Mall of America.
3

Dortmund vs. Bayern

Serial dokumentasi drama yang diangkat dari kisah nyata
di tahun 2004, dimana sekelompok tentara diserang
di kota Sadr, Baghdad. Kejadian ini kini dikenal dengan
sebutan 'Black Sunday'.

Di musim ke-dua dari The Lovebirds, pasangan tokoh publik
ternama di Korea, Oh Sang-jin dan Kim So-young akan membuka
cerita dibalik cinta mereka!

Anak perempuan dari Gordon Ramsay, Matilda,
akan membagikan berbagai resep masakan rumah
terbaik dari dapur rumah mereka di Los Angeles!

Serial remake dari game show Jepang ternama, Takeshi's Castle.
Para peserta akan berusaha untuk memasuki kerajaan Takeshi.
Namun usaha para peserta ini tidak akan mudah karena para penjaga
kerajaan siap untuk menghalang mereka!
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Dipandu oleh Rita Ora, saksikan penagurehan musik tahunan dari MTV
yang ditayangkan LIVE dari London.

Acara musik ternama yang menampilkan berbagai
tokoh musik ikonik dan influensial. Dengan bantuan
dari fan di seluruh dunia, American Music Awards akan
menganugerahkan pemusik terbaik tahun ini.

Acara penganugerahan untuk
nama - nama terbesar di industry film China.

5

6

