LIGHTPAKKETTEN – ZENDERS

Animal Planet laat de kijker kennismaken met
de meest onweerstaanbare karakters uit het
gehele dierenrijk. Met meeslepende,
verrassende en herkenbare verhalen neemt
de zender je mee naar een andere wereld en
overweldigt je met drama en intrigerende
personages. De programma’s worden
gemaakt door en voor mensen met een
absolute passie voor dieren en natuur. Die
passie staat garant voor kwaliteit en
vakmanschap.

Comedy Central Extra bereikt maandelijks
bijna 1 miljoen kijkers. De zender is de
bestemming speciaal voor comedypro’s en
staat bol van exclusieve shows speciaal voor
de echte comedyfan zoals Broad City, Inside
Amy Schumer, stand-up specials, maar ook
satirische nieuwsshows zoals The Daily Show
with Trevor Noah, The Late Late Show with
James Corden en The Opposition with Jordan
Klepper.

Discovery Science is wereldwijd de grootste
televisiezender op het gebied van populaire
wetenschap, techniek en milieu. De zender
brengt de kijker in contact met hedendaagse
uitvinders en betrekt deze bij de zoektocht
naar oplossingen voor de problemen
waarvoor onze consumptiemaatschappij zich
vandaag de dag gesteld ziet. Wetenschap
wordt bij Discovery Science interessant,
relevant en vooral leuk!

Nat Geo Wild is de zender voor liefhebbers
van wildlife. Naast de schoonheid van de
planeet en het dierenrijk, komen ook de
effecten van klimaatveranderingen en de
kracht van de aarde aan bod. Programma’s
als Secrets of the Wild, Monster Fish, World’s
Weirdest, Snakes In The City en Africa’s
Creative Killers nemen de kijker in
spectaculaire filmbeelden en meeslepende
verhalen mee op onvergetelijke wereldreizen.
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