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FORORD

Med dette blad følger stem-
mesedlen til programsam-
mensætningen i det kom-

mende år, og vi håber naturligvis,
at medlemmerne vil bruge deres
indflydelse og sætte kryds ved fa-
voritkanalerne. De har brug for det
- både de kanaler, som måske tager
deres tilstedeværelse som en selv-
følge, "fordi de har været på så
længe" – og de nye (og nyere), som
tager markedskampen op. 

Måske vil dette års afstemning
være den sidste, hvor programval-
get finder sted - KUN - ved fysisk
aflevering af stemmesedlen. Vi
undersøger i øjeblikket, hvordan
bladets afstemning kan kombine-
res med en internet afstemning  og
hører i den forbindelse gerne fra
medlemmerne, om dette er et
ønske fra jer også. Resultatet skal
naturligvis stadig konfirmeres af
generalforsamlingen, men måske
vil mange finde det nemmere at

Når jeg har stemt - hvad så!

Hallmark – forår for filmelskere

Stemmen på vægtskålen, Voice TV

Kampklar Zulukriger

Hammerslag for Charlie

Bestem selv-tv: Fagre nye tv-verden
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Velkommen til endnu en spændende tv-sæson!

Viasat: TV3

BBC Food: Inspiration til hjemmets køkkenchefer

23

26

give deres stemme på
internettet – som får
stadig flere brugere her
i Skanderborg. Det kan
vi bestemt mærke på
redaktionen, og det er
rigtig dejligt. Hold jer
endelig ikke tilbage
med tilkendegivelser
til bestyrelsen!

I det hele taget er DIA-
LOGEN  fra medlem-
merne meget væsentlig
– ikke blot ved afstem-
ningen her, men også i det daglige
foreningsarbejde. Der er mange
spændende udfordringer i vores
branche, som vi er mere end klar
til at tage op – og vores indfalds-
vinkel suppleres ofte af medlem-
mers tilkendegivelser. Som anty-
det i sidste nummer er IP telefoni
en af de aktuelle udfordringer – og
med henblik på optimalt at kunne
tilbyde DEN service, undersøger vi

TV3+ og Viasat Sport 1, 2, 3

Stemmeseddel 2005

Husk at stemme!

BBC Prime bliver 10 år

6

25

28 Kanal 5 - endnu flere film og mere topfodbold

17
15/16

31 Radio 100FM: Morgenhyrder og musik til arbejdet

34
37

Nye kanaler: Viasat History og Reality Tv

Sølvpris til danskere i TCM Classic Shorts

stadig mulighederne for bedst
muligt – og billigst muligt - at
kunne tilbyde medlemmerne det.
Som det ser ud i dag, er det absolut
en service, der kommer – men det
stopper jo ikke der …. 
Foreløbig god afstemning! 

Venlig hilsen 
Hanne Grøn 

(ansv.red.)  

FDA Landsmøde 20043838
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Det er vigtigt at møde op 
d. 23. feb. 2005, den dag vi
har generalforsamling, for

det er her afstemningen konfime-
res.

Generalforsamlingen er den øver-
ste myndighed i foreningen, det er
her det hele afgøres, også beslut-
ningen om hvilke programmer vi
skal se.

Men det er stadig vigtigt, at du
sørger for at din stemmeseddel bli-
ver udfyldt med den rigtige
afkrydsning. Her er det vigtigt at,
hvis hele familien brænder vildt
for Travel Channel, at der kun
afgives 1, jeg gentager kun 1
kryds. Matematikken viser, at jo
færre kryds I afgiver, jo mere væg-
ter de. Og dog er stemmesedlen
kun en vejledende afstemning.

Afstemningsresultatet vises første
gang på generalforsamlingen, hvor
den egentlige beslutning tages.

Det hele skal afgøres med kroner
og øre, hvor meget har vi råd til –
og det er generalforsamlingen der
afgør det. 

Du skal derfor møde op på general-
forsamlingen for at få den ultima-
tive indflydelse, vel og mærke efter
at du har udfyldt stemmesedlen i
dette blad.

Lad os forestille os, at du gerne
fortsat vil have Travel Channel i
programudbuddet, men godt kan
se, at der er kommet nye program-
mer (måske TV2 Charlie), der
umiddelbart er mere populære hos
andre medlemmer, og at det

kræver en kontingentforhøjelse for
at få Travel Channel på program-
udbuddet, jamen så kræver det at
du på generalforsamlingen er med
til at fastsætte et kontingent, der
indeholder Travel Channel, og der-
med hvilke programmer du skal se
det kommende år.

Det er nemlig stadigvæk general-
forsamlingen, der har den afgøren-
de beslutning om, hvilket kontin-
gent vi skal betale, og dermed også
hvor mange betalingskanaler der
er med.

Bestyrelsen i Antenneforeningen
har naturligvis ikke nogen mening
om, hvilke kanaler du gerne vil se,
vi har alle vor egen favorit, men
det kan ske at vi peger på en
kanal, som du ikke kender, og vi
føler, du burde kende. Vi kan godt

finde på at anbefale en kanal,
netop på grund af vor viden om
kanalen.

Kanaler, der ikke koster noget iflg.
stemmesedlen, koster en afgift til
Copy-Dan, der vil have en afgift til
betaling af alle TV- og radiopro-
grammer. Disse afgifter er ikke
medtaget på stemmesedlen, men
udgjorde i 2004 kr. 251,23 af vort
kontingent.

Vi ses i Kulturhuset d. 23. feb.
2005 senest kl. 19.00, vi åbner
dørene kl. 18.00, mød op i god tid.
■

Din stemmeseddel er vigtig, men det er også vigtigt at møde
op på generalforsamlingen d. 23. feb. 2005 – så har du nem-
lig den ultimative indflydelse, det er nemlig her kontingentet
besluttes og dermed hvad vi skal se!

Når jeg har stemt 
– hvad så!
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Forår for filmelskere
Hallmark disker op med et forår-
sprogram, der formelig bugner af
film. Den rene tv-film kanal er
altid garant for et alsidigt bud af
egenproduktioner i alle genrer, og
dette forårs programflade er ingen
undtagelse. Det er svært at vælge
enkelte film ud til anbefaling, men
to produktioner skal i hvert fald
fremhæves: 

Henrik VIII
Historisk og episk drama med
nogle af Englands største karak-
terskuespillere, Helena Bonham

Carter,  David Suchet (herhjemme
kendt som bl.a. "Poirot"), Charles
Dance og Ray Winston, der før er
set i film som The War Zone, King
Arthur og Sexy Beast. 
Filmen er meget rost i internatio-
nale filmbrancheblade, og den føl-
ger den legendariske konges tur-
bulente liv både privat (med de
mange koner!) og som regent i hele
38 år. Henrik var kendt som tyran
og kvindebedårer – og ønskede
desperat en mandlig arving til tro-
nen. Det måtte hans koner betale
dyrt for! Vi følger også dem i hans
skiftende behandling af dem – fra
ydmygelse til decideret drab. Selv i
dag, mere end 500 år efter hans
død som  bitter invalid, fascinerer
hans historie. 
Sendes 17/18.  Januar kl. 21.30. 

I samme genre finder vi: 
Gunpowder, Treason and Plot
(Krudt, forræderi og rænkespil")
som kunne lede tanken hen på
"smoking barrels", men det er det
nu ikke. Slet ikke. Titlen refererer
til den situation, den smukke
dronning Mary af Skotland befin-
der sig i som katolsk regent i et
lovløst land. Mary har alle odds
imod sig fra starten men er fast
besluttet på, at hun vil regere som
ingen før hende. En beslutning der
viser sig at føre til en af de mest
eksplosive og skandaløse begiven-
heder i britisk historie. 
Sendes 19. og 20. Januar 
kl. 21.30.

I februar bør tunes ind på bl.a.
Jessica, der foregår i det barske
landskab i Australien. (Ja vi kom-
mer vidt omkring med locations!)
Det er en autentisk, grum og gri-
bende historie om en kvindes

ensomme kamp for retfærdighed.
Hun forsøger at få forældremyn-
digheden over sit barn tilbage,
efter at hun uretmæssigt er blevet
anbragt på en institution for sind-
slidende. 
Sendes 12./13. Februar kl. 22.00 

Og så kan man jo fornøje sig med
bl.a. Scarlet (fra Borte med
Blæsten) på Valentines dag 14.
Februar – det er Hallmarks egen
opfølgning til det største kærligs-
drama, der er lavet på film, og
hovedpersonen giver sin egen lidt
mere neddæmpede fortolkning af
karakteren Scarlet end Vivien
Leigh præsterede i sit tempera-
mentsfulde portræt og samspil
med Clark Gable. Sir Laurence
Olivier og Timothy Dalton er med
på rollelisten. ■

Hallmark har nu nået millio-
nen i sin udbredelse i
Danmark. Fra en beskeden
start – også hos os – er kana-
len stormet frem, og det skal
blive spændende at se, om
tendensen fortsætter i år.
Måske har mange fået øjne-
ne op for, hvor store skuespil-
lere der egentlig er med i fil-
mene?? 



Stem på
Hallmark!

Fra New Yorks gader i politidramaet Law and Order til girlpower på en australsk
kvægranch i McLeod's Daughters; over England i renæssancen, Kong Henry VIII
og alle hans koner, til nutidens historie om Stephen Hawking, nobelpristager i 1978.

Alt dette og meget mere - kun på Hallmark Channel

Vil du have spændende film og serier med
alle dine yndlingsstjerner på rollelisten?

Så stem på Hallmark Channel.
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Kanalen blev lanceret 16.
august 2004 som den første
danske musik-tv kanal

nogensinde. Som vi beskrev i sid-
ste nummer af bladet, er fokus på
the Voice TV udover dansk musik
og danske kunstnere, også meget
på det lokale. 
Næppe andre musik kanaler sat-
ser på at præsentere lokale video-
produktioner fra hele landet, men
spændende musik opstår jo netop
ofte udenfor de allerede etablerede
rammer!  

Målgruppe er primært mellem 15
–29 år, men andre er selvsagt vel-
komne til at kigge med. 

Et er musikdelen, som er envejs-
underholdning, men stationens
medarbejdere er også meget obs på
at være i konstant dialog med seer-
ne – både via SMS og internet –
men også i form af gadeinterviews,
hvor seerne kan ønske videoer og
sende hilsner. 

Kanalen er på rekordtid blevet
meget populær hos de foreninger,
der har givet den chancen – og sta-
tionens bagland, SBS Broad-
casting, følger nøje de fine share-
tal, som Voice kan fremlægge uge
efter uge. Sharen har været over
50 % i musik-tv universet (udover
Voice er det MTV og VH 1) i fire
uger i træk i startmåneden  og set
i et større tv-medie billede har
kanalen haft en stabil share  på 3.3
% - aktuelt 3.8.% - siden lancering
og til årets udgang.  Det giver den
en pæn 7. plads på kabeltv marke-
det.

The Voice TV’s programflade byder
bl.a. på "Your Voice" (seernes video
ønsker – kl.14-15), Planet Voice
(med gæster og konkurrencer 
kl. 15-18) Countdown DK (nyt
tema hver dag), Love score (se, om
du passer med din kæreste) og hits
hele natten. Weekenden har bl.a.
lidt hjælp til de måske bankende
hoveder i The Voice hangover 
(Kl. 11-14) med musik, der gør det
lidt nemmere at møde verden 
igen … ■

Stemmen 
på vægtskålen

Den nye danske musik-tv kanal The Voice TV,
som medlemmerne har haft lejlighed til at stif-
te bekendtskab med siden 1. November, skal
nu for første gang vejes og måles i afstemning.

Studieværterne på den unge kanal.

Kanalchef Dennis Johannesson.



INFO PÅ THEVOICETV.DK

SE THE VOICE TV PÅ TDC KABEL TV (FULDPAKKEN) + CANAL DIGITAL

TUNE
 IND!

DANSKE VÆRTER OG 

MASSER AF DANSK MUSIK!



Jan Gintberg på Zulu
- aften efter aften

Zulu har en fantastisk nyhed på programmet 
til februar - han hedder Jan Gintberg.

Fire dage om ugen vil den populære stand-
up-komiker indtage Zulu-skærmen og fyre op 
for aktuel comedy. 

Du kan se Gintbergs store aften - hver aften
alle hverdage kl. 22.20.
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Kampklar Zulukriger
Sidste års vinder, TV2 Zulu, er i topform med stærke forårs
satsninger. Det bliver spændende at se, om kanalen kan
gentage succes’en fra sidste år, hvor den erobrede første-
pladsen i afstemningen.

A
f 

 H
a

n
n

e 
G

rø
n

Her følger lidt smagsprøver af
den stærke Zulu kost:  
Med Zulus velkendte skæve vinkel
på ethvert emne under solen, er
der lagt op til både gensyn med
gode favoritter og nyproduktioner
med bl. a. Casper Christensen,
Frank Hvam og Jan Gintberg.

Nyt satirisk aktualitetsprogram
med Gintberg
Zulu har kapret stand-up komike-
ren Jan Gintberg til en række
talkshow aftener som med garanti
bliver gakkede. Fire aftener om
ugen præsenterer Gintberg og
hans ugentlige med-kommentator
døgnets største danske begivenhe-
der. Programmet bliver ultra aktu-
elt: det optages sen eftermiddag,
så Jan og hans redaktion af stand-
up komikere kan nå at samle op på
dugfriske nyheder. Og samme
aften kommer så de aktuelle tophi-
storier tilsat satire, der efter for-
omtalen bliver liiige på grænsen til
det tilladte. 
Fra april 2005- hver tirsdag til
fredag 

Ny sit-com fra Casper og Frank
Den længe imødesete afløser for
Langt fra Las Vegas med den
malende titel "Klovn" er også med
i forårsprogrammet. 
Den er udviklet af makkerparret
fra Mandrillen og Las Vegas :
Casper Christensen og Frank
Hvam, som har brugt et halvt års
tid på opgaven. Det nye koncept
ligner dog ikke på nogen måde de
to nævnte men sætter ifølge forom-
talen nye standarder for dansk
comedy. 

Frank har hovedrollen
Den nye sit-com er ægte reality –
den foregår i den virkelige verden,
hvor intet tabu er for voldsomt til
at blive taget op. Det vil glæde
mange af kvindebedåreren Frank
Hvam’s fans, at det er HAM, der

har hovedrollen, og Casper C fans,
at virkeligheden om hans og Ibens
parforhold vil kunne aflæses … 
Men udover disse optræder en
række nye ansigter i "Klovn" – som
kanalen lover er pinligt, ekstremt,
naturtro og altså baseret på virke-
lige hændelser. 

Little Britain på Zulu
Satsningen på comedy er ikke slut
med ovennævnte. Den engelske
serie Litlle Britian – det hotteste
p.t. derovre – er hjembragt med
berettiget stolthed til Zulus seere. 
Naturligvis fortsætter også stand-
up.dk med nye udfordringer til de
hårdt prøvede komikere. 

Zulu Events 
Zulu har også udviklet sig til at
være igangsætter af helt store
events som de meget vellykkede
Zulu Rocks – der afvikledes i juni i
Parken – og Zulu Awards som
flagskibe. Ved Awarden i november
løb drengene fra Angora, fra kon-
kurrenten DR 2, ganske vist med
de fleste priser (faktisk alle dem de
var nomineret i enkeltvis  eller
samlet), men det er ægte Zulu ånd
at kunne glæde sig på andres
vegne. Til forskel fra andre afstem-
ninger på tv, afgøres Zulu Awards
totalt på seernes stemmer. ■

Historisk Jalta aftale indgås mellem kanalcheferne
Palle Strøm og Keld Reinicke med Winston Churchill
om at optræde som Jan Gintberg.

Historisk Jalta aftale indgås mellem kanalcheferne
Palle Strøm og Keld Reinicke med Winston Churchill
om at optræde som Jan Gintberg.
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Fra 1. oktober 2004 kunne
antenneforeningens med-
lemmer klikke ind på

Charlie, og forhåndsinteressen var
overvældende. Vi har aldrig før
fået så mange henvendelser om en
ny kanal, og aldrig haft så mange,
der ville skifte fra lille til stor
pakke på grund af dens ankomst. 
Seerne hænger tilsyneladende
også ved – og det bliver nu spænd-
ende at se, om loyaliteten holder,
når kanalen overgår til at være
betalingskanal. 

De populæreste programmer
Det er ikke noget nyt, at danske
egenproduktioner er populære hos
seerne. Det er bl.a. derfor, der sat-
ses så meget på dem! Det udgangs-
punkt har den erfarne kanalchef
Frode Munksgaard naturligt nok
haft for øje, og satsningen er alle-
rede øget siden sæsonstarten. På
filmsiden er de danske film blevet
udpeget som favoritter og der er nu
afsat TO faste aftener om ugen til
nyere danske film. 

Dialog med seerne
Charlie vedkender sig gerne, at
man stadig er i "læreproces", og
der lyttes derfor til seerønsker i
højere grad, end andre kanaler
måske gør. Det har bl.a. resulteret
i, at der er blevet indkøbt flere af
de velkendte engelske serier, som
har været meget populære på
Charlie. Lørdagsserien dommer
John Deed, Huset Elliot og Jeeves
& Wooster er blandt de mest popu-
lære. 

Nyheder på Charlie
Fra drøm til virkelighed
I programmerne "Hvad er du
værd" hjælper Frode Munksgaard
almindelige familier med at reali-

sere en drøm, de har haft om, hvad
der skal ske, når børnene er flyttet
hjemmefra, eller man forlader det
aktive arbejdsliv. Mange når
aldrig at få planlagt det stadie
ordentligt, og det er den side af
sagen, Charlie hjælper med til. 

Kunstquiz med handy man
En ny kunstquiz, "Penselstrøg" ser
dagens lys med den erfarne Erik
Peitersen (Roomservice) ved roret.
Han skal udfordre to hold i en dyst
på kunstviden, der kommer rigtig
langt omkring. For hvert rigtigt
svar giver han et penselstrøg –
heraf titlen på programmerne.
Faste holdkaptajner er Jane
Sandberg, direktør på Øregaard
museum og Holder Reenberg,
direktør på Herning Kunstmu-
seum. 

Cafe Hack skifter medie
Mange lokale kender sikkert den
velbesøgte Cafe Hack i Århus,
hvor pianisten Søren Dahl hver
uge har modtaget gæster til en
snak om lidt af hvert – og musik
underholdning – der er blevet
sendt på DR (P4). Det er blevet til
240 programmer hidtil. 
Programmet "Charlie får gæster"
er bygget over denne læst, dog med
den lille twist, at der indgår et
madindslag komponeret som hyl-
dest til hunde (!) hvor kokken

Mathias Rassov laver lækre retter
som "Irish Setter Stew" og "Doggy
Mary". Blandt Søren Dahls gæster
er navne som Birthe Kjær, Isabell
Kristensen, Big Fat Snake og
Sigurd Barret. 

Af andre nyproduktioner kan næv-
nes: Det gode liv, hvor kendte 
danskere som Ole Ernst, Leif
Sylvester og Troels Trier fortæller
om deres erfaringer med livsstil og
sundhed. 

Udvidet sendetid
Fra januar 2005 udvides sendeti-
derne med tre timer dagligt. Der
sendes nu fra kl. 13.00 –01.00 i
stedet for kl. 16.00 –01.00. ■

Hammerslag for
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Den næsten nye, nærmest
voksne TV 2 kanal, Charlie,
ser ud til at ramme plet i
antenneforeningerne.
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Net-tv er nu en realitet 
Som kort omtalt i sidste nummer
har TV2 i samarbejde med Nordisk
Film siden 2001 udviklet på en
decideret bredbånds kanal, der gør
det muligt at se tv via internettet,
når det passer ind i ens egen tids-
plan. Kanalen har fået navnet
"Sputnik" efter verdens første
satellit og blev lanceret 1.
December 2004.

"Bestem-selv kanal" 
Sputnik er baseret på "video-on-
demand" konceptet, hvor man reelt
er sin egen programchef uafhæn-
gigt af sendefladen på hovedkana-

len TV2. Det giver frihed til de
travle og stressede familier til at få
lavet ordentlig mad, lagt ungerne i
seng osv. uden tanke for, om man
nu kan nå ind til tv inden ens fa-
voritprogram!

I første omgang vil kanalen give
adgang til en lang række

af TV2s egne programmer som TV
2 Nyhederne, Dags dato, Drengene
fra Vollsmose, Livet er fedt, Den 6.
Sans og mange flere. 
Det er i hundredvis af udsendelser,
som man selv kan starte og stoppe
over sin bredbåndsforbindelse. 

Hjemmebiograf
Fra februar vil man også kunne
vælge mellem 250 filmtitler, der
kan ses for den samme pris som
video butikkerne tager. Men man
slipper for at gå ned og hente fil-
men fysisk (og huske at få den afle-
veret igen!) 
Udvalget vil omfatte både danske
og internationale titler. 
Herefter vil man lancere 300 nye
film om året og lave særlige tilbud,
så der kan organiseres en fed
filmweekend med vennerne bæn-
ket f.eks. til alle Jim Carreys film.
Her vil man jo nok foretrække at
sidde i sofaen og se filmen på sit tv,
og det er muligt via et kabel til en
50’er fra tv-forhandleren. Med
kablet forbindes computeren med
fjernsynet uden den store ingeniør
eksamen. 

Pris og kvalitet 
Et abonnement på Sputnik koster
49 kr. om måneden og giver udover
de ovennævnte TV 2 programm-
mer adgang til en række program-
mer fra de to søsterkanaler, Zulu
og Charlie. 
Kvaliteten af net-tv er afhængig af
en kraftig forbindelse. Sputnik
anbefaler selv en forbindelse på 2
megabit eller derover for at få den
flotteste billedkvalitet, men min-
dre kan gøre det. 
Det er dog på sigt meningen, at
man skal se programmerne på sit
fjernsyn og ikke på computeren.

BESTEM-SELV TV: 

fagre ny tv-verden

Livet er fedt - kan genopleves på
Sputnik.

Peter Kær fra Den 6. Sans med
Thomas og Anders.
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Kanalchef Rune Bech, forudser, at
den dag, der kan købes bredbånds-
bokse, som sættes under fjernsy-
net og fungerer uafhængigt af com-
puteren (som video/DVD i dag) vil
Sputnik få endnu bredere appel.
Boksene kommer i handlen i løbet
af foråret og starter i et prisleje fra
kr. 1000. 
MED harddisk er det naturligvis
noget dyrere – realistisk tal op til
kr. 6.000. 

Succes fra starten 
Rune Bech har svært ved at få
armene ned efter lanceringen 1.
December. Allerede en uge fra star-
ten taltes brugerne i tusindvis, og
det antal vækker naturligt nok
begejstring hos den unge kanal. 
Vi har spurgt ham, hvad det især
er kunderne vægter højest i dette
nye kanaludbud, og det er klart
det, at de selv kan bestemme,
hvornår de vil se udsendelserne. 
På spørgsmålet om der allerede

nu er favoritudsendelser, er svaret
forventeligt nok (i december!) at

det er Julekalenderen, som er
mest populært, dernæst nyheder-
ne og Canal Wild Card. 

Målgruppe
Rune Bech er ikke meget for at
definere en bestemt målgruppe.
Der er nævnt børnefamilier som
eksempel , men det er fordi de er
de mest oplagte: de har travlt – og
de har børn -med hvad deraf følger
af rimeligt faste ritualer! Er børne-
ne lidt ældre, er de sikkert også
teknik-orienterede. Men travlhed i
hverdagen er naturligvis ikke beg-
rænset til de grupper. 
OG med det meget brede udbud –
også fra TV 2 søsterkanalerne,
Zulu og Charlie, er der faktisk ikke
begrænsninger i traditionel
(alders) målgruppe definition. 
Derfor er der også gjort meget ud
af sitet charlie.dk. – da man i den
unge kanal er meget opmærksom
på, at den lidt ældre generation
flyver ind på internettet i øjeblik-
ket. 

Her i Skanderborg er det faktisk
den hurtigst voksende gruppe af
NYE internet brugere – hvilket
bekræftes af vor IT udbyder,
Dansk Kabel TV. 

Skanderborg førende med
bredbåndsforbindelser
På landsplan er Skanderborg også
rigtig godt med på bredbåndsområ-
det: Vi ligger faktisk på førsteplad-
sen i Danmark med en "share" på
58,6 (medio 2004) i en analyse fra
IT styrelsen fra 28.september
2004. Analysen fra IT styrelsen var
en kortlægning af den samlede
udbredelse af ADSL, kabelmodem
og bolig-net tilslutninger på kom-
muneniveau. Udbredelsen er
beregnet ved i hver kommune at
sætte det samlede antal ADSL,
kabelmodem abonnementer og
bolignet tilslutninger i forhold til
det samlede antal husstande og
virksomheder. Og der landede vi
altså på en førsteplads. Så det kan
da snildt være, at Sputnik vil være
højst interessant netop her. ■

Kanalchef Rune Bech.

Skanderborg 58,6%
Herlev 58,4%
Brøndby 54,8%
Ishøj 51,5%
Glostrup 51,3%
Hals 50,7%
Hvidovre 50,5%
Sønderborg 49,8%
Ølstykke 49,4%
Næstved 49,0%

1
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Top 10
Bredebro 15,7%
Ørbæk 15,4%
Munkebo 15,4%
Marstal 14,9%
Nørre-Rangstrup 14,6%
Nørre-Djurs 14,0%
Sydlangeland 13,1%
Ærøskøbing 12,9%
Rudbjerg 12,4%
Tranekær 9,7%
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Bund 10

Kilde: IT- og
Tele-styrelsen
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Robinson i ny forklædning
Når disse linier skrives, er der sta-
dig blæst om finalen i Robinson,
der blev vundet af den 28-årige
Aalborg-pige Mette Frandsen.
Seer-reaktionerne gik mest på, at
Mette fik foræret sejren – eller i
hvert fald blev hjulpet rigeligt i
forhold til sin modkandidat, dyre-
vennen Tine, som ellers var storfa-
vorit til millionen. Således var alt
jo ved det gamle: Finalen skal
helst afspejle nogen af de ingredi-
enser, programmet til overflod
byder på af intriger, bagtalelse og
ballade!
TV 3 har dog bebudet, at næste års
finale bliver anderledes. 

Selvom serien kørte på syvende år,
og seertallene denne gang ikke
helt matchede de foregående seks
ekspeditioner, vil TV 3 holde fast i
den, men gerne have den tilbage i
mere klassisk form. Det var denne
gang en satsning, at der optrådte
en mor-søn konstellation (Duddie
og Mass) og en ægtepar-konstella-
tion (Stine og Jens), hvor man vel
på forhånd kunne påregne, at
disse næppe ville stemme hinan-
den ud – og at denne kendsgerning
ville give ekstra frustration hos de

andre. Eksperimentet virkede
egentlig meget godt – specielt fordi
der blev grebet ind, hvis "beskyt-
telsen" kammede over. I hvert fald
kunne den kontroversielle Duddie
til egen overraskelse notere en
varm opbakning hos seerne i fina-
len – som hun måtte dele med sin
søn, der måske reelt var mest
"værdig", sådan "Robinson-wise". 

Den nye vært, Jakob Kjeldberg,

var – klogeligt - mere anonym i rol-
len end Thomas Mygind, som de
fleste forbinder med Mr. Robinson,
og det gav mere plads til, at delta-
gerne blev eksponeret – på godt og
ondt. Han vurderes dog til at have
klaret den tunge byrde som efter-
følger for legendariske Mygind
udmærket og befandt sig, efter
egne udtalelser, også fint med den
nye rolle. 

Ny omgang Farmen og VIP
Robinson 
Kjeldberg fortsætter da også i
værtsrollen, om end på et andet
reality show på TV 3. Han skal
være vært i en ny omgang Farmen,
der igen er optaget i Syafrika.
Derimod springer han over den
særlige udgave af Robinson, der
starter i januar med Mikkel Beha
Erichsen som vært og med finale
21. januar. I den udgave dyster tre
hold fra Norge, Danmark og
Sverige om titlen. 

Farmen får premiere i februar og
sendes ligesom ligesom Robinson
på mandage med hovedprogram og
spin-off på tirsdage med Tabernes

VIASAT

TV 3 og 3+ i foråret
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Mette jubler og 
Tine er tapper.
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Ruin. Her skal de udstemte forsøge
at hutle sig igennem under endnu
værre betingelser, end det var
tilfældet, da programmet sidst
blev sendt. Ruinen har ét bord og
én seng – og toilet faciliteter deles
med køerne nede ved dammen.
Som et plaster på de kummerlige
forhold på ruinen er indlagt en
præmie på kr. 250.000, som delta-
gerne kan kæmpe om. Og de kan
komme tilbage i spillet men ved
ikke hvordan! 
De optræder som rå arbejdskraft
(læs: slaver) for farmens beboere,
der kan trække på dem til konkre-
te projekter. 

Fra skrot til slot 
Maj-Britt Vingsøe fortsætter med
programserien "Fra skrot til slot"
hvor heldige familier bliver beløn-
net for deres evne til at få ryddet
op i gemmerne. 
Der stilles en container op, som
familien skal fylde med så meget
af deres ragelse, som de har hjerte
til – og der bliver så foretaget en
vejning af effekterne. Tallet på
vægten viser, hvor stor familiens
pengepræmie til istandsættelse af
boligen bliver. Og så tager designe-
re og håndværkere ellers fat på
genopbygningen…

Topmodel 2005
Modeldrømmene lever sikkert
videre i bedste velgående hos de
unge piger, der bestormede Zulu
for et par år siden for at være med
i opløbet til en modelkontrakt. Nu
har TV 3 indledt jagten på deltage-
re til deres version af programmet
i samarbejde med Unique Models.
Der er planlagt 12 programmer,
der sendes i foråret, og vinderen
skal til New York med kanalen. 
De heldige piger er fundet i decem-
ber ved castings i København,
Århus og Odense eller ved ansøg-
ning direkte til kanalen.

Supernanny på dansk
Et nyt program med arbejdstitlen
"Hjælp vi har børn" starter i
foråret. Som titlen antyder, er det
et program, der kommer betræng-
te børnefamilier til hjælp, hvor
hverdagen og børneopdragelsen er
blevet for kaotisk, og de daglige
udfordringer tærer på famililyk-
ken. 
Konceptet er det engelske
"Supernanny " hvis danske pen-
dant bliver i skikkelse af den erfar-
ne familievejleder Lola Jensen.
Hun har skarpe og positive hold-
ninger til det at have børn, og hen-
des udgangspunkt er altid, at
forældre vil deres børn det bedste.
Det er bare ikke altid, mål og
handling kommer til at stemme
overens. 
Her er det så, at Lola kan gå ind
med rådgivning til forældrene. Der
er ikke som sådan fokus på børne-
ne, men netop på forældrene i pro-
grammerne, da ansvaret først og
sidst er deres. 
Der er næppe tvivl om, at diskussi-
onerne vil komme til at gå højt om

De danske deltagere i den nordiske Robinson: Frederik Fetterlein,
Saseline, Anne Larsen, Asbjørn Riis og Warny Mandrup.
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hvilken pædagogik, der er den
rette overfor børn – børn er jo indi-
viduelle ligesom alle vi andre –
men familien og seerne får nogen
professionelle pædagogiske red-
skaber, som man kan lære af. 

TV 3+ 
Champions League – 
Schmeichel’s nye glansrolle 
Det var et scoop for TV 3+, da
Peter Schmeichel satte sig i værts-
stolen på Champions League pro-
grammet efter en helt unik karrie-
re som "verdens bedste målmand",
der bl.a. bragte ham i selvsamme
turnering for Manchester United. 
Han har således de allerbedste for-
udsætninger for at kommentere
begivenhederne på banen, men det
er jo ikke altid, springet fra aktiv
sportshelt til værts rollen på tv er
lige vellykket. Schmeichels indtog
vurderes dog klart til at have styr-
ket programmet og endda til at
have påvirket hans med-kommen-
tatorer (Brian Laudrup og Preben
Elkjær) i positiv retning også.
Ligaen er gået i vinterhi men dæk-
kes igen fra februar. 

3+ fortsætter også med Onside –
med Frimann og Werge i stolene,
og der er heller ikke planer om at
droppe succes-formaterne Oprah
og Simpsons. 

Viasat Sport 1, 2 og 3
Viasat Sport kanalerne fortsætter
med golf, "Det’ bare fodbold", og
kampe fra bl.a. den engelske liga-
cup. Ishockey kommer også til at
fylde meget med både A-VM og
World Cup. Den særlige fokus på
danske sportsbegivenheder vil
også stadig præge profilen på
Viasat Sport 1. 

De to sidst-tilkomne sports kana-
ler: Viasat Sport 2 og 3 har finju-
steret profilerne endnu mere: 
2’eren er eksklusiv fodboldkanal
med bl.a. samtlige 125 kampe fra
Champions League, direkte vis-
ninger fra FA Cup, den skotske
Premier League og meget mere. 

Live boksestævner flyttet fra TV
1000
3’eren byder bl.a. på hårdtslående
boksning, dansk og international,
og fra både aktuelle opgør og klas-
siske VM fights. Som en af de store
nyheder her, er alle 28 live VM
stævner flyttet fra TV 1000 til
Viasat Sport 3. ■





Stemmeseddel 2005

Stemmesedlen skal afleveres senest mandag den 7. februar 2005

Stemmesedlen kan afleveres i stemmeurnerne, der er opstillet i følgende forretninger:

Løvbjerg Skanderborg
Adelgade 70, 8660 Skanderborg

Kvickly Skanderborg
Adelgade 136, 8660 Skanderborg

KC Skanderborg
Højvang Centret 4, 8660 Skanderborg

SuperBrugsen Stilling
Hotelvej 3, 8660 Skanderborg

Antenneforeningens postkasse
Adelgade 48, 8660 Skanderborg

SuperBrugsen Hørning
Nørre Allé 27, 8362 Hørning

SuperBrugsen Solbjerg
Østergårdsvej 278, 8355 Solbjerg

Dagli’Brugsen Virring
Gadebakken 36, 8660 Skanderborg

Merko
Vroldvej 92, Eskebækparken

Hver husstand, der er tilsluttet fællesantennen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved fastsæt-
telse af kontingent for 2005.

Kort om programvalget:
Afkryds husstandens ønskekanaler i felterne yderst til højre på stem-
mesedlen. 
Bemærk at hvis der sættes mange krydser, bliver ønskekanalerne måske
prioriteret mindre!  
Læg også mærke til prisen på kanalerne!  

Udvalget er meget alsidigt og markedsdækkende, men der er afsat plads
til kanaler, bestyrelsen måtte have overset i det store mediebillede
– og sådanne kanaler må selvsagt gerne føres på og afkrydses. 

Udfyld venligst:

Gade: Nr. og etage:

By:

Stemmesedlen skal være udfyldt med gadenavn, - nummer og by for at være gyldig. 



TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

DR X

DR2 X

TV2 X

TvDanmark 2 Århus X

INFO-kanalen SHS X

TV2 Zulu 120,00 kr. 1

TV2 Charlie 104,25 kr. 2

TV3 239,25 kr. 3

3+ 137,10 kr. 4

Viasat Sport 1 71,25 kr. 5

Viasat Sport 2 71,25 kr. 6

Viasat Sport 3 71,25 kr. 7

Viasat Nature/Action 52,50 kr.

8

Viasat Explorer 37,50 kr.

9

Kanal 5 134,25 kr.

10

85,50 kr.

11

DK4 Sport 65,25 kr. 15

Discovery Channel

14

Animal Planet 46,50 kr.

12

Cartoon Network / TCM 37,50 kr.

TCM
(uden Cartoon Network)

19

21

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

National Geographic
Channel/CNBC

CNBC

Euronews

Hallmark Channel

Travel Channel

MTV 60,00 kr. 34

Reality TV 37,50 kr.

VH-1 45,00 kr. 33

Jetix 37,50 kr. 17

Discovery Civilisation 46,50 kr. 31

Eurosport News 36,00 kr. 38

Sky News 33,75 kr. 39

The God Channel 40

45,00 kr. 27

22,50 kr. 36

37 

60,00 kr. 20

33,75 kr. 26

Viasat History 41,25 kr.

The Voice TV 41,25 kr.

23

25

Lovpligtige TV-programmer (Must Carry)

TV-programmer med dansk tale

TV-programmer med engelsk tale

Disney Channel 300,00 kr. 41

Showtime 42

Programmer med lys blå baggrund, er de programmer der er på kabelnettet pr. 31/12 2004

TV-Program stemmeseddel 2005

DK4 104,25 kr.

13

Nickelodeon 37,50 kr.

Cartoon
(alene - uden TCM) 48,75 kr. 16

41,25 kr.CNN International

33,75 kr.BBC Food

24BBC World 33,75 kr.

BBC Prime 60,00 kr.

46,50 kr.

46,50 kr. 32

Discovery Science

Discovery 
Travel & Adventure

59,25 kr. 29

48,75 kr.

82,50 kr.

Extreme Sport 4356,25 kr.18

22

28

30

35

44Eurosport Nordic

Viasat Sport 1, 2 og 3
(samlet) 89,25 kr.



TV 2 Norge

37,50 kr.

45

46

TV 4

37,50 kr.

47

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

ARD

ZDF

NDR (N3)

RTL 54

Sat 1 55

RTL2 56

3 SAT 57

Super RTL 58

Pro-7 59

VIVA 2 60

VOX 61

VIVA 62

50

51

52

53

48

49

Nordiske TV-programmer

TV 5 Europe

TVE International

RAI Uno

67

RAI Tre

68

RAI Due

69

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

TV Polnia

TRT International

MBC

76

77

78

79

79

72

73

74

75

70

71

Øvrige TV-programmer

NRK

SV 2

SV 1

Tyske TV-programmer

Kabel 1 63

Arte 64

Viva+

n-tv

65

Forslag til andre TV-programmer

NRK 2

66

Brug jeres indflydelse aktivt! Vær med til at stemme
jeres kanaler ind - og lad alle i husstanden give deres
besyv med.
Følg IKKE dette eksempel:

Kære medlemmer



Information til 
antenneforeningens medlemmer

Indkaldelse til generalforsamling
den 23. februar 2005 kl. 19.00

i Kulturhuset, Parkvej 10, 8660 Skanderborg

Dagsorden:
Se venligst indkaldelse i Uge-Bladet for Skanderborg & Omegn

Radiokanalerne
Som det også var tilfældet sidste år, vil radiokanalerne ikke blive genstand for afstemning.

Dels har stemmedeltagelsen her været meget lille i forhold til tv-afstemningen, og dels har vi ofte 
vanskeligt ved at levere præcis de radiokanaler, der bliver stemt ind på grund af ændrede vilkår i 

tidsrummet mellem afstemning og programsætning i april. Vi vil naturligvis bestandig bestræbe os på at
levere så alsidigt et tilbud som muligt, og de signaler, der umiddelbart kan tages ned, vil blive leveret.

Herudover tager vi naturligvis også hensyn til den prioritering, medlemmerne har givet ved tidligere års
afstemninger, og de tilkendegivelser, der løbende tilgår kontoret og bestyrelsen.
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Medlemmerne bestemmer.
I Skanderborg Antenneforening er
det medlemmerne der bestemmer
hvilke programmer der skal være
på anlægget.
Derfor er stemmesedlen i bladet af
afgørende betydning for hvilke pro-
grammer der kommer med i 2005 –
så husk at stemme!

Programudbuddet er stort og
løbende kommer der nye program-
mer til. Kun de tekniske- og økono-
miske rammer sætter grænserne
for hvad vi kan bringe. 

Teknik.
I Skanderborg Antenneforening
har vi et godt teknisk udbygget
anlæg der gør, at vi kan tilbyde et
bredt programudbud i god teknisk
kvalitet. Vi har p.t. mulighed for at
bringe op mod 50 kanaler.
Samtidig har vi reserveret bånd-
bredde til både digitale selectorer,
internet og Ip-telefoni, så vi vurde-
rer vi står godt rustet til nuværen-
de- og fremtidige udfordringer.

Økonomi.
Som så meget andet er det økono-
mien, der sætter begrænsningen –
dette gælder også i Antenne-
foreningen. Det er ingen af os der
ønsker, at vores kontingent skal
stige til uoverkommelige højder.
På denne baggrund overvejer vi
nøje år for år, på hvilket niveau
vores kontingent skal ligge, for at
vi tilgodeser vores medlemmers
ønske og dækker et bredt udsnit af
underholdning, nyheder, film,
sport, børnetv og musikkanaler.
Vi er glade for, at Skanderborg
Antenneforening er en af de billig-
ste antenneforeninger i Danmark
målt på programudbud i forhold til
pris.

Stemmesedlen.
Stemmesedlen, som er vedlagt i
bladet, er opbygget, således den
synliggør hvilke programmer der

er indeholdt i den lille pakke. Disse
programmer ligger fast.
Derefter kommer den store over-
sigt over mulige programmer, der
kan stemmes på og som tilkøbes i
det omfang økonomien (kontingen-
tet) tillader det. 
Som det fremgår af stemmesedlen
er flere af programmerne forholds-
vis dyre at tilkøbe. 
En enkel 100,- kr. seddel synes
ikke af meget, men når vi husker
på, at der er over 40 programmer
på anlægget, løber det hurtigt op.
Derfor skal man huske at stemme
med både hjertet og med hovedet.

Husk hele familien.
Vi har erfaring for, at det ofte kun
er en enkelt i husstanden, der kla-
rer afstemningen. Måske er det
farmand ?
Dette kan give en ensidig program-
flade med eks. mange sportskana-
ler og ingen ungdoms- børnekana-
ler. 
Vi har før set at kanaler som eks.
MTV ikke har fået nok stemmer og
derfor ikke kommer med.

Vi vil gerne opfordre til, at man
husker hele familien – også teena-
gerne og børnene, således vi sikrer
os at vi får et bredt programudbud
til glæde for alle.

Måske kan stemmesedlen gøres til
genstand for et lille familieråd,
hvor alle får lov til at afkrydse?

Afstemning.
Afstemningen skal foretages på
den vedlagte stemmeseddel.
Stemmesedlen skal  afleveres i en
af de opstillede stemmeurner
senest den 7/2-2005.

Husk at stemme – sørg for at hele
familien kommer med på råd – så
er du med til at bestemme hvilke
programmer der kommer med i
2005. ■

Fokus på valg af programmer 2005

- Husk at stemme!

A
f 

H
en

ri
k

 C
h

ri
st

en
se

n



www.bbcfood.com
BBC FOOD is a trademark of the British Broadcasting Corporation

Citatet kommer fra en seer, der besøgte BBC Food på Skanderborg Kræmmermarked. Programmerne 
lokkede og efter at have set et par minutter måtte man bare se afslutningen. Og man kom gerne tilbage efter 
fl ere portioner. Men du behøver ikke gå til yderligheder for at få inspiration til lækre retter fra vores kendte 
kokke, som for eksempel Jamie Oliver, Nigella Lawson, Keith Floyd. Du kan se programmerne, når det passer 
dig bedst – de fl este varer ca. ½ time, så der er god plads til andre ting i dit liv.

Vi håber, at BBC Food har givet anledning til frisk inspiration til middagsbordene i det forgangne års tid og 
glæder os over fortsat at kunne give gode madtips i 2005 – nu med danske undertekster. 
Se mere på www.bbcfood.com eller tænd dit TV og slå over på BBC Food.

BBC Food – den er stærkt 
vanedannende!

Jamie Oliver Nigella Lawson
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Madkanalen BBC Food har
fået en flyvende start på
vores anlæg, siden den

blev introduceret første gang som
prøvekanal midt på året. Om det
så er den topaktuelle fokus på, at
"man bliver hvad man spiser" eller
andre faktorer – såsom inspiration
til den daglige prøvelse: Hvad skal
vi dog have at spise i aften? Som i
parentes bemærket er både hurtigt
– sundt – OG og velsmagende .. er
vanskeligt at afgøre. Men der er
kommet rigtig mange gode tilbage-
meldinger på kanalen. 

Kanalens danske repræsentant
Charlotte Repholtz mener, succes-
sen kan tilregnes hele opsætnin-
gen omkring programmerne.
"Mange af vores programmer fore-
går udenfor tv-studierne og der-
med bliver omgivelserne en flot
kulisse for madlavningen. Vi gør
meget ud af at vælge programmer,
som giver den kulinariske rejseop-
levelse frem for "blot" at sende det
ene opskriftsprogram efter det
andet. Det skal være interessant,
samtidig med at tænderne løber i
vand." 

Hvem ser BBC Food?
Research viser, at især i Danmark
har madprogrammer godt fat på de
yngre seere. Og fordeling mellem
mænd og kvinder er næsten delt
lige over. Et godt eksempel på, at
mændene er kommet med i køkke-
net og vil have indflydelse på, hvad
der sættes på bordet. Det er også
BBC Foods erfaring, at kanalen er
populær som familieprogram.
Charlotte Repholtz har ofte hørt
kommentarer til kanalens kunde-
service, der går på, at børn synes
det er sjovt at se med og afprøve
nogen af madtipsene i køkkenet
med mor og far bagefter. "Sidst vi
hørte det, var faktisk på kræm-
mermarkedet i Skanderborg, hvor
flere børn sagde, de så BBC Food."
(Kanalen deltog særdeles aktivt
med egen bod på september
måneds kræmmermarked og gør i

det hele taget meget for at være i
dialog med seerne (red.))

En lille provokation 
BBC Food hører ind imellem, at
"der jo også er madprogrammer på
de danske kanaler", og det argu-
ment finder Charlotte interessant:
"Der er jo også sport på de danske
kanaler, men det forhindrer ikke
sportskanalerne i at være popu-
lære på antenneforeningernes net.
Der er også dyre-og dokumentar-
programmer, men igen synes det
ikke at have indflydelse på popula-
riteten for Animal Planet og
Discovery. Mad er uden tvivl det
emne, mange af os tænker mest
over i løbet af en dag. Det er trods
sjældent, at man går rundt og
overvejer, hvordan man bygger en
hængebro". 

Argumenterne for en ren madka-
nal støttes også af det stigende

salg af kogebøger. Og der er heller
ingen tvivl om, at især de unge
kokkes hyppige optræden i medier-
ne har skubbet madinteressen
gevaldigt i vejret. Hvor var vi uden
Jamie! 

Danske undertekster
BBC Food kommer nu med danske
undertekster, hvilket mange sik-
kert vil betragte som en god nyhed,
og herudover planlægger BBC
Food at lancere en on-line ordbog
med ord fra gastronomiens verden.
Det er også muligt at få tilsendt
nogle af de opskrifter, kokkene
bruger, så man slipper for at få
skrivekrampe under udsendelsen.
Det sker via websitet: 
www.bbcfood.com, hvor man kan
tilmelde sig kanalens nyhedsbrev.
Opskrifter findes også på selve
hjemmesiden. 

BBC Food: 
Inspiration til hjemmets køkkenchefer
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BBC Prime fejrer sin 10 års fød-
selsdag i år, og det giver selvfølge-
lig anledning til at se tilbage på de
mange populære udsendelser,
kanalen har leveret – også til det
danske folk. 
Nærmest udødelige klassikere som
Halløj på Badehotellet og Fint
skal det være. Den nærmest uen-
delige "Eastenders" som stadig
har utrolig mange fans, den subti-
le The Office og Ready Steady

Cook der lærte os, at god mad sag-
tens kan frembringes for en 50er,
osv. 
Gennem årene er der leveret et
sikkert mix af kendte klassikere og
nye produktioner med potentiale
til måske selv at blive klassikere.
Over 70% af programmerne på
kanalen har været i Storbri-
tannien indenfor det seneste 11/2

år. 

Danske efterligninger
Mange af koncepterne er også
"oversat" til dansk regi: f.eks.
Changing Rooms (Roomservice i
Danmark), oftest indenfor bolig- og
livsstilsprogram genrerne. Men
også mange underholdningskon-
cepter, som f.eks. Shooting Stars
(fordansket på Zulu af Casper
Christensen og Frank Hvam), og
the Weakest Link (Det svageste
led) har rod i BBC produktioner. 
Følger man kanalen regelmæssigt,
vil man ofte kunne se sådanne pro-
grammer et godt stykke tid, før
koncepterne bliver solgt til dansk
tv. At de ofte ligger rigtig tæt op ad
originalen, er ikke så meget udtryk
for manglende dansk fantasi, men
snarere, at salgsaftalerne fordrer
det. 

Flere danske undertekster 
Udover at fejre 10-året med en
række nye og kendte programmer,
meddeler BBC Prime, at man plan-
lægger at forøge antallet af danske
undertekster med ca. 1-11/2 time pr.
dag. 
På de programmer, der stadig ikke
tekstes kan det måske være en
hjælp at få de engelske undertek-
ster med. De findes på ca. 70% af
Primes programmer i dag og fås
frem ved vælge BBC Primes tekst-
tv og trykke 888. HVIS der er
engelske undertekster på, vil de så
komme frem. Det er faktisk rigtig
anbefalelsesværdigt og gør det
langt lettere at følge med, hvis der
tales rigeligt "Yorkshir-isk" eller
anden dialekt . ■

bliver 10 år 



www.bbcprime.com
BBC PRIME is a trademark of the British Broadcasting Corporation

Den 26. januar er det nøjagtig 10 år siden, at BBC Prime gik i luften. Og hvilke 10 år! Vi har givet 

danskerne det aller bedste af britisk underholdning, fra prisbelønnede krimi- og andre dramaserier 

til nærmest at have startet en trend indenfor bolig-, have-, og antikvitetsprogrammer. Børn og 

unge har fået Teletubbies og live underholdning fra nogle af de hotteste i underholdnings- og 

musikverdenen i programmer som Top of the Pops.

Der har også været rigeligt at grine af i de mange komedier, og på dokumentarfronten har du 

kunnet rejse med jorden rundt, til vands, til lands og i luften med både dyr og mennesker. 

Vi takker for din opbakning og glæder os til også i fremtiden at kunne levere

de bedste og nyeste underholdningsprogrammer – kun på BBC Prime.

God fornøjelse!

BBC Prime fejrer 10 års fødselsdag
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Programfladen for foråret
2005 byder på flere egenpro-
duktioner, fodbold med bl.a.

Premier League, den spanske La
Liga, og den nordiske storsatsning:
Royal League. Den vender vi tilba-
ge til. 

Det bliver også til endnu flere film
fra "drømmefabrikken Hollywood":
Hver dag i 3- forestillingen og 9-
forestillingen vises der film herfra,
og derudover øges udbuddet med
danske film hver søndag, som
oftest med henblik på, at familien
sætter sig ned sammen og ser tv! 

Flere danske familiefilm 
Af udbuddet kan nævnes en ulti-
mativ familiefilm "Krummerne",
som blev en stor succes i biografer-
ne. Så stor, at man valgte at lave
både en 2’er og 3’er . Seerne får et

gensyn med drengen Krumme og
hans store familie, der i bedste
Alene-Hjemme-stil blandt meget
andet byder på et par klodsede
tyveknægte, der har gemt deres
bytte i familiens nyindkøbte hus.
Temaet optræder igen i
Krummerne 2 – hvor tyvene skal
have hævn – og i 3’eren hvor fami-
lien flytter tilbage til deres gamle
lejlighed til stor fortrydelse for
underboen, fru Olsen. 

En anden publikumstræffer er
"Sunes familie", der fortæller om
familen Andersen, der gerne vil på
ferie, men ikke kan blive enige om
hverken feriemål eller ferieform.
Det bliver der megen morskab ud
af. 
Der bliver også lejlighed til gensyn
med skuespilleren Robert Hansen
(fra bl.a. Kærlighed ved første hik)
som i filmen "Vildbassen" spiller en
rolle lidt tæt på hans egen til tider
turbulente tilværelse. Den handler
om ballademageren Torben, som
bliver sendt ud på en gård, for at
han ikke skal have for megen fritid
til at lave ballade i. Historien
krydres med en kærlighedshistorie
og skøre påhit. 

Royal League hitter hos Kanal 5
Kanal 5’s fodbold-satsning, Royal
League, som er en nordisk fodbold
turnering i stjerneklasse blev et
scoop for kanalen. Op til premieren
12. November var der en del debat
i aviserne om mulighederne for
turneringen – og det er jo ganske
naturligt, når et stort intitaiv fra
de nationale fodboldforbund i
Danmark, Norge og Sverige startes
op. 
Men seer opbakningen har altså
været der. 
Kanalen kunne notere næsten
200.000 seere, da FCK og Brøndby
spillede 5. December og gennem-
snittet er også højt på hele ligaen:
ca. 145.000 har fulgt kampene.
"Det er en god start", som kanalen
selv konstaterer efter de første tre
runder. 
Sportschef på Kanal 5, Martin
Dalgaard, mener, at tallene – både
seertal og tilskuertal på spilleste-
derne, viser, at Royal League har
en klar sportslig berettigelse, og at
den har været med til at hæve kva-
liteten af fodboldudbuddet på
Kanal 5.

Ligaen er gået i vinterhi, men star-
ter op igen den 12. Februar med 4.
runde i grundspillet. Her møder
København Tromsø i Parken, og
Brøndby skal ud i en nøglekamp i
gruppe 2 mod IFK Göteborg.
Esbjerg er oppe mod Rosenborg,
mens OB spiller hjemme mod
Halmstad. 
17. februar mødes FCK og Brøndby
igen – og der kan man så håbe på
endnu et brag af en kamp! 
Se hele turneringsprogrammet
med indledende runder, mellem-
runde og finale på Kanal 5’s hjem-
meside, hvor man også kan orien-
tere sig om principperne for turne-
ringen. ■

Kanal 5 er ved at have fun-
det sit stabile leje i de relativt
"nye" klæder, som kanalen
iførte sig ved navneskiftet
sidste år.

- endnu flere film og
mere topfodbold 





Om morgenen den 3. Januar 1959 drog en flok
oprørere langs Cuba hovedvej mod Havana. I
spidsen stod den 33-årige Fidel Castro Ruz.

En cubansk bonde vednte sig mod en amerikansk
journalist, pegede og sagde.
"Der går en hel nations håb."

I løbet af de næste 40 år fik Castro verdens øjne ret-
tet mod sig selv såvel som sit land. Han blev en vig-
tig spiller i storkonflikter og har udfordret tålmo-
digheden hos ikke mindre end ni amerikanske
præsidenter. Han har overlevet en hel verdens
fjendtlighed rettet mod sig, adskillige mordforsøg og
en økonomisk embargo. 

Hans ansigt er blevet et ikon og varemærke. En cig-
arrygende dikatato, som stadig er et mysterium for
de fleste. Gennem interviews med slægtninge, loya-
le tilhængere og fjender samt med sønnen, Fidel,
der står bag ham og en datter, alina, der vendte
ham ryggen, tegner vi et portræt af en af verdens
mest ukuelige ledere. 

Se med:
Søndag den 20. Februar kl. 21.00 
For genudsendelser: check hjemmesiden på: 
nationalgerographic.dk/tv. ■

Fidel CastroFidel Castro



Det er en toptunet kommerci-
el kanal med kun et års tid
på bagen, som fra starten

lagde hårdt ud med kult værterne
Lars Hjortshøj og Lasse Rimmer
(blandt meget andet kendt fra
Zulus Langt fra Las Vegas) kompe-
tent sekunderet af Andrea
Elisabeth Rudolph.
De starter på det ukristelige tids-
punkt kl. 6-00 om morgenen – helt
sikkert godt klatøjede, men var-
mer sig hurtigt op i hinandens sel-
skab med som oftest uforudsigeligt
tant og fjas til kl. 9.20. 

De varme morgenstole overtages
om eftermiddagen af den tilbage-
lænede Gordon Kennedy og Sille
Roulund i showet: Kennedy-
Klanen. Her kan man f.eks. ind-
stille en god kollega til "100 minut-
ter før fri" eller afsløre en bommert
i "Dagens Fejl 40". 

Radio 100FM er en radiokanal, der
tager udgangspunkt i lytternes
ønsker og behov. Den kører med en
varieret musikprofil, der hedder
AC: Det står for Adult
Contemporary – som i skrivende
stund er kendetegnet ved kunstne-
re som Phil Collins, Robbie
Williams, TV 2 m.fl. Lytterønsker

hører man sig frem til via servicen
Musikpanelet, hvor ENHVER lyt-
ter kan ytre sig om, hvad man
synes om musikken – og på den
måde får man løbende en tilkende-
givelse om, hvorvidt den afspejler
lytternes smag. 

1.2 mio husstande kan i dag lytte
til Radio 100FM, og kanalen er på
rekordtid blevet fantastisk popu-
lær. Den er i dag den største kom-
mercielle kanal og bider P3 i
haserne. 
Vi byder kanalen velkommen i
Skanderborg – og de kvitterer med
en hurtig lille konkurrence for
medlemmerne: ■

Morgenhyrder og musik til arbejdet

Før-julegaven til medlemmerne definerede de selv: radioka-
nalen 100FM kom på nettet i Skanderborg efter flere med-
lemshenvendelser kort før bladets deadline. Den findes på
frekvensen 96,50 MHZ.

Konkurrence: 
10 flotte 100FM trøjer sættes på spil her (str. M)  
Hvad hedder den frekvens, man kan modtage Radio 100FM på i 
antenneforeningen: 

A) 96,7     B) 96, 5   C) 96,8 

Navn: 

Adresse: 

Evt. telefonnr.: 

Sendes til: Kabelnet AFOSHS, Adelgade 48, 8660 Skanderborg 
senest 1. Marts 2005. 

Faktabox: 
Radio 100 FM lanceredes 15.
November 2003. Den dækker
i dag 38 % af landet, men har
alligevel den højeste share
(lytterandel) blandt de kom-
mercielle kanaler. En høj lyt-
terandel indikerer at man har
mange lyttere og at de bliver
fastholdt i lang tid ad gan-
gen. 
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Ifebruar viser Travel Channel
en ny form for programserie,
hvor kanalen anvender sin eks-

pertise til at informere om verdens
bedste rejsemål med dybdegående
og komplette introduktioner til
både den historieinteresserede rej-
sende og den ferierejsende, som
"bare" gerne vil være godt forbe-
redt. 

I Travel Channels rejseguide til
Jordan er der fokus på et fanta-
stisk land, der både kan tilbyde
kultur, strande og nogle af verdens
fineste historiske monumenter. 
Første del er koncentreret om
hovedstaden Amman, ørkenslotte,
kirker og romerske byer. I tilgift
introduceres seerne for den
udgravnings plads, der blev opda-
get for nylig, hvor Johannes
Døberen døbte Jesus. 

Anden del tager seerne med til lan-
dets sydlige del. Dødehavet, nogle
af korstogsriddernes slotte, bade-
stedet Aqaba ved det Røde Hav og
byen Petra. 

Guide til Jordan 
Rejser med historisk vingesus

Del 1 sendes 5 februar kl. 15.00 og
19.00.
Del 2 sendes 6 februar kl. 15.00 og
19.00. ■
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på ny Viasat kanal 

Viasat barsler med den nye Viasat
History og følger dermed trenden
på film og bogmarkedet, der har
oplevet en kæmpe interesse for
historiske begivenheder i nutidig
dramaform. Tænk blot på Da Vinci
mysteriet, som blev et hit i alle
aldersgrupper af læsere, eller på
Gladiator, Troja og Alexander den
Store på filmsiden.

Viasat History har eksisteret siden
maj 2004 men lanceredes i
Danmark 2. november. 
Programmerne belyser  historiske
berømtheder, mysterier, nøglebegi-
venheder og epokegørende opfin-
delser på en dynamisk og under-
holdende måde og følger en over-
skuelig ugeplan, så det er lettere at
finde sin yndlingsgenre: f.eks. sen-
des alle ugedage kl. 19.00 en time
"Dage der rystede verden" med
hændelser som mordet på Martin
Luther King, månelandingen i
1969, Nelson Mandelas frigivelse
og fra nyere tid terrorangrebet 11.
September 2001. Kanalen sender
hver dag fra kl. 06-24.00 med bl.a.
Sportens historie (ma/tirs), natur-
videnskab/opfindelser (ons-fre).
Kulturhistorie (lør-søn). Kl. 21.00
er hver dag afsat til Portrætter.
Kanalen koster 2,75 kr./md. 

Reality TV

På trods af navnet er denne kanal
ikke domineret af reality-shows,
som vi kender det fra den danske
tv-skærm. Navnet signalerer, at
der fortælles historier om  "virkeli-
ge" mennesker fanget i dramatiske
situationer i det virkelige liv. Der
er således ingen skuespillere, spe-
cial effects eller stunts. 

Den ægte heroisme, der udvises af
bl.a. brandfolk, politi, rednings-

hold og hospitalspersonale udgør
dramaet selv, og den øvrige pro-
gramflade byder f.eks. på menne-
sker, der tager udfordringer op –
som de stiller sig selv, eller som
kanalen sætter rammerne for. På
det punkt er ligheden med de dan-
ske reality programmer måske
større. 
Der vil også være fokus på menne-
sker, der skiller sig ud på anden vis
– ikke nødvendigvis som
"Jackasses" men f.eks. ved at have
en fanatisk interesse for et givent
emne.  
Kanalen sender 24 timer og
koster 2,50 kr/md. ■

Viasat History og Reality TV
NYE KANALER:

Viasat History og Reality TV
Stadig flere niche kanaler dukker op i mediebilledet, og det
afspejler sig også på stemmesedlen i år.
Vi har udvalgt et par repræsentanter, der begge læner sig
op af dokumentargenren, til nærmere omtale.
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TCM er ikke bare klassiske
filmperler – det er også stedet,
hvor filmspirer kan afprøve deres
talent.  
I november afholdt TCM i samar-
bejde med British Film Institute,
London Film Festival og avisen
The Times den prestigefulde TCM
Classic Shorts prisuddeling for
femte år i træk.. Seks ud af 351
indsendte film dystede om priser-
ne, og to danskere løb af med
2.pladsen med filmen Between Us. 

Det er ualmindelig godt gået, da
kvaliteten af de indsendte film er
tårnhøj. Og det er da også første
gang, at to danskere, Charlotte
Christensen og Stefan Mørk, har
vundet priser i denne konkurren-
ce. 

"Between us" fortæller historien
om en lille dreng, der sidder og
keder sig på bagsædet af sine
forældres bil, mens de skændes og
hakker på hinanden.
Irritationselementet stiger i takt
med, at de sidder fast i trafikken,
og Lukas, som drengen hedder,
prøver at ignorere deres skænderi

og underholde sig selv. Han får øje
på en pige i bilen ved siden af, og
de begynder at kommunikere. Et
øjebliks venskab tager form – ind-
til trafikken begynder at bevæge
sig igen. 
Umiddelbart et hverdagsøjeblik,
de fleste af os kan genkende: et øje-
bliks møde med en fremmed i tra-
fikken – uvisheden om hvad det
kunne være blevet til, og hvad den
anden mon tænker.. 

De to vindere er hhv uddannet
filmfotograf og lydmand på NFTS
(National Film and Television
School i England) og prisen har
betydet et vældigt springbræt for
dem i filmbranchen. Udover penge-
ne (ca. 100.000 kr som skal bruges
til næste projekt) har de fået en
masse omtale (kortfilm er STORT i
England) og kontakter. 
De kunne begge ønske, at interes-
sen for kortfilm var større i
Danmark – og at den ikke altid
sammenlignes med novellefilm
eller spillefilm. 
Den flotte andenplads viser, at der
eksisterer et gunstigt miljø for en
lignende festival i Danmark med

højkvalitets kortfilm. Som de selv
siger: "TCM Classic Shorts var en
stor oplevelse for os, og det er
klart, at et lignende arrangement i
Danmark eller Norden ville blive
værdsat af de filmfolk, som holder
af kortfilm – ikke kun som en
"begynder beskæftigelse", men
som en anerkendt genre i sig selv."  

TCM er en filmkanal der viser de
bedste biograf film gennem tiderne
– fra 40erne til 90erne. I aktuelle
teamer fortæller TCM også histori-
erne bag filmenes tilblivelse gen-
nem fraklip, forfilm og interviews.
Filmene på TCM vises med danske
undertekster, og 70% af dem er i
farver i dag. TCM kan afkrydses
som 24-timers kanal. ■

- Sølvpris til danskere i TCM Classic Shorts
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Som vi før har beskrevet i bla-
det, er en af de store begiven-
heder i antenneforeninger

det årlige landsmøde indkaldt af
FDA (Forenede Danske Antenne-
anlæg) som kombineres med en
stor messe, hvor kanal udbydere og
leverandører af ny teknologi til
antenneanlæg kan præsentere
deres produkter. Samtidig tilbydes
konferencer og debat fora, hvor
fælles problemstillinger tages op. 
De seneste år har rammerne om

mødet været Pejsegården i
Brædstrup – som kan tilbyde den
store plads, udstillinger og konfe-
rencer efterhånden kræver. 

Hele bestyrelsen deltager i det
omfang vi kan – både i konferen-
cerne og almindelig ajourføring af
kontakter. 

I billedserien er forsøgt indfanget
noget af stemningen fra de to
dages branchetræf. ■

Ricky Elstrup
fra Viasat med
beundrer.

Sofie fra Travel
Channel (tv) og

Olivia fra Hallmark
lytter til ønsker fra

medlemmer.

Discovery - all-stars team.
Thomas Mygind demonstrerer - med vanlig charme -
hvordan man selv bygger et fodboldmål på Kanal 5.

Trine fra Zulu argumenterer overbevisende.

Ole Hyckelberg fra the
Voice TV med Stine sælger

i den grad biletter.



Mere end 75% af din hjerne er vand
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Think again.

Bruger du vand
med omtanke?




