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Voor de kleine griezels:
DreamWorks: Spookverhalen  In deze reeks van spookachtige afleveringen keren 
je grote helden uit Shrek en Monsers vs. Aliens terug met de engste griezelavonturen. Shrek 
daagt zijn vrienden uit om het engste verhaal te vertellen en de monsters komen in aanraking 
met een zeer vreemde gast.

Caspers Spookschool.Waar ga je naartoe om te leren hoe je mensen 
de stuipen op het lijf jaagt? Naar de spookschool natuurlijk  Kijk mee hoe 
Casper het vriendelijke spook en zijn monster vrienden alles leren over griezelen, bangmaken 
en de school redden van de gemene schoolhoofden.

Pacs Scary Halloween  Als de snode Dr. Pacenstein een plan beraamt om van lichaam 
te wisselen met Pac tijdens een groot Halloweenfeest, proberen Spiral, Cyli en graaf Pacula 
hun vriend te redden.

Frankenweenie  Hij doet alles voor zijn harige vriend. Een beetje elektriciteit en heel veel 
liefde laten deze pup weer kwispelen.

Hotel Transsylvanië  Monsters en weerwolven moeten zich kunnen ontspannen. Wat kan 
er dan nog misgaan?

The Nightmare before Christmas
Power Rangers Samurai: Party Monsters (Halloween special)
Addams Family Values
Alvin and the Chipmunks – Meet the Wolfman
Spooky Buddies
Scooby-Doo
ParaNorman

Voor de grote griezels:
Shadow Hunters.Nadat haar moeder wordt ontvoerd ziet het leven 
van Clary Fray er al snel heel anders uit  Ze komt terecht in een wereld van 
schaduwjagers, weerolven en heksenmeesters. Kan ze samen met haar nieuwe bondgenoten 
haar moeder vinden en achter de waarheid over haar ware identiteit onthullen?

Dracula Untold  Ontdek het verhaal achter Graaf Dracula. Zijn land wordt bedreigd door 
een vijandelijk leger. Hij doet er alles aan om terug te vechten maar wanneer hij zichzelf 
verandert in een vampier verliest hij meer dan zijn enkel zijn land. Een huiverwekkend avontuur 
om je tanden in vast te bijten.

Red Riding Hood  Het oude dorpje Daggerthorn wordt geteisterd door een onbekende 
weerwolf. De verdachte? Iedereen. Wie is de moordenaar van Valerie’s zus Lucie en tot welke 
gruwels zijn de dorpelingen in staat om het beest te ontmaskeren?

Scream  In deze stoere serie is de Ghostface-killer uit de bekende griezelfilms weer terug, 
en hoe! Jongeren in het kleine stadje Lakewood zijn van hun leven niet zeker, en al snel vallen 
de eerste slachtoffers. Wie zal er deze keer schuilgaan achter het masker?
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Hemlock Grove  Hemlock Grove is niet voor iemand die bij een klein drupje bloed al 
wegkijkt… dus wees gewaarschuwd! Leuk feitje: de Nederlandse actrice Famke Janssen speelt 
ook een belangrijke rol.

Jennifer’s Body  Amanda Seyfried speelt nerdy Needy en Megan Fox haar cheerleader 
vriendin Jennifer. Wanneer zij samen naar een concert van een satanische rockband gaan, blijkt 
Jennifer ineens bezeten door de duivel. Geen jongen in haar buurt is nog veilig. Kan Needy de 
situatie redden? Je ziet het in deze grappige horrorkomedie.

Voor de échte horrorfanaten
Penny Dreadfull  De meest bekende horrorklassiekers komen samen in deze bloed-
stollende serie. In het Victoraanse London bundelen Dr. Frankenstein, Dorian Gray en een 
helderziende de krachten om London te beshermen tegen al haar supernatuurlijke vijanden.

You’re Next  Een famillie wordt geviseerd door een bende onbevreesde moordenaars, maar 
wanneer een slachtoffer terugvecht wordt alles anders. Een hartstokkend verhaal met een 
bloederige twist dat ervoor zorgt ervoor dat geen enkele familliebijeenkomst nog hetzelfde is.

Hush  Een dove vrouw leeft alleen in een afgelegen bos dat al snel verstoord wordt door een 
psychotische moordenaar. Ze zal het onmogelijke moeten doen: overleven zonder dat ze iets 
van het dreigende gevaar hoort! Perfect om je Halloween te eindigen. Een slapeloze nacht 
gegarandeerd.

Nog meer griezelen
The Walking Dead
Vampire Diaries
Seelphy Hollow
Stranger Things
Beautiful Creatures
Cirque Du Freak: The Vampire Assistant
The Rite
Bates Motel
Most Likely to Die
1920 London
Creep
The Awakening
House at the end of the street
Jaws
Mirrors
The Shining
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