Serial dengan nominasi Golden Globe dan masuk ke Top #250 Top Rated TV. Serial thriller
zombie ini akan kembali dengan episode yang lebih menegangkan!

Serial drama dengan 2 nominasi Golden Globes dan dibintangi oleh Keri Russell (aktris dengan penghargaan Golden Globe) dan Matthew Rhys
(aktor dengan nominasi Golden Globe). Setelah membuka rahasia mereka kepada anak gadis mereka, Paige, usaha Philip dan Elizabeth dalam
melindungi tugas dan keluarga mereka pun semakin sulit.

Saksikan musim terakhir dari serial drama nominasi Golden Globe,
Scandal. Semua orang memiliki rahasia yang ingin mereka simpan dan
Olivia Pope mendedikasikan hidupnya untuk membantu berbagai figur
publik untuk menyembunyikan rahasia mereka. Dengan timnya, para
gladiator, dia adalah yang terbaik di pekerjaan ini. Namun, bahkan Olivia
Pope mempunyai rahasia yang ingin dia sembunyikan.

Serial yang diangkat dari webcomic "Ssawooja Gwishina”. Dibintangi oleh
TaecYeon (member dari grup band, 2PM) dan Kim So-Hyun (aktris yang
juga hadir di serial Who Are You: School 2015). Seorang hantu bertemu
dengan seorang eksorsis muda. Mereka pun berkerja sama untuk
membantu berbagai hantu lainnya untuk menemukan jalan mereka ke
dunia lain.

Dibintangi oleh Kang Ji-Hwan (aktor yang juga hadir di serial Monster) dan Lee
Da-Hee (aktris yang juga hadir di serial Mrs. Cop). Seorang anak yang terbuang saat
dia kecil kini tumbuh dewasa mengetahui bahwa dia merupakan anak dari pendiri
perusahaan besar di Korea. Setelah mengetahui rahasia itu, dia memutuskan untuk
membalaskan dendamnya kepada semua orang di perusahaan itu.
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Film yang dibintangi oleh Jackie Chan (aktor Hong Kong
ternama). Di film ini, Jaskie Chan akan menjadi bagian dari
sebuah tim perampok bernama Railroad Tigers, mereka yang
merampok untuk dibagikan kembali kepada warga - warga
mereka yang kekurangan.

Film dengan nominasi Oscars dan dibintangi oleh Tom Hanks (aktor dengan 2 penghargaan Oscars).
Film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang pilot senior, Sully yang berhasil
menyelamatkan 155 nyawa di pesawatnya. Namun kini, kejadian tersebut kembali diinvestigasi dan
mengancam karirnya.

Film dengan penghargaan Empire Awards dan Goya Awards. Film yang bercerita
mengenai seorang anak yang berteman dengan seekor monster pohon raksasa yang
membantunya untuk melalui masa sedihnya dengan penyakit ibunya yang mematikan.

Film komedi dari Italy dengan penghargaan Monte-Carlo
Comedy Film Festival. Film ini menceritakan kisah dua orang
yang sangat berbeda bertemu saat mereka terpaksa untuk
berbagi sebuah apartemen di Sri Lanka.
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Serial kartun yang diangkat dari film animasi dengan judul yang sama. Count
Dracula adalah yang seorang ayah yang lucu dan protektif sementara Mavis
selalu ingin membuktikan kepada ayahnya, Count Dracula bahwa dia kini
sudah dewasa. Dengan bantuan teman - temannya, Mavis berusaha untuk
menjalankan bisnis keluarga mereka, Hotel Transylvania!

Bersiaplah untuk marathon penuh aksi di serial Blaze & Monster Machines!
Ikuti juga serunya perayaan ulang tahun Darington dan kenakalan Crusher
di pesta tersebut.

Serial anak yang lucu dan hangat.
Seekor serigala kecil mengasuh 3anak ayam yang dia tetaskan.

Serial anak terbaru di Nickelodeon! Ikuti petualangan 4 orang gadis remaja yang berubah
menjadi sekelompok ksatria legendaris. Bersama - sama mereka berusaha untuk
menemukan sebuah buku magis sebelum Queen of the Undead menemukannya untuk
rencana yang jahat!
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Dipandu oleh Anna Olson, penulis buku dan koki pastri ternama, Anna akan
menunjukkan berbagai cara untuk membuat kue dan pastri impian Anda.

Pencarian bakat terbesar di Asia kembali menampilkan berbagai bakat dari
berbagai bagian Asia. Menampilkan Jay Park (panyanyi dan penari), David Foster
(produser musik ternama) dan Anggun (penyanyi), mereka akan berusaha untuk
menemukan bakat - bakat baru yang akan memukau Asia dan dunia!

Dipandu oleh Dallas Campbell dan Kari Byron. Duo ini akan menjelajah
dunia untuk bertemu berbagai ilmuwan yang berusaha untuk menemukan
cara - cara baru untuk menghasilkan tenaga dan sumber daya masa depan.
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