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Se tv
på din måde
Morgen-tv om aftenen... eller omvendt? Nu
slipper du for at indrette dig efter sendetider,
der ikke passer ind i dine planer.

Eller hvad med at optage et afsnit af familiens
yndlingsserie til en regnvejrsdag?

Med den nye tv-boks fra YouSee kan du nemlig
se dine yndlingsprogrammer, lige når det
passer dig.
Du kan også sætte nyhederne på pause, hente en
kop kaffe, og se videre, hvor du slap.

Sæt dit
tv på pause

Start
programmer forfra

Det er bare nogle af de muligheder, du har med
den nye tv-boks.
Vil du se tv på din måde?
Ring i dag og bestil din tv-boks på 70 70 40 70.

Optag dine
favoritter

Find det,
du gik glip af

Se film
og serier

Prøv den nye tv-boks
Første måned

0,-

Herefter fra 30 kr./md.

Kræver tv fra Skanderborg Antenneforening og internetadgang. Alle priser er v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr./regning eller 9,75 kr./regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr./md.)
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Forsendelse 0 kr. ved køb i YouSee butik – ellers 99 kr.
Ingen oprettelse eller binding.

FORORD

Løvfalds-tv

- og optimale betingelser for nydelsen af programmerne

Å

rets sidste nummer er som vanligt mest tilegnet de store tv-udbyderes
bedste bud på underholdning af både folkelig og tematisk karakter.
Udbuddet er så bredt, at det bør tilgodese langt hovedparten af seere,
uanset om man er til sport, drama, dokumentar eller noget helt andet. Det vil
stedse være bestyrelsens fornemste opgave at bevare den mulighed, og i den
forbindelse tager vi lige et lille tilbageblik:
Sidste år var bestyrelsen gennem en lang og gennemgribende sondering af
markedet mhp at undersøge, om de ydelser, vi tilbyder, er de optimale set fra
medlems side. Vor strategi har jo stedse været at forhandle de bedste produkter
hjem til den billigste pris, vi kan opnå. Vi er meget obs på kontingent- størrelse!
I ”konkurrencen” markerede You See – vores nuværende udbyder – stadig det
”bedste bud”, og vi finder også her den mest ambitiøse teknologiske udvikling,
efter vort skøn.
Det er kendt, at det ”frie valg” og ”tv-til-tiden” mantraet stadig holder. Og i
den forbindelse er vi også ved at være klar på at adoptere You See’s ”Bland
selv ” løsning, som har været beskrevet tidligere. Vi vil dog gerne gennemteste
konceptet, før det for alvor slippes løs - og kan jo også glæde os over, at ”ekstrakanalerne” stadig hitter og er et godt alternativ i test perioden.
Vi vil naturligvis løbende informere på hjemmesiden om udviklingen på både
internet- og tv-siden – og som formanden meddeler, har vi i år set kritisk på den
tekniske side af vores anlæg mhp at optimere den kvalitet, vi p.t. roses for – men
som aldrig må blive en sovepude!
Det vil kræve investeringer og uden at blive højtravende forbinder vi sådanne
med ”rettidig omhu”, så vi kommer problemer i forkøbet frem for at lappe på
dem, når de bli’r for store. Lidt kækt kunne man måske omskrive det meget
mærkelige budskab om at ”Alt godt kommer til den der venter” til det mere
realistiske, at ”den der venter for længe, kommer slet ikke med”.
Nyd dine tv-favoritter – og dine streamede serier (!), når efteråret for alvor sætter ind, og glæd dig over, at du med vores løsninger reelt selv kan bestemme,
når seningen skal foregå.

Venlig hilsen
Hanne Grøn (ansv. red.)
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TIRSDAGSANALYSEN
- BAGOM DEN POLITISKE DEBAT

CHILI KLAUS INDTAGER NORDEN
- MED KENDTE DANSKERE

BADMINTON - FØLG DE DANSKE FJERBOLDATLETER
DIREKTE FRA DE STORE BADMINTONTURNERINGER

Skanderborg Antenneforening
er klar til et spændende efterår
AF HENRIK CHRISTENSEN

“

Dagene bliver kortere, og
efteråret nærmer sig – det
betyder, at der bliver mere tid
til familiehygge bag skærmene.

Fjernsynstid
Dagene bliver kortere, og efteråret nærmer sig – det betyder, at der bliver mere tid til familiehygge bag skærmene.
Vi ser kanalerne gå i offensiven med god tv-underholdning.

Omlægning til en større pakke kan ske hele året og du
kan læse mere om mulighederne på vores hjemmeside
www.skantenne.dk

En ny episode af Robinson Ekspeditionen på TV3 er skudt
i gang, vi har set nyheder som Krimicentralen og ny sæson
med Amalies Baby. Tv2 har succes med Dichte, og Kanal5
kører Danmarks Ninja Warrior.

Skanderborg Antenneforening er
blevet HELT digital

Vi har gjort meget ud af at orientere vores medlemmer om
konsekvenserne ved lukning og informeret omkring de prak-

Foto: Monkey Business Images, Shutterstock.com

Hvis du savner indhold i dit programudbud, skal du måske
tjekke op på, om du har den rigtige pakke.

s
s

- samtidig brager sporten derud af med Formel1, fodbold
og alt muligt andet – så der er masser at se på.

Onsdag den 4. maj lukkede vi for de sidste 5 analoge tv
kanaler: DR1, TV2, TV3, Kanal 5 og Ramasjang.
Det betyder, at vi ikke længere kan benytte analoge apparater til at modtage tv.
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tiske forhold, og derfor gik det også uden de store problemer og med stor forståelse fra vores medlemmer.

Skanderborg Antenneforening og YouSee
giver den bedste tv-oplevelse

Vi vil gerne takke jer medlemmer, for jeres store forståelse
for den digitale udvikling, og fordi I har bakket op om bestyrelsens strategi på dette område

YouSee er kommet med en fantastisk tv-boks, der gør tvoplevelserne sjovere. Tv-boksen gør det blandt andet muligt
at spole, optage, starte forfra og sætte programmerne på
pause.

Investeringer i anlægget
Skanderborg Antenneforening ønsker til stadighed at have
et net der lever op til nutidens krav til hastighed, kvalitet og
driftsstabilitet – det har vi nu, og det ønsker vi fortsat.
Derfor vil vi i efteråret igangsætte en større investeringer på
forbedringer i anlægget, til gavn for såvel Tv-kunderne og
internetkunderne.
Vi har prioriteret investeringen og behovet og starter med
at forbedre vores mange strømforsyninger i nettet. Såfremt
disse strømforsyninger bliver forældet og slidte, vil vi på
Tv-siden opleve udfald og periodevis svingende kvalitet.
Dette accepterer vi ikke.
Vi vil samtidig foretage en kaskadeopbrydning i anlægget,
hvor vi bryder ned på mindre enheder, for bl.a. at sikre at
mindre områder vil blive berørt i tilfælde af fejl og nedbrud.
Skanderborg Antenneforening har en økonomi, så investeringerne i efteråret ikke kommer til at påvirke kontingentpriser. På generalforsamlingen i foråret 2017, vil vi komme
nærmere ind på investeringer i anlægget for 2017 og 2018.

Skanderborg Antenneforening og YouSee tilbyder boksen
til vores medlemmer for kr. 30,- pr. måned.
Vi tilbyder samtidig, at du kan finde det du gik glip af i tvarkiv. Med tv-arkiv kan du se dine yndlingsprogrammer, når
det passer dig.

Skanderborg Antenneforning har holdt
40 års Jubilæum
Jubilæet blev fejret med maner lørdag den 4. juni på
Kulturtorvet – midt i Skanderborg, og med solen som en
kærkommen gæst.
Det var en festlig dag, med faglige tilbud og besøg fra flere
af vores samarbejdspartnere. Der var underholdning, forfriskninger og konkurrencer så alt i alt var det en fantastisk
dag med mange glade gæster – både medlemmer og kommende medlemmer.
Den gode og glade dag gav os mod på at fortsætte
Skanderborg Antenneforening frem mod det næste – et 50
års jubilæum ;-)
Vi ønsker alle vores medlemmer et rigtig godt efterår med
masser af gode TV oplevelser.

OPLEVELSER SAMMEN

MED TV, LYD, WIFI OG NETVÆRK

TEKNISK
RÅDGIVNING

KUN
395 KR
BESTIL ET BESØG AF DIN
LOKALE KONSULENT

Særligt
tilbud til læsere
af Skantenne News

LÆS MERE OG BESTIL

WWW.DANSKKABELTV.DK/SMARTHOME

NEWS er klar til amerikansk valg
– og til ti års fødselsdag
Ingen andre kanaler kan - som TV 2 NEWS - siges at have ændret
og markant udvidet nyheds- og aktualitetsdækningen på dansk tv.
Det har NEWS efterhånden g jort i næsten ti år.
1. december kan TV 2 NEWS fejre
rund fødselsdag, og det markeres bl.a.
på skærmen med særlige magasiner
og et dokumentarprogram. Og mens
fødselsdagen nærmer sig, fortsætter NEWS ufortrødent den daglige
nyhedsdækning samt de mange magasiner.
Nyt på skærmen i dette efterår er
magasinet ’Lippert’, der sendes mandag og torsdag, og som er opkaldt
efter værten Søren Lippert. I interviewprogrammet inviteres en aktuel gæst
med magt og indflydelse til en gående

og stående samtale, hvor gæsten skal
give andet og mere end spin, og hvor
journalisten til gengæld er nysgerrig
og lyttende og ikke tyranniserer med
afbrydelser.
De øvrige faste magasiner på NEWS er
’Tirsdagsanalysen’, ’Besserwisserne’,
’Presselogen’, ’Digital Dagsorden’ og
’Millionærklubben’, og disse magasiner
suppleres i efteråret af særlige programmer om valget af ny amerikansk
præsident – et valg, der har stor betydning for både amerikanerne selv og
resten af verden.

CHARLIE på vej med dansk dramaserie
For første gang nogensinde er TV 2 CHARLIE på vej med en stor, dansk dramaserie, ’Mercur’, som er
inspireret af virkelige begivenheder i tiden fra 1958-1962, hvor Radio Mercur var i luften og via et hul
i lovgivningen g jorde det muligt at sende radio på en helt ny måde med rock, pop og reklamer.
- 'Mercur' er i mine øjne den ultimative
danske fortælling om frihed, musik og
ungdomskultur. Tænk der var en gang,
for ikke så længe siden, hvor nogle
få smagsdommere bestemte, hvad vi
allesammen måtte høre i radioen. Frit
inspireret af virkeligheden oplever vi
i serien de vilde dage, hvor nogle få
radiopirater beslutter sig for at bryde
monopolet og bringe pop og rock til
folket. De dage ændrede Danmark,
siger Adam Price, der sammen med
Jesper Malmose har udviklet ideen til
serien.

I 'Mercur' bliver de menneskelige
relationer og dramaer tilsat en hel
del uimodståelig populærmusik fra
tiden, blandt andet hits fra Tommy
Steele, Elvis, Ib Glindemann, Nina &
Frederik, Grethe og Jørgen Ingmann,
Raquel Rastenni, Alice Babs, Svend
Asmussen, Ulrik Neumann, Birthe
Wilke, Otto Brandenburg, Four Jacks
og Anita Lindblom.

På rollelisten er blandt andre Charlotte
Fich, Peter Gantzler, Jesper Lohmann,
Henrik Birch, Susanne Storm, Steen
Stig Lommer, Andreas Jessen,
Stephania Potalivo, Neel Rønholt, Jon
Lange, Ken Vedsegaard og Rasmus
Botoft. Den nye dramaserie, der er på i
alt ti afsnit a 40-42 minutter, forventes
at have premiere på TV 2 CHARLIE i
foråret 2017.
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Oscarvinderne Brian Grazer og Ron Howard belyser den moderne rumforsknings udfordringer og succeser i National Geographic Channels nye tv-serie om verdens første bemandede
mission til MARS og forsøget på at kolonisere den fjerne planet

M

ars har altid spillet en særlig
rolle i vores kollektive fantasi
og som brændstof for spekulationer om liv på andre planeter.
Ønsket om at sende mennesker til
Mars har sendt videnskabens klogeste
hoveder ud i et moderne rumkapløb,
og har infiltreret populærkulturen lige
fra Orson Welles’ radiodramatisering
af ”War of the Worlds”, over blockbustere som "The Martian", til den danske
astronaut Andreas Mogensens tweets
fra rummet.
Nu er National Geographic Channel
og de Oscar- og Emmyvindende producere Brian Grazer og Ron Howard
gået sammen om at sende seerne
længere ud i rummet end nogensinde
før med den nye tv-serie MARS.
MARS - der foregår i både fremtiden
og nutiden - kombinerer manuskriptbaseret drama og visuelle effekter i

spillefilmskvalitet med dokumentariske
sekvenser i en sammenhængende,
intens historie om menneskehedens
forsøg på at kolonisere Mars. Denne
episke serie i seks dele fortæller den
inspirerende historie med udgangspunkt i en fiktiv bemandet mission i
2033. I takt med at dramasekvenser
vækker denne fremtid til live, bliver den
moderne søgen efter at nå den røde
planet fortalt gennem dokumentarklip
og interviews med nutidens forskere
og innovatører, der leder den forskning
og udvikling af rumteknologi, der kan
muliggøre en sådan mission – og i sidste ende gøre Mars til vores nye hjem.

MARS har premiere på
National Geographic Channel
søndag d. 13. november kl. 22.00

MARS er instrueret af den visionære
mexicanske filmskaber Everardo Gigt
("Days of Grace") og Brian Grazer
og Ron Howard, der også stod bag
”Apollo 13” og Oscarvinderen ”A
Beautiful Mind” er excecutive producere.
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COMEDY CENTRAL

SÅ ER DU GARANTERET UNDERHOLDNING 24 TIMER I DØGNET!

Lip Sync
Battle UK
Glæd dig til at se den engelske udgave af Lip
Sync Battle, hvor værterne Mel B fra Spice Girls
og professor Green får kendte englændere til at
kæmpe mod hinanden om at levere den bedste
lip sync optræden!
Se med hver onsdag kl. 22.15

The Daily Show
med Trevor Noah
Få dit daglige vitaminskud af humor og satire, når det dagsaktuelle show med Trevor Noah løber over skærmen på Comedy
Central under 24 timer efter, det er blevet vist I USA. I oktober
måned har Trevor især fokus på det kommende præsidentvalg,
hvor både Trump og Hillary leverer en masse fantastisk underholdning!
Se med hver tirsdag til fredag kl. 19.00

South Park
- Nye afsnit
Comedy Central blænder nu op for den tyvende
sæson af succes-serien South Park. Serien er blevet kaldt “One of the All-Time Greatest TV Shows”
af Entertainment Weekly, har vundet adskillige priser og er stadig en af de mest populære, animerede
tegneserier.
Se med hver torsdag kl. 22.15.
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SVINDLERJAGT
Bedrageri, snyd, fusk og humbug. Ordene for svindel er mange – det samme er måderne, der svindles
på. Hvordan det foregår, undersøger Kanal 5 i ny, afslørende reportageserie.

H

ver dag bliver der svindlet i stor stil omkring os lige fra
højt organiseret bedrageri til – bogstaveligt talt – svindel på gadeplan. I ”Svindlerjagt” kaster journalist Sverre
Quist sig ud i at afsløre de svindlere, vi alle kan risikere at møde
i vores hverdag. Nogle lægger udspekulerede fælder på nettet.
Andre lokker med guld og grønne skove. Og atter andre gemmer
sig bag falske identiteter, stjæler kreditkort og handler med dem.
I hvert program sætter Kanal 5 fokus på et nyt område, hvor
svindlere har kronede dage. Sverre Quist afslører ikke blot,
hvordan svindlen foregår. Han igangsætter også en række eksperimenter, hvor han undersøger, hvor let det egentlig er at lokke
folk i en svindel-fælde.
Se med, når Sverre Quist krydser klinger med hverdagens
svindlere – og bliv lidt klogere på, hvad du skal være opmærksom på i hverdagen. For svindlernes slaraffenland kan være din
virkelighed.
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ALTING HAR EN HISTORIE
SE HISTORY PÅ KANAL 74
OZZY & JACK’S
WORLD DETOUR
Hver tirsdag kl. 21.00
fra 11. oktober

FORGED IN FIRE
Hver onsdag kl. 22.00
fra 19. oktober

BILLION DOLLAR BARBARIANS RISING
Hver søndag kl. 21.00
WRECK
Hver søndag kl. 21.00
fra 30. oktober

FACEBOOK.COM/HISTORY
HISTORY.EU

Du finde
r
HISTORY
på prøve
kanalen
.

Efteråret på HISTORY
Ozzy & Jack’s World Detour
Ozzy Osbourne er blevet kaldt "Mørkets prins" og "Metalrockens bedstefar", men for Jack er han bare ”far”. Det
meste af Jacks opvækst var Ozzy næsten altid på turné, som
bl.a. forsanger i Black Sabbath, og der var ikke meget tid til
familieudflugter. Men nu drager far og søn ud på den rejse,
de altid har drømt om! Ozzy Osbourne er vild med historie,
men han har aldrig haft tid til at besøge de mange ikoniske
steder, han har set på tv. Jack har arvet sin fars passion for
historie og har arrangeret en alternativ verdensturné, som
helt sikkert vil imponere farmand. I denne helt nye serie
besøger Ozzy og Jack bl.a. Mount Rushmore, Stonehenge,
Bletchley Park, Roswell og det berømte Sun Studio. Du
bliver garanteret klogere - og helt sikkert godt underholdt!

Ny serie på HISTORY
Hver tirsdag kl. 21.00 fra 11. oktober

Forged in Fire
Verdens bedste våbensmede tørner endnu engang sammen i den ultimative test, når ”Forged in Fire” er tilbage på
HISTORY. Fremstillingen af historiens mest ikoniske våben
følger gamle traditioner, som er forfinet gennem århundreder

- men udover at være kunstværker, skal de dødbringende
våben også være funktionsdygtige. Et dommerpanel af
eksperter følger, vurderer og tester våbnene, og undervejs får vi unikke beretninger om våbnenes oprindelse
og brug. I slutningen af hvert program kåres den dygtigste våbensmed, som belønnes med 10.000 dollar. I
denne sæson skal deltagerne bl.a. fremstille en asiastisk
Tabar-økse, en stridshammer, en nepalesisk Kukri og et
vikingesværd.

Sæson 2
Hver onsdag kl. 22.00 fra 19. oktober

Counting Cars
Fra vintage Thunderbirds og klassiske Corvettes til toptunede
kværne og udbrændte Harley’er.
Danny ”The Count” Koker og
fyrene fra Count’s Kustoms i Las
Vegas har en ustoppelig trang til
at finde og forvandle ramponerede køretøjer. Nu sætter de sig
atter i førersædet for at transformere skrotbunker til fantastiske
vidundere i nogle af deres mest
spændende og spektakulære
projekter til dato. Hvert afsnit af
”Counting Cars” byder på et nyt
projekt, hvor Danny, Kevin, Mike, Roli, Ryan og Shannon
med dygtighed og passion genopfinder magien i de ikoniske biler og motorcykler - og fortæller deres spændende
historie.

Nye afsnit
Hver torsdag kl. 21.00 fra 6. oktober
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Det ”intelligente” eller ”smarte
hjem” er ikke længere noget,
der bliver tilgængeligt i fremtiden.
Det er her lige nu i de fleste
husstande – og oplevelserne
og mulighederne i hjemmet kan,
med få tekniske tilpasninger,
blive ekstra gode.

N

æsten alle husstande har TV,
radio, lyd og internet – og flere
og flere husstande har ligeledes
trådløst netværk (WiFi).
Mange familier streamer TV fra internettet og modtager underholdning og informationer over internettet. Men både TV
og internet rummer rigtig mange ekstra
muligheder.
I det intelligente hjem, der vinder større
og større indpas, er det nemlig muligt at
overvåge og styre flere enheder i hjemmet – blandt andet indeklima, elektroniske apparater og lys, til- og frakobling
af alarmer samt overvågning ved hjælp
af kameraer.

Ekstra gode oplevelser
I de fleste husstande skal der ofte ikke
mange tilpasninger til, for at få de ekstra
gode oplevelser, der samler familien.
De tekniske enheder, der allerede eksisterer i hjemmet, kan nemlig udnyttes
langt bedre. Hvis et lydanlæg tilkobles
TV´et ser man ikke blot TV – men
opnår en kæmpe forbedring med en
”total TV-oplevelse”, og hvis WiFiforbindelsen er langsom eller har utilstrækkelig dækning – er det meget nemt
at forbedre både dækning og hastighed,
til at kunne spille sammen med TV og
andre enheder – og dermed åbne for en
verden med uanede muligheder.
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Hvordan får jeg bedre
oplevelser?
Dansk Kabel TVs erfaring er, at de
allerfleste husstande nemt kan få meget
bedre oplevelser med TV, lyd og internet. Det er nemlig ofte kun ganske få
justeringer, der gør den store forskel.
Men i stedet for at eksperimentere med
dyre gør-det-selv løsninger, er det en
god idè at få besøg af en teknisk konsulent, der på baggrund af husstandens
ønsker og behov kommer med anbefalinger til den optimale løsning. Samtidig
beskriver konsulenten de muligheder,
der kan blive behov for i fremtiden.

Særligt til Skantennes læsere
Dansk Kabel TVs lokale konsulent står
klar til at hjælpe dig. For kun 395 kr. får
du besøg af Dansk Kabel TVs konsulent, som udarbejder en rapport, med
beskrivelse af de tilpasninger, der vil
give jer den største værdi.
Så er I på vej til endnu bedre oplevelser
i det intelligente hjem.
Kontakt derfor Dansk Kabel TV på telefon 43 32 47 00 for at høre mere om
”Det intelligente hjem” eller læs mere på
www.danskkabeltv.dk/smarthome.

Foto: Twin Design, Shutterstock.com

DE GODE OPLEVELSER
BLIVER EKSTRA GODE

KORT & GODT

Kinas første kejser
- gravkammerets hemmeligheder
Premiere på Nat Geo 16. oktober kl. 22.00

A

lbert Lin og National Geographic Channel afdækker de frygtelige
hemmeligheder, der ligger skjult i Kinas første kejsers gravsted.
Terracottakrigerne er kun toppen af isbjerget i dette mausoleum på størrelse med Manhattan, der stort set ikke er blevet udgravet ... før nu. Disse
tavse statuer bevogter eksplosive, makabre fund, der omskriver historien
og tegner et helt andet billede af den gamle verden, end det, vi troede,
vi kendte.

4-Listen:
Det vi siger
Tirsdag kl. 21.00 på Kanal 4

E

r du enig, når Majse Njor siger: ”Nogle
gange skal man også bare slappe af og
stole på, at man er værd at holde af.” Eller deler
du holdning med Anne Sophia Hermansen, der
mener: ”Det er altid nemt at få sex. Det er ligesom at få dårlig pizza. Du kan få det alle steder.”
I ”4Listen: Det vi siger” kommer sandhederne
for alvor frem, når en ny, ærlig og humoristisk
programserie graver dybere i kvinders inderste
tanker. For hvad er i virkeligheden vigtigst for
kvinder, når det handler om magt, mænd, sex
og veninder?
Udgangspunktet er en landsdækkende undersøgelse lavet af det internationale analysefirma
YouGov, der har spurgt danske kvinder, hvad
de synes er vigtigst ud fra 10 temaer. I hvert
program bliver en humoristisk og sjov Top 10
sat under lup af 20 modige og ærlige kvinder,
heriblandt Anne Sophia Hermansen, Christiane
Schaumburg-Müller, Sara Bro, Lina Rafn, Anne
Sofie Espersen og Eva Harlou.
De har alle sat sig i den varme stol og åbner op
for følsomme emner som mænd, utroskab, veninder, dating, sex, hemmelige laster, parforhold,
magt, løgne, og hvad kvinder ikke kan undvære.
Og der bliver ikke lagt fingre imellem, når de
siger deres helt ærlige, uforbeholdne og meget
personlige mening om de – til tider – meget
overraskende resultater fra undersøgelsen.

Helikopterpiloterne
Premiere onsdag d. 19. oktober kl. 22.00

K

om helt tæt på dramatiske redningsopgaver, når Kanal 5 stiger til vejrs
med Forsvarets helikopterpiloter.

De arbejder i en verden, hvor hver eneste beslutning kan betyde liv eller
død for andre – og for dem selv. De er øjnene fra oven. De er med, når børn
eftersøges; når personer forsvinder til havs; når store officielle begivenheder finder sted; og når potentielle gerningsmænd jages. De er Forsvarets
helikopterpiloter. De er altid klar til at rykke ud. Og Kanal 5 er med, hvor det
sker – og mens det sker.
Via en unik adgang til Forsvarets SAR-tjenester (Search & Rescue) og til
mandskabet på både Karup- og Roskildebasen er Kanal 5 med i frontlinjen,
når de toptrænede piloter, teknikere og læger starter rotorerne for at redde
menneskeliv til lands og til vands – fra luften.

For hvad taler kvinder egentlig om? Hvor meget
betyder veninderne? Hvordan står det til med
sex, kærlighed og parforhold? Og hvad er det i
virkeligheden, kvinder gerne vil have?
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Bobs Burgers
- Ny serie
I denne nye serie følger vi BOB, der ejer og driver
Bob’s Burger sammen med sin kone og 3 børn.
Bob har meget høje ambitioner for sine burgers,
men desværre har familien svært ved at levere bare
en nogenlunde betjening i restauranten. Alligevel
forsøger familien gang på gang at gøre, hvad de
kan, for at den næste “Grand Re-Re-Re-opening”
bliver en succes!

Politijagt
Højpotent politireportage, når det er bedst. Kanal 5 er med, når færdselspolitiet stopper tankeløse bilister på de danske lande- og motorveje.

Se med hver mandag til fredag kl. 20.25
For 15. sæson i træk følger Kanal 5 færdselspolitiets jagt på hensynsløse
trafikanter i den succesrige reportageserie ”Politijagt”. Fart er den største
dræber i trafikken herhjemme, og det forsøger Vlado og de øvrige færdselsbetjente at bekæmpe.
I denne sæson er færdselsbetjenten Henrik rejst fra Midt- og Vestsjællands
Politi til England for at udveksle erfaringer med sine britiske kolleger. Vlado,
Peter og Jørgen har som altid gang i de blå blink i deres respektive politikredse, og derudover følger vi som noget helt nyt også færdselsbetjenten
Lotte og hendes jagt på fartsyndere i det nordsjællandske.
Onsdag kl. 20.00 på Kanal 5

Leonardo DiCaprio blander sig
i præsidentvalgkampen
Premiere på Nat Geo 30. oktober kl. 22.00
De fleste kender nok Leonardo DiCaprio bedst som Oscarbelønnet skuespiller, men
han er også glødende miljøaktivist og “Messenger of Peace” for FN. Nu blander han
sig i den amerikanske valgkamp med klimadokumentaren Before the Flood, der
skal få amerikanerne til at tænke på miljøet, før de sætter deres kryds til præsidentvalget i november. Og få alle os andre til at overveje, hvad vi selv kan gøre.
Filmen giver en informativ og engageret beskrivelse af, hvordan samfundet kan
forhindre truslerne mod truede dyrearter, økosystemer og oprindelige folkeslag over
hele kloden. Seerne bliver præsenteret for synlige tegn på en voksende miljøkrise,
der påfører uoprettelige skader på uberørte landskaber fra Grønland til Indonesien,
forstyrrer klimabalancen og fremskynder udryddelsen af elskede dyrearter.
Udover at tjene som en advarsel forud for det kommende amerikanske præsidentvalg om at stemme på ledere, der prioriterer klimaforandringspolitikker, påviser filmen
også reelle, praktiske løsninger til at redde planeten. DiCaprio interviewer personer
fra alle samfundslag i både u- og ilande- personer, der leverer unikke, lidenskabelige
og pragmatiske synspunkter om hvad der skal gøres i dag - og i fremtiden – for at
gøre vores økonomiske og politiske systemer miljøvenlige.
Blandt de interviewede er Præsident Barack Obama, tidligere Præsident Bill Clinton,
Udenrigsminister John Kerry, FNs Generalsekretær Ban Ki-moon og Pave Frans,
samt topforskere fra NASA, naturfredningsforkæmpere, anerkendte forskere, ledere
af lokalsamfund og ukuelige aktivister, der arbejder for at redde verden.
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Masterchef
New Zealand
Fra søndag den 16. oktober
kl. 20.00

S

å er vi tilbage med endnu en omgang med
New Zealands strengeste dommere, der
afsøger landet for skjulte kokketalenter, der kan
forvandle livlige ingredienser til spændende og
kreative retter. I modsætning til tidligere serier
koncentrerer denne sæson sig om amatørkokke,
der i par kæmper om titlen. Hvert par har 1 time
til at tilberede og præsentere to kendingsretter,
en hovedret og en dessert, med håbet om at
imponere dommerne med deres færdigheder,
viden og passion – og de forventes at levere en
endnu højere standard end de kokke, der arbejdede alene. I starten tilbereder udvalgte par to
prøveretter, og resultaterne af denne prøve viser,
hvem af de 15, der går videre. Blandt udfordringer
senere i programmet skal de tilbageværende par
kigge i køleskabe fra tilfældige, New Zealandske
hjem og lave en hovedret og en dessert ud af
indholdet. Hvem imponerer mon dommerne mest
og vinder titlen som New Zealands dygtigste
amatørkok?

Topmodel Curves
V

erdens mest prestigefyldte modelkonkurrence er tilbage på Kanal 4. I
år er der modelaspiranter fra hele Skandinavien. 18 piger fra Danmark,
Sverige og Norge, alle med den samme drøm, nemlig den eftertragtede titel
som Skandinaviens næste Topmodel.

På Kanal 4 synes vi, at skønhed har mange former, og i takt med at modelverdenen har ændret sig og modebranchen er begyndt at interessere sig
for modeller med former, så har Kanal 4 til efteråret premiere på Topmodel
Curves. En ny, mere moderne og fyldigere version, end vi kender fra tidligere.
Derfor er alle modelaspiranterne som minimum størrelse 42.
Hos Lina Rafn og hendes to kollegaer i juryen kan de 18 modelaspiranter
forvente hård, men retfærdig og utrolig kompetent vejledning, og de finder
hurtigt ud af, at verdens mest prestigefyldte modelkonkurrence ikke er nogen
nem vej at nå til tops på.
Glæd dig til Topmodel Curves på Kanal 4 til efteråret.
Tirsdag og onsdag kl 20.00 på Kanal 4

Mountain Men
Sæson 5
Hver onsdag kl. 21.00 fra 2. november

D

er er mænd, og så er der Mountain Men! Mød dem, som lever livet
langt uden for lands lov og ret i øde bjergområder i Alaska, North
Carolina, Montana og Arkansas. Langt væk fra den moderne verdens
bekvemmeligheder forsøger disse seje mænd at klare sig gennem den
barske vinter. Sammen med deres familier arbejder de hårdt for at forberede sig, og deres simple leveform kræver forfinede metoder indenfor
bl.a. jagt, fiskeri og agerbrug. Den største trussel mod deres livsstil kommer dog ikke fra naturen, men derimod det fra det moderne samfund,
som langsomt rykker nærmere…
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TÆND
FOR MERE
SPÆNDING
En hel kanal dedikeret til verdens hurtigst
voksende sportsgren

Velkommen til Viasat eSportsTV, hvor vi viser det bedste inden for eSport og online gaming døgnet
rundt, 365 dage om året. Vi byder på masser af live-eSport med førende stjerner samt professionelle
ligaer og mesterskaber. Det oplagte valg for alle, der er vilde med gaming.

eSport – en verdensnyhed hos Viasat
Med eSportsTV kan alle, der er vilde med gaming, se det bedste fra eSport- og
gamingverdenen 24/7. Det er en verdensnyhed, som Viasat hermed præsenterer
for de danske tv-seere.

Vidste du, at...
1

eSport er den hurtigst voksende sportsgren i
verden

2

I 2017 vil den have lige så mange fans som NFL
og flere end både håndbold og ishockey

3

Det skønnes, at der verden over findes flere end
115 mio. eSports entusiaster, der følger eSport
regelmæssigt

4

Der findes allerede store stjerner inden for
eSport, og det er også blevet en etableret
sportsgren rent kommercielt

5

Den største danske stjerne inden for eSport har
flere fans end de store danske fodboldspillere

Det kan du forvente på kanalen
Med eSportsTV kommer den populære eSport ud til de mange
fans verden over og viser alle, hvad denne sport kan byde på, når
den er bedst. Kanalen er engelsksproget, viser indhold 24 timer i
døgnet, alle ugens dage.
Kanalen er spækket med kvalitetsindhold for gamerne. Indholdsleverandører som ESLOne, Intel® Extreme Masters, ESL
Pro League og DreamHack vil vække glæde hos de tusinder
af gamere, der også findes i Danmark. I alt vil der blive sendt
1.500+ livetimer hvert år, ligesom der er adgang til over 2.000
timers arkivmateriale.

eSport i Danmark
Computerspillerne i Danmark er organiseret i eSport Danmark. Forbundet fungerer som paraplyorganisation for de
mange danske klubber og foreninger, der findes på området.
Forbundet arbejder for at fremme eSport generelt og udvikle
den på alle platforme. Og man mærker også den store og
stigende interesse.

”Vi får løbende mange henvendelser fra
skoler og idrætsklubber, som er interesserede i at få eSport på programmet. Og det
er bare ét af de områder, hvor vi mærker
væksten indenfor sporten”
Niels Thornberg, næstformand i eSport Danmark.
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Det store sports-år holder høj kadence
I årets sidste måneder byder TV 2 SPORT på en række store
sportsbegivenheder – bl.a. VM-cykling, EM-kvindehåndbold,
ligahåndbold, badminton, EM- og VM-svømning, boksning samt
dansk ishockey og basketball.

E

fter en sportssommer, som var
den største nogensinde for TV
2s kanaler, er der stadig en
række sports-godbidder på Danmarks
største sportskanal, TV 2 SPORT, i
årets sidste måneder.
Her kan du bl.a. glæde dig til VM i landevejscykling samt EM i banecykling
og EM i cykelcross, som alle finder
sted senere i oktober. I samme måned
– helt præcis 9. oktober – køres også
det traditionsrige éndagsløb ParisTours.
Den danske håndboldliga er i fuld gang
med cirka fem ugentlige kampe på TV
2 SPORT, og kanalen er ligeledes med
til at dække kvindernes forberedelser

til EM i håndbold i Sverige i december
og herrernes forberedelser til VM i
håndbold i januar. EM i kvindehåndbold sendes eksklusivt på TV 2 og TV
2 SPORT.
Også på svømmeområdet er der både
EM og VM i kortbane på programmet, mens Danmarks dygtige badmintonspillere kan følges i Superseriesfinalen samt i bl.a. Thailand Open,
French Open, China Open og Hong
Kong Open.
Både oktober og november byder på
professionel boksning, og herhjemme
dækker TV 2 SPORT ligeledes de
danske ligaer i ishockey og basketball.

TV 2 FRI går med Dronningen i haven
Blandt TV 2 FRIs danske programmer i efteråret er en portrætserie, hvor TV 2 FRI går i haven med
Danmarks statsoverhoved. For da Dronning Margrethe fyldte 75 år, fik hun et staudebed i fødselsdagsgave af Folketinget. Det nye bed, også kaldet Årstidshaven, skal ligge ved Fredensborg Slot, og
Dronningen er med hele vejen, når haven skal anlægges. Det er TV 2 FRI også.

T

V 2 FRI sender også programserien ’Chili Klaus indtager
Norden’, hvor Chili Klaus tager
på rejse med kendte danskere. Vi har
masser af fordomme om vores nordiske naboer, men hvor forskellige er vi
egentlig, når det kommer til stykket?
Tag med Chili Klaus Norden rundt
sammen med bl.a. Ghita Nørby, Uffe
Ellemann-Jensen og Søs Fenger til
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de lande, de kender særligt godt.
Menuen? Ja, den kan få selv en hårdfør
chili-spiser til at synke en ekstra gang.

Også danske programserier som
’Fantastiske fund’, ’Landmand søger
kærlighed – ekstra’ og ’Krejlerkongen’
er blandt de aktuelle tilbud på TV 2 FRI.
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World´s Biggest
Shipbuilders

Pantone 4-colour process
Coated & Uncoated
DE 303-4 C/U
C:25 M:0 Y:80 K:5

Fra torsdag den 13. oktober kl. 22.00

F

ølg to frontløbende skibsbyggerholds rejser, der arbejder for Mærsk,
klodens største rederivirksomhed. I denne serie i 6 dele er der eksklusiv adgang til alle dele af processen fra design, bygning og til søsætning,
og de begynder i de sydkoreanske skibsværfter i Okpo og Sungdong. De
to internationale hold skal bygge et
gigantisk tankskib på to fodboldbaners længde, Maersk Tangier, samtidig med verdens største donkraft-rig,
XLE4. Rig-teamet markerer starten
på samlingen af XLE4 med en traditionel riskageceremoni, mens Tangiertankerteamet trækker motorblokken
på 285 tons på plads. Men efterhånden som arbejdet skrider frem, truer
svejsedefekter med at give store forsinkelser for XLE4-byggeteamet, og
værfterne sikrer lugerne, imens de forbereder sig på en muligvis dødbringende tyfon, der er på vej imod dem.

Predators Up Close with
Joel Lambert

Pantone 4-colour process
Coated & Uncoated
DE 303-4 C/U
C:25 M:0 Y:80 K:5

Fra fredag den 14. oktober kl. 20.05

S

e naturens største rovdyr, som du aldrig har set dem før. Serien er optaget på
lokationer over hele verden fra den regnfattige zambianske bush til den frosne
ødemark i det Arktiske Ocean og de hajfyldte vande ud for Sydafrikas Kap det
gode håb. Ved hjælp af en enestående og særligt fremstillet “bælg” kommer holdet
helt tæt på løver, hyæner, isbjørne og hajer – tæt nok på til at kunne udføre nogle
særlige, videnskabelige eksperimenter og til at føle de sande kræfter, som naturens
mest effektive dræbere besidder. Med sin oplæring i ryggen sporer tidligere US
Navy Seal, Joel Lambert, løver igennem den zambianske bush og opstiller kamerafælder for hyæner, så han kan finde, følge og studere rovdyrene. At de kommer så
tæt på gør, at der kan udføres en række eksperimenter, der ellers ville være umulige
i naturen. Med alt lige fra en måler af bidstyrke til en test af en løves kæbestyrke
over en mysteriekasse, der skal vurdere hyæners intelligens, afslører videnskaben
hemmelighederne bag rovdyrenes styrke.

World Animal
Day
Fra tirsdag den 4. oktober
fra kl. 06.00

F

or at markere “Dyrenes Dag” kan du nyde
en dag med særlige programmer om dyreliv
i alle dets former. Toucan Nation følger historien
om tukanen Grecia, der blev mishandlet, hvilket
skabte international harme og gav inspiration til
en national dyrevelfærdsbevægelse. Sonic Sea
rejser ned under havets overflade for at se på
de skader, der sker pga. stigende støjforurening
i havet, som påvirker hvaler, hajer og delfiner, og
det undersøges, hvad man kan gøre for at standse den udvikling. Living With Man Eaters dykker
ned i den fine balance imellem mennesker, tigre,
leoparder og løver, der alle bor oven over hinanden, og vi ser, hvad der sker, hvis denne balance
bliver forrykket. Lions Of Sabi Sand: Brothers In
Blood er den rystende fortælling om Sydafrikas
legendariske Mapogo-løveforbund og deres voldelige kamp om magten fortalt af øjenvidner. I
specialdokumentaren, Operation Whale med
Ben Fogle, kan du følge med på et bemærkelsesværdigt eventyr i søgen efter havets giganter,
der besøger de britiske øer hvert år.
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Skanderborg Antennefor
40 års jubilæum
M
ed Kulturtorvet som ramme blev foreningens 40-års jubilæum 4. juni en sand
folkefest. En veloplagt Wafande bød op til fællessang, og alle aktiviteter, som
en række af vores gode tv-kanaler havde sponseret, blev flittigt brugt. Tak til
Verdens TV for Wafande optræden mm, til NGC for bløde bamser, gourmet kager fra
Kanal 5, speed tegning fra Disney og en utrættelig Svampe Bob (Nickelodeon), der gav
varme kram i det meget varme vejr.
I det opstillede giga-telt havde TV 2 travlt med at udfordre dristige cykel ryttere, medens
Viasat gav mulighed for scoring på fodboldmål. Vi siger også tak for det massive fremmøde og kan måske love jer en gentagelse næste år. Dog med en anden overskrift!
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