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Valgfrihed i Skanderborg
Antenneforening
– Bredbånd med Bland Selv og YouSee Play Tv & Film
Skanderborg Antenneforening har en aftale, som betyder, at du har adgang til særlige
hastigheder og priser på bredbånd. Når du har tv fra Skanderborg Antenneforening,
kan du bestille YouSee Foreningsbredbånd som er trådløst og fuld af fordele.
Du får adgang til det nye YouSee Play Tv & Film på din pc, tablet og mobil. Her kan du
se de fleste af dine tv-kanaler, finde tidligere udsendelser i Tv-arkiv, gå på opdagelse i
Danmarks største børneunivers og lade dig underholde med masser af film og serier.
Du kan også selv skrue på up- og downloadhastigheden på din hastighed – naturligvis
uden det koster ekstra. Det kalder vi ”Bland Selv”.
Få PlayStation Plus med i abonnementet
Nu kan du løfte din spiloplevelse med PlayStation til et helt nyt niveau. Når du bestiller
60 Mbit eller 100 Mbit bredbånd, får du nemlig 1 års abonnement til PlayStation Plus
med for 0 kr.
Det er én af de nye fordele, du har som medlem af Skanderborg Antenneforening.

Valgfri hastighed på Foreningsbredbånd
– 0 kr. 1. måned!
Lige nu kan du selv vælge en af vores Bredbåndshastigheder og få 1. md.
til 0 kr. – uden binding. Du sparer helt op til 578 kr. Læs mere og bestil på
www.yousee.dk/foreningsbredbaand

Tilbud på valgfri hastighed gælder til 22. februar 2015. YouSee Foreningsbredbånd forudsætter tv
fra Skanderborg Antenneforening. Mindstepris i 6 mdr. bindingsperiode er inkl. oprettelse 100 kr.
og forsendelse 99 kr. inkl. YouSee Play Tv & Film i Danmark. Priser v/Automatisk Kortbetaling (ellers
tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation (ellers
Nrkr.1pr.- md.).
januar
2008
gebyr2på 29
Se yousee.dk/bredbaandsfakta.
*Der ikke er mulighed for Bland Selv på
denne hastighed.

Få op til 100 Mbit!
2 Mbit/512 kbit
4 Mbit/512 kbit
15/3 Mbit
30/6 Mbit
60/12 Mbit
100/20 Mbit

129 kr.*
149 kr.*
199 kr.
249 kr.
279 kr.
379 kr.

FORORD

Velkommen til et nyt

festligt tv-år – (og nyt blad format)
Dette nummer af bladet byder på et markant nyt image, da vi efter 14 år
har følt et behov for forandring i ”sendefladen”.
Som vanligt i et afstemningsnummer fylder kanalernes præsentationer godt op,
men læg mærke til de udvalgte programmer: der gemmer sig mange godbidder
i de korte beskrivelser, som fortjener, at der både krydses af ved kanalen,
og at programmerne får en chance.

V

i er stolte af vore tv-pakker, der virkelig gi’r medlemmerne ultimativt
indhold af kvalitet for et rimeligt kontingent, set med landsdækkende
briller. Andre kan også tilbyde rigtig mange kanaler, men måske ikke
lige dem, ”folket” helst vil se.

Nye kanaler i 2015
NGC dokumentar kanalerne har altid leveret masser af originalt materiale til
andre (også danske) kanalers sendeflader, og det er en helt naturlig udvikling,
at der nu også kommer en ”kvindekanal” eller måske snarere ”livsstilskanal” i
familien. Tro mod hovedkanalens koncept vil der blive serveret vedkommende
og berigende indhold – ofte båret af ægte passion hos de deltagende. (Se
evt mere side 15).
TV 2 barsler med en ny sportskanal, som allerede kan ses på prøvekanalen i
Skanderborg – hele januar og februar måned. Den kan naturligvis også stemmes ind via stemmesedlen, selvom vi i skrivende stund ikke kender kanalens
dåbsnavn: Vi kalder den derfor ”Ny Sportskanal fra TV 2”. (se evt. mere om
kanalen side 33).
Nye på det danske marked er også den eneste rendyrkede comedy kanal:
Comedy Central, som vi præsenterede i sidste nummer og som for første
gang skal ud i afstemning. Den har været sendt siden lanceringen 2. december – på plads 24 – og fortsætter foreløbig her i en prøveperiode. Samtidig
med dennes lancering kom Discovery krimi-kanalen ID i ny dansk udgave og
med daglige ”true crime” oplevelser til seerne.
Deres skæbne – og alle de andres – er dog meget i dine hænder. Ved at
deltage aktivt i afstemningen er du i høj grad med til at påvirke indholdet i
tv-pakkerne – og så lover vi til gengæld at gøre vores yderste for at opfylde
ønskerne.

“

Vi er stolte af vore
tv-pakker, der virkelig
gi’r medlemmerne
ultimativt indhold af
kvalitet for et rimeligt
kontingent, set med
landsdækkende briller.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på generalforsamling 25. februar
på Capri. Se info bag på stemmesedlen.
Rigtig god læsning og afstemning.
Venlig hilsen
Hanne Grøn (ansv. red.)
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DE STØRSTE SPORTSRETTIGHEDER
LIGGER STADIG HOS

STEM PÅ DE BEDSTE SPORTSKANALER!
Viasat har samlet de stærkeste sportsrettigheder og folder det hele ud for dig i en intens vifte af
verdensklasse-begivenheder. Vi har eksklusive rettigheder til verdens største sportsbegivenheder.
Vi viser også verdensklasse tennis, atletik, motorsport og meget meget mere.....

Se alle sportsrettighederne på Viasat.dk/sport
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Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Blodig mandag
d
Livsfarlig kærlighe
Mord i familien
ight
Hollywood Crime N
e
Virkelighedens helt
Bag facaden
Krimi-eksperterne

2014 har været et godt år i

Skanderborg Antenneforening
AF HENRIK CHRISTENSEN

“

Vi har haft et godt fjernsynsår,
hvor vores medlemmer har udtrykt
tilfredshed med vores pakker.

L

angt de fleste af vores medlemmer har foreningens store
pakke med et stort og bredt programudbud, der tilfredsstiller hele familiens tv ønsker.
Med tæt ved 50 kanaler er der også nok at vælge imellem.
På internet siden, har vi med YouSee en stærk leverandør, der
evner at levere kvalitet, hastigheder og indhold til konkurrencedygtige priser.
Med leverance af både tv, Internet og IP-telefon løsninger,
er Skanderborg Antenneforening den foretrukne leverandør i
vores dækninsområde.

Forhandlinger
Selv om der er lang tid til vores næste programomlægning pr.
maj 2015, er vi i bestyrelsen i fuld gang med at holde møder
med potentielle leverandører, ligesom vi er i gang med at forhandle gode programpriser – til gavn for alle vores medlemmer
i Skanderborg Antenneforening.

Programafstemning
Som vanligt er stemmeseddel ilagt dette blad, ligesom det er
muligt at stemme via vores hjemmeside på www.skantenne.dk.

Internet – 300 Mbit/s er bot et skridt på vejen.
Coax-nettet udvikler sig hele tiden.
I 1997 talte vi om 512 kbit/s som svimlende.
I dag hedder det 100 Mbit/s og lige om lidt 300 Mbit/s.
YouSee der leverer bredbånd til Skanderborg Antenneforening,
lover, at inden længe vil der blive åbnet for en downloadhastighed på 300 Mbit/s.
Det er langt mere, end de fleste vil have brug for, men der er
altid nogen, der efterspørger de meget høje hastigheder.
I Skanderborg Antenneforening udbygger vi løbende vores
net, og med de nyeste teknologier og nye bokse, kan vi sagtens hamle op med fiberselskabernes hastigheder – så lad dig
ikke lokke af hastigheden alene.

Stem over nettet
Jeg vil gerne opfordre jer til at stemme over nettet – det er mere
praktisk for både os og for jer og er samtidig en administrativ
billigere løsning for foreningen.
Endvidere minimeres risikoen for fejl, og via ”indkøbskurven”
kan man se, hvor dyrt det bli´r at opfylde ønskerne.
Som medlem er du med til at bestemme hvilke programmer vi
skal købe hjem – dog er afstemningen kun vejledende.
I år har vi valgt, at stemmesedler alene kan afleveres på kortoret
– enten i åbningstiden, eller i kontorets postkasse.

Generalforsamling
YouSee Play
Sammen med vores leverandør, tager Skanderborg
Antenneforening hul på fremtidens tv og samler alle de nye
måder at se tv på i én overskuelig platform: YouSee Play.
Med denne mylighed, kan du bl.a. tage dine tv-kanaler med dig
overalt, der er mulighed for at starte dine yndlingsprogrammer
forfra, hvis du ikke fik starten med og du har adgang til tv-arkiv.
Der er ligeledes adgang til millioner af musiknumre – Du vil
simpelthen få adgang til alt indhold på både tv, pc, tablet og
mobil overalt i Danmark.

Skanderborg Antenneforening afholder årets generalforsamling
onsdag den 25. februar 2015, på Capri, Kindlersvej 5, 8660
Skanderborg.
Dørene åbnes kl. 18.00.
På generalforsamlingen vil næste års kontingent- og indholdet
af de tre programpakker blive fremlagt og besluttet.
Vi håber på interesse for foreningen og et stort fremmøde.
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3 GULE på stribe
National Geographic Channel
Verdens bedste dokumentarer,
masser af spektakulær viden og en
enestående sendeflade proppet med
alt det, du ikke vidste om kloden,
kroppen, fortiden, fremtiden og
universet i det hele taget. I knasende
sprød HD selvfølgelig. Det er underholdning med kant, og du bliver en
smule klogere - hver gang.

Nat Geo WILD
Tag på den største opdagelsesrejse, du
kan komme på, uden et pas i hånden.
Verdens bedste fotografer og verdens
modigste eventyrere kombineret med
de flotteste, farligste og mest
spektakulære steder på vores klode.
Det er Nat Geo WILD, en verden af
skønhed direkte hjem i din stue.

Nat Geo People
Det handler om mennesker. Rigtige
mennesker med følelser, tanker og
drømme. Med nærvær, intimitet og
personlige historier, de vil dele med os.
Danmarks nye dokumentarkanal til
nysgerrige og engagerede kvinder og
deres mænd handler om dig og mig og
alle dem, vi endnu ikke har mødt.

NATIONAL
GEOGRAPHIC
CHANNELS

Ren rå kvalitet til de nysgerrige
Verdens stærkeste formidler af dokumentarer og begavet tv,
National Geographic Channel, har udvidet paletten med en ny
tv-kanal, så der nu er endnu mere kræs til dem, der kræver
lidt mere af deres underholdning.
Underholdning med gods i. Det er National
Geographic Channel i en nøddeskal.
Fantastiske historier fra hele verden med kant,
indhold og noget på hjerte. Historier fra fortiden,
nutiden og om fremtiden – fortalt af de bedste i
branchen i overlegen billedkvalitet.
Flagskibet er National Geographic
Channel HD, som i hele sin levetid
har været mastodonten inden for
tv-dokumentarer.
LGN=Jî¯<A?@=<K@GJF9>@AKLGJA=
videnskab, faktuelle specialprogrammer og dokumentarserier
fra egne af verden og menneskeheden, det kun er de færreste
forundt at opleve selv.

verden – fra havskildpadderne på Galapagos til
løverne i Serengeti og fra vestlige kæledyrskultur
til vilde bjørne i Ruslands ødemark.
Alle har de deres faste gang på Nat Geo WILD,
hvor de får plads til at udfolde sig.
Helt i tv-kanalens ånd er WILD
blottet for dramatiseringer og opstillede scenarier. Her foregår alt
på dyrenes præmisser, og deres
naturlige verden gengives i al sin
til tider brutale virkelighed.

Ansigt på verden

Og nu er der så endnu en kanal,
Nat Geo People, med den legen<9JAKC=?MD=íJC9FLKGECEH=
kvalitetsstempel. En kanal målrettet de nysgerrige og engagerede kvinder – og alle deres mænd –
hvor verdens mennesker og deres
historier er i centrum.

Bygget på The National Geo?J9H@A;+G;A=LQKî=J==F<÷øûJK
erfaring med opdagelsesrejser og
udlængsel er nysgerrighed og ny
viden hjerteblodet bag kanalens
ACGFAKC=DG?G<=F?MD=íJC9FL

Levende TV

Allermest knyttet til National Geographic Channel
er dyrene, og det er da også oceanernes fascinerende hemmeligheder, polarcirklernes hårdhudede
GN=JD=N=J=G?CDG<=FKNAD<=KL=JGN<QJD9F?L<=î=KL=
LFC=JHFJ<=F?MD=íJC9FLLGF=J>J=E
Derfor har dyrene deres egen kanal – Nat Geo WILD.
På Nat Geo WILD er hver dag en ekspedition ind
i dyrenes rørende, rå, kærlige og skånselsløse

Nat Geo People er hjemsted for
de fortællinger, der giver en
klump i halsen, en tåre i øjenkrogen
og det lille smil i mundvigen.
Her lever subkulturer, enestående
karakterer, store følelser og
små mirakler side om side i
=FHJG?J9Eî9<=KHCC=L
med empati, nærhed, mod
engagement og varme.
Det handler om mennesker!

NATIONAL
GEOGRAPHIC
CHANNELS
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HUSK AT
STEMME PÅ
COMEDY
CENTRAL!

SE
COMEDY
CENTRAL
I SKANDERBORG ANTENNEFORENING

NY TV KANAL! MERE INFO PÅ COMEDYCENTRAL.DK

THE DAILY SHOW MED JON STEWART FLYTTER HJEM TIL COMEDY CENTRAL!

DEN NYE TV-KANAL KAN SES PÅ KANALPLADS 24, HUSK AT LAVE EN KANALSØGNING.

Sæt

X ved

børnekanalen Nickelodeon!
Nickelodeon er børnekanalen for børn mellem 2 og 14 år, for både piger og drenge og viser
et bredt udbud af de bedste tegneserier og serier. For de helt små og lidt større er der
indlæringsprogrammer, der beviser at det sagtens kan være sjovt at lære. For de større
børn er der sjove, skægge og spændende animerede serier, dramaer og komedier.
Nickelodeon sender hver dag fra kl. 05-21. I januar byder Nickelodeon bl.a. på:
Nicky, Ricky, Dicky & Dawn maraton
17. januar kl. 16.00

SvampeBob Firkant,
alle hverdage kl.15.10

Dawn blev født fire sekunder før hendes brødre.
Det betyder, at hun er fire sekunder ældre, fire
sekunder klogere, og fire sekunder smartere ...
ifølge hende selv i hvert fald. Følg med i firlingernes skænderier og eventyr på Nickelodeon.

SvampeBob Firkant er en af Nickelodeons ældste og
mest elskede serier. Stjernen er naturligvis SvampeBob
Firkant selv og sammen med sin bedste ven Patrick
Søstjerne og den trofaste hussnegl Gary drager Bob ud
på fantastiske eventyr i Bikini Bottom.

STEM PÅ NICKELODEON

Husk at stemme på den
nye kanal Comedy Central!
Endelig er Comedy Central kommet til
Skanderborg Antenneforening – kanalplads 24.
Danmarks første 24-timers comedy-kanal er i luften, og der er
garanteret det bedste af både ny og gammel komik, fortæller
Kenneth Kristensen, som er programansvarlig for Comedy Central.

H

vis du ligesom mange andre har en hang til at få
trænet lattermusklerne en gang i mellem, er der godt
nyt. Nu er det muligt at se programmer som Anger
Management, South Park og The Daily show med Jon Stewart,
døgnet rundt på Comedy Central.
Kanalen er ellers en gammel traver, der har eksisteret siden
1989 på den anden side af Atlanten, og selv vores svenske
naboer har haft glæde af den siden 2009. Men turen er altså
først kommet til os nu.

-Vi har kunnet se, hvor stor en succes kanalen har haft i for
eksempel Holland og Sverige, der deler samme humor som
os, og derfor tror vi på, at det danske marked er klar. Gennem
årene har vi modtaget flere forespørgsler fra de mere hardcore
comedyfans, som kender brandet i forvejen, og derfor mener
vi også, at der er en publikumsbase for kanalen, siger Kenneth
Kristensen, som er nordeuropæisk vicepresident i Viacom,
som står for distributionen af blandt andet MTV, børnekanalen
Nickelodeon og nu også Comedy Central.

Comedy Central gik i luften 2. december, og vil udelukkende sende comedy alle døgnets 24 timer. Kanalen bliver
tilgængelig på programplads 24.
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Masser af sport
og underholdning
i 2015
CANAL9 og CANAL8 kan i 2015 præsentere et stort
udbud af top-fodbold, spændende dokumentarer,
medrivende krimiserier og ﬁlm. Glæd dig!

Gå ikke glip af afslutningen på
en fantastisk Superliga-sæson
I februar vender superligaholdene tilbage
til grønsværen, og CANAL8 og CANAL9
er klar til at dække hele mesterskabsjagten. Landets skarpeste fodboldeksperter
guider dig igennem den spændende
afslutning på sæsonen på CANAL9
og på CANAL8. Michael Gravgaard
og Jesper Simo holder uge for uge
styr på blandt andre Flemming Povlsen,
Stig Tøfting, Erik Rasmussen og Esben
Hansen, når der livligt kommenteres,
analyseres og debatteres fodboldrunderne på spillere, trænere, spil og alt det,
der ligger uden om.
CANAL9 og CANAL8 giver dig det
bedste fra fodbold-Europa
Udover Superligaen kan du hver uge se
noget af det bedste, europæisk fodbold
har at byde på. På CANAL9 følger vi
titelkampen i La Liga, hvor Barcelona
og Real Madrid med verdensstjernerne
Messi og Ronaldo atter engang kæmper en indædt kamp for at slutte med
guldmedaljerne om halsen. Men også
Atlético Madrid og Sevilla ser ud til at
kunne drille de to mastodonter i medaljejagten.
På CANAL8 er der endnu flere fodboldlækkerier fra La Liga og ikke mindst fra
støvlelandet Italien, hvor Juventus forsøger at gentage sidste års fantomsæson,
men jages hårdt af traditionsklubben
Roma, der med et stjernespækket lineup uden tvivl vil gøre alt for at trofæet
ikke havner i Torino for 2. sæson i træk.

12
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Det er også på CANAL9 og CANAL8,
du kan se de spændende kampe fra
Europa League, der i år byder på nogle af
Europas allerbedste klubhold. Tottenham,
Inter og Napoli er nogle af favoritterne,
men alt har vist sig at kunne ske i Europa
League, og vi er med på sidelinjen helt
til det sidste med Danmarks bedste og
mest intensive dækning af turneringen.
FCK’s rolle er desværre udspillet, men
i skrivende stund har AaB stadig en
chance for at blande sig.
Er du til tennis, sender CANAL8 live fra
de største turneringer, når verdensstjerner som Roger Federer, Novak Djokovic
og Rafael Nadal kæmper om ATP-point.

M*A*S*H også er en del af programfladen på CANAL9.

Det spørger i Ghost Adventures, hvor
det frygtløse team besøger uhyggelige
og hjemsøgte bygninger.

Hårrejsende krimi, dokumentarer
og drama
Men det er ikke kun sporten, der
leverer spænding. På CANAL9 får
du prisvindende action, drama og
krimi fra både detektiver, US Marshals
og CIA agenter. Se den populære
serie Law & Order, hvor detektivholdet arbejder med højtprofilerede
mordsager. I den anmelderroste serie
In Plain Sight, er den hårdkogte US
Marshal Mary Shannons ansat i det
tophemmelige vidnebeskyttelsesprogram. Hendes job: at beskytte vidner.
I Covert Affairs, arbejdes der også

”under cover. CIA agent Annie Walker
bliver sendt i felten på hæsblæsende
missioner, men har heldigvis hjælp
i CIA’s hovedkvarter af sin blinde
makker Auggie. Det spørger i Ghost
Adventures, hvor det frygtløse team
besøger uhyggelige og hjemsøgte
bygninger. Er man mere til en god
gammel kending, så er det heldigt,
at M*A*S*H også er en del af programfladen sammen med spændende
dokumentarudsendelser og fede film.

“

CANAL9 og CANAL8 er med
andre ord mere end klar med
topunderholdning til dig i 2015,
hvad enten du er til fodbold,
tennis, serier, film eller
dokumentarer.
Læs mere om kanalernes
programmer på www.canal9.dk
og www.canal8.dk
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HUSK AT SÆTTE
DIT KRYDS

KORT & GODT

Hovedvejen
gennem helvede

H

vert eneste år benytter millioner af bilister Interstate 80, der er den vitale
trafikåre, der forbinder øst med vest i USA. På toppen af I-80 finder man
den skræmmende strækning, der kaldes Donner Pass. Her, i over 2000 meters
højde, arbejder nogle barske typer, der kalder sig selv for, 'Tow Dogs', og de ser
det som deres kald at redde strandede og forliste bilister. Disse personer trodser
de mange lurende farer på denne højt placerede strækning for at få smør på
brødet og forsørge deres familier.

TV 3 special:
Danske Hollywoodfruer

D

anske Hollywoodfruer er tilbage med tre nye fantastiske kvinder og to skønne
damer, som seerne allerede kender særdeles godt i forvejen. Fælles for dem er, at de har valgt, at jagte drømmen i
mulighedernes by under den Californiske sol.
I Beverly Hills er den dansk-russiske model Masha tæt ved at
have opnået et stort mål. Snart pryder hun nemlig forsiden
på den amerikanske udgave af mandemagasinet Playboy.
Masha elsker det luksuriøse liv i Hollywood, og sammen
med sin danske kæreste Jannik og hendes elskede bulldog Kingston lever hun et succesfyldt liv på 1. klasse.
Det er et halvt år siden, at overklassepigen og modellen Amalie fra Falster flyttede til Los Angeles. Nu
lever hun et eventyrligt liv sammen med sine
to brødre i Beverly Hills, mens de forsøger at slå igennem på det amerikanske
marked med deres tøjmærke Forrest &
Bob. På rekordtid har den smukke model
skabt et stort netværk til både milliardærer og celebrities, som hun bruger i jagten
for at få opmærksomhed om sit tøjmærke.
Tag med til et unikt kig ind i byen
hvor verdensstjerner
fødes og drømme om
rigdom og succes
bliver til virkelighed.

Ny seriøs
livsstilskanal

D

okumentar eksperten, Nat Geo, har
i december 2014 søsat en ny livstilskanal, der skal tage kampen op
med de mange andre, der bejler til seernes
gunst i denne populære genre. Målgruppe er
engagerede kvinder (uden dog at udelukke
mænd!) – som gerne vil følge mennesker med
noget på hjerte – og som har en passion for
deres fag, f.eks rigtige kokke, som er stjerner
i kraft af, at de rent faktisk kan lave mad på
Michelin niveau, eller folk i helt andre fag,
som har en gribende fortælling at gi’ videre
til os andre – først og fremmest fordi de
virkelig brænder for det, de laver og
dermed også leverer mere, end man
kan forvente.
Der er meget ”reality tv” på kanalen – men
på den gode måde, da programmerne - som
altid på NGC - er uden filter og således ikke
”castet reality” – de medvirkende er med
som sig selv i deres egne omgivelser, men
er naturligvis udvalgt som følge af, at de kan
gi’ seerne en oplevelse, som kan underholde/
fængsle OG gi’stof til eftertanke.
Det skal blive spændende at se, hvordan det
danske marked modtager People, og den er
naturligvis også med på vores lokale stemmeseddel som en interessant nyhed.
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HUSK PÅ DE UNGE

– Stem på MTV!

MTV er verdens største musik- og ungdomskanal der giver de unge nytænkende
og provokerende underholdning i form af de bedste shows med intriger, satire,
halsbrækkende stunts, glitter og glamour m.m. kombineret med den nyeste musik
og de svedigste musikvideoer. Sendes også i HD. I januar kan du følge med i:

Teen Mom
– hver mandag kl. 20 på MTV.
Følg pigerne i Teen Mom når
pigerne skal håndtere gode tider,
nedture, forhold, forlovede og karrierer. Pigerne oplever nogle af de
hårdeste udfordringer hidtil, når de
håndterer uforudsete forhindringer
i livet. Samtidig begynder det også
at blive ekstra svært at balancere
børneopdragelse og selv at blive
voksne.

16
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EX on the beach marathon
– tirsdag 27. Jan – søndag
1. febuar kl. 20 på MTV.
Én strand og otte lækre singler der alle
søger efter lidt ny romantik. Alt er fantastisk, lækkert og stemningen er helt
i top indtil deres ekskæreste dukker
op - en efter en. I reality-serien følger
vi otte singler som alle tror de er med
i et program om at finde kærligheden i
solen. Men som altid krydrer MTV det
op og sender deres ekskærester ind
- en efter en. Alle har de en forskellig agenda, nogle er der for at vinde
eksen tilbage, for andre er det hævn.

Stemmeseddel 2015
Udfyld venligst:
Gade:

Nr. og etage:

Side:

By:
Obs! Stemmeseddelen skal være udfyldt med fuldstændig adresse og by for at være gyldig.
Afstemningen er vejledende (og bruges ved forhandlingerne med programleverandørerne.)

Stem via hjemmesiden
Der får du et overblik over, hvorledes hvert enkelt kryds påvirker prisen.

Følg anvisningerne på www.skantenne.dk
Afstemningen slutter onsdag den 4. februar 2015 kl. 24.00
Stemmesedlen kan også afleveres eller sendes til Skanderborg Antenneforenings
kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg

Programvalg:
Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved
fastsættelse af kontingent for 2015.
Afkryds dine favoritter i felterne yderst til højre på stemmesedlen.

TV-Program stemmeseddel 2015/2016
TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

National (must carry)

DVB-C

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.

DR1

1

X

Discovery Channel HD

142,95 kr.

20

DR2

2

X

TV2 Fri

138,30 kr.

21

Digitalt DR/DR2/DR3
TV2 Østjylland/Folketings TV

3

X

Kanaler +40 kr. pr. mdr.

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.
Disney Channel HD

119,25 kr.

22

TV3 HD

621,15 kr.

4

Eurosport 1 HD

112,50 kr.

23

3+ HD

591,15 kr.

5

TLC HD

94,95 kr.

24

TV3 Sport 1

535,35 kr.

6

Viasat Golf HD

89,25 kr.

25

NGC Wild HD

82,50 kr.

26

Kanaler +20 kr. pr. mdr.
Kanal 5 HD

379,50 kr.

7

Showtime

82,50 kr.

27

Canal 9 HD

267,75 kr.

8

Eurosport 2 HD

77,25 kr.

28

TV2 Zulu

259,95 kr.

9

Animal Planet HD

76,50 kr.

29

TV2 News

245,85 kr.

10

BBC Entertainment

60,00 kr.

30

Comedy Central

60,00 kr.

31

Kanaler 15 - 20 kr. pr. mdr.
Kanal4

230,00 kr.

11

MTV HD

60,00 kr.

32

6'eren HD

227,25 kr.

12

National Geographic
Channel HD

60,00 kr.

33

TV2 HD

210,00 kr.

13

Nat Geo People

60,00 kr.

34

TV2 Sport

210,00 kr.

14

TV2 Charlie

209,55 kr.

15

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.

Under 5 kr. pr. mdr.
BBC Knowledge

56,25 kr.

35

Star!

56,25 kr.

36

TV3 Puls

171,30 kr.

16

Cartoon/TCM

48,75 kr.

37

TV3 Sport 2 HD

155,25 kr.

17

Viasat Nature/Crime/
Playboy

52,50 kr.

38

DK4 HD

149,25 kr.

18

TNT HD

52,50 kr.

39

Canal 8 HD

149,25 kr.

19

Discovery World

46,50 kr.

40

Programmer med lys grå baggrund indgår i udbuddet i 2014

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Under 5 kr. pr. mdr.

Under 5 kr. pr. mdr.
Discovery Science

46,50 kr.

41

SV 2 HD

22,35 kr.

57

ID Investigation
Discovery

46,50 kr.

42

TV4 HD

22,35 kr.

58

CNN

41,25 kr.

43

ARD HD

22,35 kr.

59

Viasat History

41,25 kr.

44

ZDF HD

22,35 kr.

60

nickelodeon

37,50 kr.

45

NDR HD

22,35 kr.

61

VH1 (Dansk version)

37,50 kr.

46

RTL HD

22,35 kr.

62

Viasat Explorer

37,50 kr.

47

Sat 1

22,35 kr.

63

CBS Reality

37,50 kr.

48

3Sat

22,35 kr.

64

BBC Lifestyle

33,75 kr.

49

Pro 7

22,35 kr.

65

BBC World News

33,75 kr.

50

TV5 (Fransk)

22,35 kr.

66

Travel Channel

33,75 kr.

51

TVE Internacional

22,35 kr.

67

DR Ultra

22,35 kr.

52

RAI Uno (Italiensk)

22,35 kr.

68

DR Kultur

22,35 kr.

53

DR Ramasjang

22,35 kr.

54

NRK 1 HD

22,35 kr.

55

SV 1 HD

22,35 kr.

56

(Spansk)

Forslag til TV kanaler

Brugerundersøgelse
For at tilgodese bestyrelses arbejde med at forberede et analogt sluk, beder vi dig deltage i denne brugerundersøgelse
1) Hvor mange fjernsyn er der i alt i husstanden?
1 stk.

2) Hvor mange analoge fjernsyn UDEN en tilsluttet digital
boks benyttes der i husstanden ?
NB! Alle fjernsyn købt FØR 2009 er analoge

2 stk.
Mere end 2 stk.

Ingen

Mere end 2 stk.

1 stk.

Ved ikke

2 stk.

Sæt
kryds

Information til
foreningens medlemmer
Indkaldelse til generalforsamling
GF afholdes onsdag d. 25. februar
på Capri, Kindlersvej 5, 8660 Skanderborg.
Dørene åbnes kl. 18.00

Dagsorden:
Se venligst indkaldelse i de lokale medier og på
foreningens hjemmeside: www.skantenne.dk

Særlig kommentar til programvalget:
Resultatet af afstemningen indgår i generalforsamlingens vedtagelse af
kontingent for 2015 samt i sammensætningen af de forskellige programpakker.

Skanderborg Antenneforening slukker for MPEG2-signalet
Antenneforeningen har, som oplyst på Generalforsamlingen i februar 2014, besluttet
af lukke for MPEG2 signalet. Det sker i forbindelse med kanalomlægningen i maj 2015,
da der i dag er under 3% af foreningens medlemmer med MPEG2 udstyr, og idet der
gradvist bliver behov for mere plads til MPEG4 (High Definition) kanaler og bredbånd i
vores anlæg.

Digitale MPEG-2 kanaler forsvinder
Beslutningen omfatter kun de kanaler, der i dag sendes i MPEG2. Men da de, sideløbende,
også bliver sendt i MPEG4 (HD), forsvinder de altså ikke ud af Skanderborg Antenneforenings tv-pakker.

Kan du se YouSee´s infokanal i på plads 4?
En nem måde at teste, om man bliver berørt af lukningen af MPEG2-signalet, er at
undersøge, om man kan se YouSee´s infokanal på plads 4. De distribueres nemlig kun
i MPEG4-formatet, så kan man se den på sit tv i dag, vil lukningen af MPEG2-signalet
ikke få konsekvenser til maj 2015.
Siden 2010 er der, stort set, kun solgt digitalt udstyr med MPEG4-modtagere, som kan
modtage HDTV-kanaler, og hvis du endnu ikke har opgraderet dit MPEG2 udstyr, kan
du med fordel gøre det inden maj 2015.

MARTIN JØRGENSEN
TIL TV3 SPORT

Den tidligere landsholdsspiller Martin Jørgensen skal fremover
fungere som ekspert for TV3 SPORT.

K

ort før jul snørede en af Danmarks mest anerkendte og
populære fodboldspillere, Martin Jørgensen, for sidste
gang sine fodboldstøvler til en kamp på topplan. Det
var samtidig et farvel til en imponerende karriere, som har bragt
ham til både Italien og rundt i verden med klub- og landsholdsfodbold.

Foto: Getty Images. Ma
rtin
Jørgensen interviewes
af
TV3 Sport - fremover kom
mer han selv til at stå me
d
mikrofonen mv..

Nu tager Martin Jørgensen imidlertid hul på et nyt kapitel af
sit fodbold-liv – men denne gang i tv hos TV3 Sport, hvor de
danske seere vil få glæde af den karismatiske, begavede og
veltalende eks-landsholdsspiller. Han har nemlig sagt ja tak til
at skifte fodboldbanen ud med TV3 Sport og blive en del TV3
Sports team af eksperter, som dækker verdens bedste og mest
prestigefyldte fodboldkampe på TV3s kanaler.
Det betyder, at den nu forhenværende AGF-, Udinese-,
Fiorentina- og danske landsholdsspiller, med over 100 kampe
i rødt og hvidt, fremover kan opleves i rollen som formidler
fremfor aktør.

“

”Martin har en imponerende
karriere bag sig. Han har altid
Vi er glade for og
optrådt med værdighed, når
stolte over, at have
han har repræsenteret klub
og land, og gennem sine
fået Martin med
mange år som aktiv har hans
uomtvistelige fodboldmæspå vores A-hold
sige kvaliteter altid gået hånd
i hånd med respekten for
kolleger, fans og omverden. Og alt er blevet leveret med godt
humør og af et godt hoved med en knivskarp fodboldhjerne”
siger MTGs Sportschef Peter Nørrelund og fortsætter: ”Jeg er
sikker på, at Martin vil berige TV3 Sports seere med sin indsigt
og viden. Og levere med både bid og humor, som han har
gjort så imponerende igennem de mange år på grønsværen. Vi
er glade for og stolte over, at have fået Martin med på vores
A-hold”.
Hos Jørgensen er der også store forventninger til det kommende samarbejde, og den tidligere Serie A-stjerne glæder sig
til at anskue fodbolden fra en ny vinkel.
”Benene er lidt trætte efter mange år som professionel, men
lysten til at beskæftige mig med fodbold er nøjagtigt lige så
stor, som den har været gennem alle årene. Jeg glæder mig til
at se fodbold fra en ny vinkel – TVs vinkel. Mange år som aktiv
har givet mig en solid ballast indenfor fodbolden, og forhåbentlig kan jeg bidrage med ny viden, og spændende input baseret
på alle de indtryk, som jeg har samlet sammen gennem årene.
Jeg ser frem til at spille sammen med TV3s hold af dedikerede

og dygtige fodboldmennesker og til stadig at kunne få del af
det ”kick”, jeg har fået søndag efter søndag i min aktive karriere – nu blot på den anden side af kameraet, siger Martin
Jørgensen.
Så selv om Martin Jørgensen har spillet sin sidste kamp, så kan
han fremover se frem til at dække fodbold fra øverste hylde,
da TV3/MTG råder over rettigheder til blandt andet UEFA
Champions League, Premier League og Superligaen.
Den 39-årige Martin Jørgensen får sin første opgave for TV3
SPORT i år.

Fakta om Martin Jørgensen
Født 6. oktober 1975
Opvokset i Ryomgård – første klub IF Midtdjurs
AGF: 1993 – 1997
Udinese: 1997 – 2004
Fiorentina: 2004 – 2010
AGF: 2010 – 2014
54 U-landskampe (13 mål)
102 A-landskampe (12 mål)
3 x deltagelse ved VM
2 x deltagelse ved EM
Årets talent 1996

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Glæd dig til endnu et
suverænt sportsår på
Eurosport og Eurosport 2
Vinder Wozniacki en Grand Slam i 2015?

Eurosports kanaler byder på endnu ﬂere
store sportsøjeblikke i det nye år. Wozniacki
er tilbage med 100 procent fokus på sin
tennis, og det lover godt for danskerens
Grand Slam-chancer. I Tyskland kæmper
Nicklas Bendtner for fast spilletid i sin
tyske klub Wolfsburg, og Eurosports
kanaler sender LIVE fra vinterlandskabets
største sportsbegivenheder.

Danmarks absolut bedste tennisspiller er igen blandt de 10 bedste på
verdensranglisten, hvor hun slagkraftigt æder sig ind på konkurrenterne. Bliver 2014 året, hvor Wozniacki trækker det længste strå mod
den evige konkurrent Serena Williams? Hun var tæt på flere gange
i 2014, blandt andet i Cincinatti, Montreal og finalen i US Open og
især i sæsonfinalen, hvor Serena Williams efterfølgende erkendte, at
sejren sagtens kunne være faldet ud til danskerens fordel.
Ganske vist blev det ikke til pokaler for danskeren, men ifølge
Eurosports faste tenniskommentator, Michael Mortensen, vandt hun
meget andet: ”Caroline fik sendt et klart og tydeligt signal til både
modstandere, trænere og publikum. Hun har indgydet respekt og
har gjort, at modstanderne nu er duperede, låste og ikke kan overskue at møde hende på banen”.
Kan Caroline konvertere de gode takter fra 2014 og fortsætte sine
spillemæssige kvaliteter med selvtilliden i top og sin nysgerrighed,
udstråling og attitude intakt, så er eksperten overbevist om, at hun
etablerer sig blandt de fem bedste i verden i 2015 og vinder den
længe ventede første Grand Slam-titel.
>>
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Og måske bliver det allerede i årets første turnering Australian Open; ”Caroline
stortrives og har det fint med varmen.
Hun har en imponerende fysik – nok den
mest veltrænede spiller i turneringen, og
hun er under et forventningspres, der
passer hende rigtigt godt, så hun er klart
blandt favoritterne”, konstaterer Michael
Mortensen.

“

Caroline stortrives
og er nok den mest
veltrænede spiller
i turneringen.
Hvis noget skulle gå galt i Australien,
har Miss Sunshine gode muligheder i
både French Open og US Open, som du
foruden en lang række ATP- samt WTAturneringer også kan følge på Eurosports
kanaler i 2015.

Eurosport 2 er igen klar
med Bundesligafodbold
Efter en velfortjent vinterpause er
Eurosport 2 igen klar med fodbold fra
en af verdens absolutte bedste ligaer.
Bundesligaen er altid garant for et hav
af mål og den mest intense opbakning
fra lægterne. Foråret skal i særdeleshed

24
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bevise, om Bayern München igen tager
mesterskabet langt foran forfølgerne.
De forsvarende mestre Bayern München
var aldeles suveræne i efteråret og kunne
fortjent lade sig krone som ”herbstmeister” efter deres 2-1 sejr over Mainz og
Kasper Hjulmand i efterårets sidste kamp.
17 kampe har givet 45 point. Endnu mere
bemærkelsesværdigt er det, at der er
gået sølle 4 mål ind på Manuel Neuer i
efteråret. Den nærmeste konkurrent er
Nicklas Bendtners Wolfsburg, der samlede 34 point sammen i efteråret, hvilket
må siges at være mere end godkendt for
den traditionsrige klub.
I den anden ende af tabellen ligger vicemestrene fra Dortmund, der har overvintret under stregen. Det er et helt usædvanligt syn for den almene fodboldseer,
og kun få havde vel spået Dortmund til
at ligge under stregen efter første halvdel
af sæsonen.
Forårssæsonen bliver altafgørende for
flere af holdene i Bundesligaen. I toppen
er Bayern München som skrevet ganske suveræne. Mens Bayern forventes at
cruise videre i toppen af Bundesligaen,
ser det anderledes tæt ud i bundstriden. Halvdelen af holdene i Bundesligaen
må således stadig betragtes som en
del af nedrykningsstriden, så foråret i

Bundesligaen kommer uden tvivl til at
byde på altafgørende kampe, målfester,
samt individuelle præstationer i verdensklasse.

De største vinterdiscipliner på
Eurosport og Eurosport 2
De bedste vintersportseksperter sidder
klar ved mikrofonerne under alle World
Cups, fire VM og et enkelt EM LIVE,
når vintersæsonen fortsætter sine udfoldelser i 2015. I curling stiller både de
danske kvinder og mænd klar fra start,
når VM afvikles i marts/april.

Hvad byder første kvartal
2015 på?
Tennis: Højdepunktet er Australian
Open, hvor danske Caroline Wozniacki
er blandt favoritterne til årets første
Grand Slam.
Fodbold: Eurosport 2 sender eksklusivt
5 kampe om ugen fra en af verdens bedste og mest målrige ligaer, hvor blandt
andre Nicklas Bendtner og Kasper
Hjulmand giver dansk islæt.
Vintersport: Programmet er spækket
med World Cups i alpint, skiskydning,
langrend, kælk, nordisk kombination, skihop, snowboard, freestyle etc. samt flere
verdens- og europamesterkaber.
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UNDERHOLDNING FOR HELE FAMILIEN
Kanal 5 er den brede underholdningskanal, der vil gøre dig
en oplevelse rigere. Her finder du de store, danske underholdningsprogrammer, populære crime-scene serier, danske reportageserier samt de bedste film. Det er her på kanalen, at du
kan se kvalifikationskampe til både EM og VM, reportageserier,
dramaserien Heartless og internationale krimiserier som CSI og
Person of Interest.

UNDERHOLDNING FOR KVINDER
Kanal 4 er en kvindekanal med tid til nærvær og fordybelse.
Det er her du finder rørende og livsbekræftende reportageserier, populære danske dokumentarserier og prisvindende,
dramaserier. FDet er her på kanalen, at du kan se De unge
mødre, Singleliv og Mig og min mor, samt internationale serier
som Devious Maids og Dallas.

TLC er kanalen, der taler til både hjernen og hjertet med passionerede personligheder og inspirerende og autentiske programme. Få unikt og underholdende TV med nye perspektiver
og anderledes hverdagsformer. Det er her på kanalen, at du
kan se de populære serier som Cake Boss, Chokolade på 1.
klasse, En mand fire koner og Say yes to the dress.

UNDERHOLDNING FOR MÆND
På 6’eren finder du vaskeægte mandefilm, action- og comedy
serier samt nogle af de bedste fodboldligaer i verden: Premier
League, La Liga, Europa League, spansk og engelsk pokalfodbold samt EM- og VM-kvalifikationskampe for hele Europa.
6’eren er hele Englands hjemmebane med det største udbud
af engelsk fodbold. 6’eren er kanalen for ægte fans!

Discovery Channel giver dig programmer, hvor grænser udfordres, instinkter følges og det umulige gøres muligt. Det er her, du
kommer langt ud i vildmarken, får benzin i blodet og oplever
imponerende ingeniørkunst. Det er her på kanalen, at du kan
se serierne Gold, Rush, Ice Cold Gold, Livsfarlig Fangst, Mythbusters og Auction Hunters.

UNDERHOLDNING FOR DIG DER ER VILD MED KRIMI
ID – Investigation Discovery bringer historierne om de mest
fascinerende mordmysterier ind i danskernes stuer. Her er
medrivende personlige beretninger fra pårørende og vidner
og et helt særligt indblik i opklaringsmysterier og efterforskningsarbejde. Se de populære internationale krimiserier som Surviving Evil, Paula Zahn Afslører, Kvinder der dræber og Virkelighedens CSI.

UNDERHOLDNING FOR DIG DER ER VILD MED DYR
Animal Planet vækker de instinkter, der handler om at føle, før
man tænker. Kanalen er for alle dem, der ønsker sjove, rørende, lærerige og tankevækkende oplevelser i selskab med alverdens dyr. Animal Planet bringer dig så tæt på klodens dyreliv, at det næsten kan føles, mærkes og duftes, ligesom kanalen
både bider til og viser klør.
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Med det bedste internationale Discovery-indhold samt nye dramaserier fra de største
amerikanske producenter er ID den eneste kanal i verden, som udelukkende fokuserer på
krimiprogrammer. Ugen igennem sender kanalen helt speciﬁkke temaer og programmer på
de enkelte dage. Læs mere og ﬁnd dine yndlingsdage!

’B

lodig mandag’ viser seriemordere og udspekulerede
hævndrab.
Se programmerne De vildeste mord,
Det perfekte mord og Jeg blev myrdet. Følg mordsagerne på helt tæt hold,
når selve offeret leder seeren på sporet
af en morder i sit livs mareridt.
Tirsdagens tema ’Livsfarlig kærlighed’
viser dødelige skeletter i ægteskabet og
katastrofale affærer. Se programmerne
Morderiske par og En blodig affære.
Hvad sker der, når jalousien tager overhånd og overskygger den ubetingede
kærlighed mellem mand og kvinde. Når
en uskyldig sommerflirt bliver til et hedt
drama, der skiller mand og kvinde fra
hinanden?
Onsdagens tema ’Mord i familien’ viser
familielivets trygge rammer krakelere.
Se programmerne Blodets Bånd og
Ondskab i familien. Alle familier har
sine skeletter i skabet. I seks forskellige amerikanske byer rives tætknyttede
familier fra hinanden på grund af alt
fra dårlige forretningsaftaler til forbudt
lidenskab.
Stærke dramaserier og Hollywoods brogede drømmebillede udfoldes i temaet

’Hollywood Crime Night’ hver torsdag.
Se programmerne: Det sande filmmord og Bagmænd bag tremmer.
X-gangsteren Louis Ferrante har på
egen hånd oplevet den fascinerende og
barske side af organiseret kriminalitet
med en fortid hos Gambino-mafiaen
fra USA. Få et unikt indblik i en verden
af organiseret kriminalitet, og den rå,
barske verden, der bliver leveret uden
censur.
Følg hverdagen hos politiet, CSI og på
alarmcentralen i temaet ’Virkelighedens
helte’ hver fredag. Se programmerne På
sporet af en morder, Politikvinder
og Alarmcentralen. Oplev de stærke
menneskelige dramaer, der fortælles til
alarmcentraler, som fanges på bånd og
afslører operatørernes heltemod og ikke
mindst modet hos dem, der ringer.
De unge, rige og smukke gemmer også
på kriminelle hemmeligheder, når man
kigger ind i lørdagstemaet ’Bag facaden’. Se programmerne Husmødre fra
helvede, Ung, smuk og kriminel og
Hvem dræbte skønheden? Følg efterforskningen på de mord, der gjorde en
ende på skønhedsdronningernes glitrende skønhed.

Kom med bag scenen på en række
kendte og makabre mordsager i søndagens
tema
’Krimi-eksperterne’.
Se programmerne Paula Zahn på
sagen og Aphrodite Jones afslører. Krimireporter og bestsellerforfatter,
Aphrodite Jones, efterforsker sandheden
omkring de mest berygtede forbrydelser
i nyere tid. I hver episode bruger hun
sine utraditionelle og unikke instinkter
til at afsløre fakta om sager, som sande
krimifans måske har været for hurtige til
at dømme under mediestormen.
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”Elefanterne er så menneskelige.
Når man ser en gruppe elefantunger
sammen, er det fuldstændig som at
kigge på en ﬂok skolebørn”

Yao Ming,
tidligere professionel NBA-spiller
The Yao Ming Foundation arbejder for
at redde Afrikas truede dyr, særligt
elefanter og næsehorn

Husk at stemme!

og det, der
får mig til
at glædes.

Det, der får
mig til at
grine....

og det, der får
mig til at els
ske
mig
g selv.

Det, der får mig
til at tænke på
den, jeg els
sker....
everyone needs a little

DRAGET AF

DE BLÅ BLINK
Vi har fanget krimivært Stine Bolther under optagelserne til den nye sæson af Kanal 5
programmet 'Dem, der passer på os om natten'. Hør bl.a. hvorfor hun drages af blå blink og
om at bruge krimigenren til at udleve de dystre sider af mennesket.

Hvorfor har du valgt at gøre krimigenren
til din levevej?
Jeg har interesseret mig for krimigenren, siden jeg var
barn. De blå blink drager mig. Som journalist er det
også ofte i de sager, at de store, menneskelige historier findes. Historier, hvor vi kan sige ”bare det var mig”
eller ”bare det ikke var mig”. Jeg tager seerne med ind
i den virkelighed, som jeg oplever, når jeg er ude med
f.eks. politiet på patrulje.

Stine Bolther er 38 år og har siden 2001 beskæftiget sig
med det kriminelle Danmark. I mere end 10 år har hun arbejdet som kriminalreporter på Ekstra Bladet. Hun har skrevet 4
bøger, senest biografien ’Drabschefen Nye Sager’. Hun har
været fængslet i Horserød Statsfængsel i tre dage - ikke som
kriminel, men som research til hendes arbejde. Hver uge kan
hun opleves på POP FM, hvor hun bl.a. har 'Blå Blink Quiz'

Hvad er det, der fascinerer dig ved
krimigenren?
Krimier taler til vores mørke side. Vi drages af det.
Gennem krimien – enten på film, tv eller i litteraturen –
kan vi udleve de ting, som ikke er tilladt i det virkelige
liv: Hævn, blodtørst, retfærdighed i form af øje for øje,
utroskab, vold, psykisk terror og svigt. Jeg tror på, man
pirrer psyken gennem de her forbudte følelser, så man
på den måde får tilfredsstillet den side af mennesket –
uden at føre det ud i livet.

Hvad kan vi glæde os mest til i den
nye sæson af Dem, der passer på os
om natten?
Jeg kan næsten ikke vælge, for der er så mange gode
ting. Både nære historier om unge fulde mennesker,
som bliver hjulpet hjem til mor, og dramatiske historier
om ildebrand og virkelige spørgsmål om liv eller død.
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Programnyheder

– fra SBS Discover y

nd og min

Silas – mi

”Jeg har valgt at stå frem og dele mit liv på Kanal
4, fordi jeg gerne vil slå et slag for regnbuefamilierne og vise, at
det kan være en dejlig måde at få børn på. Samtidig håber jeg
også, at programmet kan være med til at inspirere andre homoseksuelle og vise, at man ikke er mærkelig, fordi man vælger at
få børn på den måde.
I programmet kommer man til at opleve en ærlig Silas på godt
og ondt, og det har til tider været meget grænseoverskridende.
Men jeg er også glad for at vise den side af mig, så folk kan se,
at jeg virkelig knokler og arbejder hårdt for at være der, hvor
jeg er i dag, siger Silas, der som nybagt far stadig svæver på
en lyserød sky:

“

Det er det vildeste i hele verden.
Efter min datter er født, har mine
prioriteter ændret sig fuldstændigt.
Hun betyder alt for mig!

Tag pengene og løb
Tænk, hvis det var dig! Du og din ven eller familiemedlem
kommer gående på gaden i København, Aarhus eller Aalborg.
Pludselig står Ibi Makienok (Støvring) foran jer med en kuffert
fuld af pengesedler. Det eneste, I skal gøre, er at gemme pengene i 30 timer, så er alle 100.000 kroner jeres!
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Det lyder enkelt, men der er et par knaster på vejen til gevinsten.
I har nemlig kun 1 time til at gemme pengene. Derefter bliver I
tilbageholdt og isoleret i 30 timer, hvorefter et team af landets
skrappeste afhørere og efterforskere gør alt, hvad der står i
deres magt for at finde kufferten med pengene.
Der vil blive opstillet en række regler for parret, inden gemmetimen begynder. De skal bl.a. køre i en på forhånd valgt bil, bruge
udvalgte telefoner samt efterlade deres eventuelle kvitteringer m.m., som spor til efterforskerne. Ligeledes
p e ng e n e
må de under forhør ikke nægte at svare, men
ag
T
er selvfølgelig velkomne til at lyve eller
svare svævende.

no
k

ma
in

Som noget helt unikt har Kanal 4 siden foråret
2014 fulgt Silas på tæt hold og alle de
”k o
udfordringer, kampe og glæder, der
ne
følger med, når man som ægtemand
og far skal til at stifte en familie.
Vi er med både op til og under
fødslen og vil frem til juleaften
følge hverdagen, når småbørnsfamilielivet skal forenes med karrieren i det nye far, far og mor liv.
Denne enestående fortælling kan
opleves i den kommende reportageserie Silas – mig, min mand og
min ”kone” til foråret på Kanal 4.

”

g,
m

For nylig blev Silas Holst, manden Johannes og veninden Louise
forældre til en velskabt lille pige med navnet Maggie My og
dermed var et helt perfekt kærlighedsbarn skabt i en nybagt
regnbuefamilie.

Ibi Makie

Silas – mig, min mand og min ”kone”

Der er tale om et forrygende gameshow, men samtidig vil seerne, som
programmet skrider frem, få et unikt
indblik i, hvordan efterforskningsarbejde udføres i praksis, samt hvordan
anholdte reagerer under pres, og når
de bliver udsat for forhør. Er det muligt for
helt almindelige mennesker på kun én time
at finde det perfekte skjulested? At holde helt
tæt selv under forhør? Og bliver de i sidste ende fældet af simple spor, en dårlig løgn eller afslørende kropssprog?
Altså et gameshow med den perfekte forbrydelse som omdrejningspunkt.

Ex’ernes kamp
Er det muligt at tilsidesætte gammelt nag og bitre skilsmisser,
når det gælder den, man har allermest kær? Det forsøger Kanal
5 at finde ud af i forårets nye, store realityprogram ”Ex’ernes
kamp”.
Her flytter ni fraskilte forældrepar ind i en villa på Fuerteventura,
hvor de sammen med deres ex-partner skal kæmpe for den helt
store gevinst på en million kroner. Men pengene går ikke til dem
selv – de går til deres fælles barn.
Pelle Hvenegaard styrer ex’erne sikkert igennem de vilde udfordringer og hårde konkurrencer, der venter dem alle på den
golde middelhavsø Fuerteventura, som lægger klipper til det
hårde udskillelsesløb, ex’erne har kastet sig ud i.
Igennem fire uger bliver ex’erne testet på deres evne til at samarbejde og til at have tillid til hinanden. Hver uge bliver et par
elimineret indtil den endelige finale står, hvor tre par kaster sig
ud i den ultimative udfordring i kampen om den runde million.

og
løb

“

Er det muligt at tilsidesætte gammelt nag og bitre
skilsmisser, når det gælder
den, man har allermest kær?
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4G - Langt bedre oplevelse
– men også en støjsender
TDC udbygger mobilnetværket til 4G. For de ﬂeste giver det langt bedre oplevelser
– men det kan desværre også skabe ”støj” på dine forbindelser.

I

uge 39 afsluttede TDC en stor og omfattende ombygning af mobilnetværket til 4G i Skanderborg.
For de fleste betyder det en meget bedre oplevelse. Det går nemlig
langt hurtigere at streame film, TV, musik og billeder via mobilnetværket.
Samtidig kan man hente store filer eller holde videomøder online uden
afbrydelser, og det er nu muligt at hente store præsentationer eller gennemføre lynhurtig informationssøgning. Så fordelene er rigtig mange.
Desværre vil nogle også opleve, at 4G netværket kan være en støjsender. Netværket kan nemlig ramme nogle af de frekvenser, der også
benyttes til TV. Det betyder, at der kan ske udfald på TV-signalet eller
man kan opleve at billedet pixelerer. I værste fald kan man opleve helt
sort skærm.
Forretningsudvikler i Dansk Kabel TV Jørgen Nielsen – udtaler:
”Det er rigtigt at 4G netværket kan skabe forstyrrelser af TV-signalet.
Heldigvis er det i få tilfælde – og der er i langt de fleste tilfælde gode
muligheder for at udbedre og forebygge støjgenerne”.

Dansk Kabel TV har et korps af professionelle
teknikere, som hver dag foretager husinstallationstjek i private hjem.
Her gennemmåler teknikerne alle antennesignalerne, forstærkere, stik og ledninger for at sikre,
at husstanden får det mest optimale signal – og
at man derved kommer irriterende støjsendere
til livs.
Teknikerne kommer med anbefalinger til hvordan man kommer problemerne til livs – uanset
om det skyldes 4G netværket eller andre støjsendere.
Det skal nemlig være en god og inspirerende
oplevelse at have mere fart på mobilnetværket.
Kontakt eventuelt Dansk Kabel TV
for gode råd og vejledning – samt
bestilling af et husinstallationstjek –
tlf: 76 42 88 00
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Sportskanal med

puls, passion og personlighed
TV 2 SPORT har særligt fokus på danske rettigheder og er fra
premieren den mest udbredte af de rene sportskanaler.

F

redag 9. januar 2015 fløjtes TV 2s nye sportskanal i gang og vil fra
første sendedag have fokus på danske rettigheder, live-sport, events
og journalistisk.

Kanalen har – sammen med TV 2s hovedkanal – ene-rettigheder til dansk
håndbold, dansk ishockey, dansk basketball og dansk DTC-motorsport.
Sportskanalen vil sende masser af live-transmissioner og vil også dække de
store events som OL, VM i fodbold, slutrunder i håndbold og internationale
cykelløb.
Kanalen har også erhvervet rettighederne til den hollandske æresdivision i
fodbold med mange danske spillere, de største internationale badmintonturneringer inklusive VM, All England og Super Series, til verdens bedste
basketballliga, NBA, og til VM-slutrunder i ishockey, svømning, kano og kajak,
langrend, alpint, skiskydning, freestyle og snowboard.
Blandt disse rettigheder er netop sportsgrene, hvor Danmark har tradition for
– og mulighed for – medaljer.
- Vi har fra starten troet på, at der var en plads i markedet til en sportskanal
med det stærke fokus på danske rettigheder og med den puls, passion og
personlighed, som er kendt fra TV 2s sportsdækning. Det er blevet bekræftet
af de forhandlinger, TV 2 har haft med distributørerne, og vi er både stolte
og ydmyge over, at TV 2 SPORT allerede fra starten er den mest udbredte
blandt de rene sportskanaler. Det forpligter, siger TV 2s sportschef, Frederik
Lauesen.

TV 2 SPORT har – sammen med TV 2
– enerettighederne til de to danske håndboldligaer.
På billedet ses KIF Kolding Københavns Bo Spellerberg.
(Foto: Frank Cilius / TV 2)

TV 2s nye sportskanal for alle fans med en
forkærlighed for sport. De store dramaer på
og uden for banen bliver leveret af de bedste
værter og kommentatorer. Her kan danskerne
møde Morten Ankerdal, Thomas Kristensen,
Dennis Ritter, Jimmy Bøjgaard, Thomas Bilde,
Stine Jørgensen, Claus Elming, Flemming Toft
og mange flere med det til fælles, at deres hjerte
banker for sporten.

TV 2s sportskanal dækker
eksklusivt dansk ishockey og
VM i ishockey i de kommende
år. På billedet ses Anders
Poulsen fra Blue Fox Herning.
(Foto: Jan Korsgaard / TV 2)
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NY SPORTSKANAL FRA TV 2
PREMIERE 9. JANUAR

Husk
e på
m
m
e
t
s
t
a
n nye
Fri og de nal
sportska
fra

ULLA TERKELSEN I ITALIEN

styrker

aftenfladen
Fra 1. februar 2015 får endnu ﬂere seere glæde af TV 2 FRI. En række
justeringer skal sikre, at FRI fortsat er den kanal, der mest rendyrket
omfavner livsstilsstoffet.

T

V 2 FRI vil i 2015 styrke kanalen
med flere danske programmer i
aftenfladen, og et af de nye tiltag
fra 1. februar bliver også, at programmet
’Frihuset’ flyttes til den tidlige aftenflade
og sendes kl. 18.55-20.00.
- Jeg ser et stort potentiale i ’Frihuset’
i en ny og kortere form og som ramme
for programmer. Samtidig er TV 2 FRI
i fuld gang med en drejning af kanalen
hen imod emner og fortællinger, der er
relevante for flere mennesker, siger Sune
Roland, kanalchef for TV 2 Networks og
dermed også for TV 2 FRI.
I kanalens justering af programfladen
investerer TV 2 FRI flere penge i danske
programmer – især i den bedste sendetid
om aftenen. De nye aftenprogrammer vil
variere i genre, men fælles for dem alle
er, at de vil være båret frem af mennesker
med en passion.
- Hvis seerne elsker livsstilsgenrer som
rejseprogrammer med inspirerende dan-

skere, haveprogrammer af højeste niveau
og de bedste livsstilsprogrammer fra hele
verden, kan de forvente rigtig meget. Vi
er stolte af vores plan for 2015, hvor vi
skal med Ulla Terkelsen til det Italien, hun
elsker. Vi skal have svaret på, om ulven
faktisk findes i Danmark - og om vi kan få
den på kamera. Vi skal se endnu bedre
programmer fra Frihuset, og så skal vi se
en helt ny programserie 'Huse, der aldrig
kommer til salg', hvor vi kommer bag om
de unikke danske boliger og fristeder,
som man aldrig kan få fingrene i, siger
Sune Roland.

Kanalen byder også på en helt ny sæson
af 'Årets dejligste have', hvor FRI besøger haver i et endnu højere niveau, end
det var tilfældet i sæson 1, og hvor der
er særlig tid til at gå i dybden med det,
der interesserer de mange tusinde haveelskere.

Jørgen Leths Frankrig

Fredag aften i efteråret sendte TV 2 FRI
’Vild med dans – ekstra’, der satte fokus
på de mange personlige udviklingshistorier, som ’Vild med dans’-universet
gennem årene har været så stærk en
leverandør af. Programserien er den mest
sete på TV 2 FRI nogensinde, og et af
seriens afsnit er med 225.000 seere nu
TV 2 FRIs klart mest sete program.

Derudover byder TV 2 FRI bl.a. velkommen til et helt nyt rejseformat, hvor Hans
Pilgaard som seernes forlængede arm
rejser med en særlig dansker ind i et land,
som betyder virkelig meget for vedkommende. I den første sæson vil Jørgen Leth
forsøge at vise Hans, hvorfor Frankrig
ligger så tæt på hans hjerte.

TV 2 FRI har allerede høstet de første
og gode erfaringer med nye danske programmer i den bedste sendetid, bl.a. med
’Fantastiske fund’ og med Lene Beier og
’Klar, parat, sy!’, som har været en stor
succes torsdag aften, hvor TV 2 FRI er
væsentligt styrket.
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