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FORORD

30 års tv

D

u sidder i dag med en særudgave af Skanderborg Antenneforenings medlemsblad, der
er udvidet i anledning af foreningens
30-års jubilæum den 4. februar. Der
er rullet meget tv hen over skærmene
i tidens løb, og man får indtryk af, at
der også har været turbulente perioder ind imellem. Især ved programvalg. For tv valg er jo en alvorlig sag
– for mange en af årets vigtigste
beslutninger.
De uskyldige krydser afgør underholdningen i hele årets løb, og husfreden kan nemt spoleres, hvis yndlingskanalen forsvinder.

2005 har budt på mange glade vindere i medlemskredsen, her Dennis
Engelbrechtsen, Skanderborg, med
en høst på to Zulu Rocks billetter
(juni)
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Underskov af kanaler
At tv stadig er et vigtigt medie, er evident med den underskov af kanaler,
der fortsætter med at skyde op.
Senest har licensfinansierede DR
også meldt sig på banen med interesse for at lave flere kanaler, efter DR2s
store succes med at brande sig hos
seerne. Foreløbig har de dog ikke
kunnet overbevise politikerne om

behovet for niche kanaler. Tværtimod må man vel sige, at licensfinansieringen netop skal sikre, at der ER
noget for rigtig mange at samles om
på een kanal!
Den hurdle har de kommercielle
kanaler ikke - og i bestyrelsen finder
vi det egentlig positivt, at der kommer nyheder, som vi kan teste i en
prøveperiode, og så må kvaliteten
afgøre, om de bliver hængende. Og
det gør de jo, hvis medlemmerne vil
have det!
Denne gang er interesse fokus størst
på TV 2s nye filmkanal – "24-timers
go’e film uden afbrydelser" – og
Disney, som efter en lang høj-prisperiode har banket sin pris ned, hvor
den realistisk kan betales i almindeligt udbud.
God afstemning,
Venlig hilsen
Hanne Grøn
(ansv. redaktør)

Sådan begyndte

Antenneforeningen
Af Søren Berthelsen

H

vordan gik det egentlig til,
at vi fik en tilslutningsdåse på væggen, der skaffer
tv-underholdning i en størrelsesorden, som de fleste ikke kan overkomme? 50 tv-kanaler, og jeg ved
ikke hvor mange FM-radioprogrammer. Og den lille dåse kan
oven i købet levere lynhurtig internetforbindelse til hele verden, og
til priser, som er til at betale. Man
kan jo selv vælge, hvor mange programmer, eller hvor hurtigt internetforbindelsen skal være.
Men sådan har det ikke altid
været.
Ville man se fjernsyn i 1975, var
det ikke nok at skrabe pengene
sammen til selve kassen, nej for
uden antenne, intet billede.
Snart var der ikke en skorsten
uden antenne, og nogle steder i
Skanderborg var det ikke engang
nok.

På mange lokaliteter, f.eks. i
Vestergade og på Næsset, var det
svært at få et godt billede på skærmen, fordi bakkerne skærmede for
Søsterhøj antennen.
Og så var der jo lige det, at der
kun var ét program, "at vælge
imellem".
Derfor var der fra mange sider et
stærkt ønske om at kunne se noget
mere, bl.a. fra Tyskland eller
Sverige.
Enkelte med en høj geografisk placering prøvede for egne penge at
bekoste gevaldige antenne arrangementer, med forstærker og dyre
master, men alligevel fungerede
det ikke optimalt.
I Kolding kunne man se tysk tv,
men de havde jo heller ikke Ejer
Bavnehøj i vejen.
Én af dem, der gerne ville se noget
mere, var Ove B. Dirksen, VW-forhandler. Han var ildsjælen der i
1975 fik samlet et udvalg, hovedsageligt bestående af Lions-medlemmer, og så undertegnede, der kom
med som den, der vidste noget om
antenner.
Dirksen, der kunne styre tre VW
forretninger i tre forskellige byer, kunne også samle trådene og
forhandle med et firma, der
turde påtage sig opgaven. Det
var Vejlefirmaet Scantemo, der
skulle stå for det tekniske og
for salget til dem, der siden
skulle blive til medlemmer.
Der var mange problemer i
starten. Med bl.a. billedkvaliteten og de udenlandske signaler. Selv den høje mast i
krydset Fruering Kirkevej og
Virringvej, ved Virring kunne, i hvert fald i starten, ikke
skaffe tilstrækkeligt stabile
signaler ind i stuerne. Den
ideelle højde på en mast
skulle være 450 meter, men
det var lige i overkanten for
Skanderborg og omegn, vi
ville ikke til at konkurrere
med Eifeltårnet.

Så der var en hel masse at "snakke" om på den stiftende generalforsamling, i februar 1976.
"Værsgo´, vælg en bestyrelse og
kom i gang", sagde det selvbestaltede udvalg bogstaveligt talt til de
fremmødte. Nu er det jer, der passer butikken. Ingen fra udvalget
ønskede at blive valgt til bestyrelsen, nu ville de bare se fjernsyn.
Starten på foreningen gik dog ikke
uden sværdslag. Det kunne der
faktisk skrives en underholdende
historie om. Der var noget med priser og procedurer, varsler, og jeg
ved ikke hvad, men i gang kom det
da. Senere generalforsamlinger
gav også høje bølger på vandet,
men nu er det historie, og efterhånden faldt det hele på plads, og
fakta er jo, at nu kører det.
Problemerne med de varierende
signaler, som masten kunne levere
er nu løst med det mere driftsikre
system med paraboler, satellitter,
lyslederkabler osv.
"Nordeuropas største anlæg", stod
der dengang i aviserne. Det er vi
nok ikke længere, men skidt, bare
fjerneren virker, når vi trykker på
remoten.■

Søren Berthelsen er indehaver
af forretningen Foto & Tryk,
Adelgade 124 i Skanderborg
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Heldig Hørning borger blev bredbåndskunde
nr. 50.000 hos Dansk Kabel TV

D

et blev en lokal borger,
Henriette Christiansen, fra
Hørning, der i december
måned blev ringet op af Dansk
Kabel TVs kundeservice chef,
Palle Jensen, med en rigtig god
besked: Hun var med sin internetbestilling landet som aktiv bredbåndskunde nr. 50.000 hos Dansk
Kabel TV og markerede dermed en
milepæl for udbredelsen af bredbånd via kabel tv i Danmark. I den
henseende er selskabet i dag landets tredjestørste udbyder.
Palle Jensen havde taget turen fra
Varde for at fejre Henriette på
behørig vis den 15. december i
antenneforeningens lokaler på
Adelgade. Udover en stor buket
blomster fik Henriette en funky ny
mobiltelefon fra Motorola – og det
første års forbrug af bredbånd ganske gratis.
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Henriette var både benovet og
naturligvis glad for overraskelsen
og glæder sig nu til at komme lynhurtigt på internettet, ligesom

snart halvdelen af Skanderborg
antenneforenings medlemmer er
det allerede.

På billedet overrækker kundeservicechef Palle Jensen blomster til en glad
Henriette Christiansen.

Jubilæum og afstemning
Af Bent Larsen

Søren Bertelsen var antenneforeningens første formand og fik
med stor dygtighed sat tingene i
gang.
Tak for en god artikel og tak for
din aktive medvirken til igangsætning af Antenneforeningen.
På jubilæumsdagen holder vi
åbent hus, se invitationen side 4,
ligesom vi annoncerer forskellige
steder.
Jeg tager tråden op, hvor Søren
Berthelsen slutter med et økonomisk tilbageblik side 31.
Tilbage til hverdagen, vi har vor
sædvanlige afstemning.
Nye kanaler og nye priser på
gamle kanaler, som vi ikke tidligere har modtaget.
TV 2 film er kommet godt i gang og
Disney Channel har tilpasset sin
pris til markedsprisen.

Det kan betyde en stigning i kontingentet på 20 – 30 kr. pr. måned
eller 2 – 300 kr. pr. år.
Når du sætter dit X, så tænk på
hvad du i dagligdagen ser på og
gerne vil se på, tænk på børnene,
børnebørnene, tænk på de unge,
der gerne vil have musik, vel og
mærke musik, der passer til de
unge. Når jeg siger tænk på de
unge, så er det fordi de ingen stemmeret har (tror jeg ikke, der er
enkelte familier, hvor børnene får
lov til at sætte X). Det er vigtigt at
vi tænker på alle, men mest på vor
egen familie og måske naboens.
Når jeg ser den nuværende programoversigt igennem, er der utroligt mange tyske kanaler blandt de
kanaler, der ikke koster noget, det
er måske meget godt, men tænk
over jeres X på disse kanaler, det
behøver ikke absolut være en gammel vane.
Musik kanalerne for de unge har
vi altid døjet noget med, vi vil
gerne have dem på, men de mangler lidt stemmer af og til. Musik for

Foto: Burgdorf; Århus

I

anledning af vort 30 år jubilæum har jeg for en enkelt gangs
skyld overladt side 3 til en af
dem, vi har så meget at takke for.

os alle er derimod ikke populært,
VH1 får næsten ingen stemmer
eller i hvert fald ikke nok.
Lad jer ikke påvirke af denne artikel, men brug den som en inspiration til, hvor X skal sættes.
Brug den sunde fornuft, stem med
hjertet, eller ud fra dine og de
andres behov for underholdning.
Helt upolitisk ønsker jeg jer et godt
valg.
Det hele bliver besluttet på generalforsamlingen d. 21. februar 2006.
■
De nye lokaler på
Adelgade 48 – med
masser af plads.

Jeg forventer, at disse kanaler får
en rigtig god afstemning, og jeg
forventer, at vi bliver tvunget til at
medtage begge på den nye programoversigt. Det kan betyde et
farvel til andre betalingskanaler,
hvis vi ikke sætter kontingentet
op.
Det er på den årlige generalforsamling, næste gang 21. februar
2006, at kontingentet bliver fastsat.
Hvis du vil være sikker på, at dine
favorit kanaler bliver stemt ind, så
mød op på generalforsamlingen.
I 2005 har vi betalt kr. 2.100 for
den store pakke, det foreslår vi sat
op. Op til en pris, hvor vi kan modtage alt det, som de fleste af os
gerne vil se.

Foreningens gamle lokaler på
Adelgade 83. Det kneb med
pladsen!
ering.
Hytten i Fru
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Det danske marked er en
succes for MTV – nye tal viser,
at seer-andelen er steget
med 59% efter det første
halve år.
Af Jesper Dahl-Sørensen, MTV

R

elevans, en styrkelse af programplanen og nye danske
VJ’s er nogle af kode-ordene
for den succes, som MTV’s danske
kanal har opnået siden lanceringen den 15. maj. Med en seervækst på ikke mindre end 59% var
der god grund til at lade champagnepropperne springe, da man
medio november fejrede kanalens
første halve år som dansk kanal.
Men man er bestemt ikke kommet
sovende til de flotte resultater tallene udtrykker nemlig en utrolig initiativ- og begivenhedsrig tid
for MTV’s danske kanal. En tid der
har budt på en bred vifte af lokale
tiltag, ligesom kanalen den 17.

november for alvor slog sit engagement fast på det danske marked,
da man offentliggjorde nyheden
om MTV Europe Music Awards i
København 9. november næste år.
MTV Europe Music Awards er verdens største musik award show og
er kendt som musikbranchens
"Oscar uddeling". Showet den 9.
november 2006 i København vil
kunne ses af over 1 milliard mennesker i hele verden.
- Strategien har været at gøre
kanalen mere relevant for vores
danske seere, ligesom vores fokusområde har været at styrke programplanen i prime og night time.
Og ser vi på tallene fra de første
seks måneder, kan vi konstatere,
at indsatsen er lykkedes med stor
succes. Danske undertekster, danske VJs, nye danske programmer,
de bedste programmer fra MTV’s
internationale netværk samt en
musikplan, der inkluderer mindst
30% dansk musik, har styrket relevansen og positioneret MTV som
en vigtig leverandør af banebrydende ungdoms-tv og -musik, siger
programchef for MTV i Danmark,
Kenneth Kristensen.
■

Følg Hulk Hogan og hans familie
i nyt show på MTV

Green Day på MTV visit

South Parks ukuelige drenge
huserer på MTV

Superhotte Shakira kan du selvfølgelig
også møde på MTV
Nr. 1 - januar 2006
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Kan Zulu lave hat trick?
I de sidste par programvalg har fem-års jubilaren, TV2 Zulu,
været top-scorer hos medlemmerne i Skanderborg, og det
bliver spændende at se, om kanalen kan gentage successen i år.
mer og gamle kendinge i nye udgaver.

Af Hanne Grøn

Stærkt brand
Det er stadig de to unge kanalchefer, Palle Strøm og Keld Reinicke,
der holder tømmerne i den lille kriger, og konceptet med comedy,
mixet med sport – og skal vi kalde
det – "positive-spirit-reality" er
intakt.
Zulu brandet er meget stærkt og
kendetegnet ved, at der bevidst
arbejdes på at skabe et univers af
"fællesskaber", som seerne kan blive
en del af og identificere sig med.
I det følgende præsenteres et
udvalg af kanalens nye program-

Comedy i alskens
forklædninger
Klovn – autentisk comedy
Casper Christensen og Frank
Hvam har igennem flere år lagt
deres hjerteblod i en konstant og
særdeles ambitiøs udvikling af
comedy-genren på Zulu. Først med
"Langt fra Las Vegas" så med
"Shooting Stars", "Zulu Royal" og
nu med "Klovn".
Som en klar kandidat til Danmarks mest uheldige mand finder
vi en kæk Frank Hvam i hovedrollen i "Klovn". Tæt flankeret af vennen Casper Christensen.
Konceptet om at vise de to venners
hverdag tilfører comedy-genren et
forfriskende autentisk skær – dog
stærkt krydret med et hav af uhyggeligt pinlige episoder. Netop denne kombination af hylende morsomme og tåkrummende pinlige
situationer har gjort serien til en af
Zulus absolutte seermagneter. Og
vinder af dette års comedy-pris ved
den danske tv-festival.
I forårets nye episoder bliver seerne vidner til en periode i Frank og
Caspers liv, hvor sex-temaet af
uvisse årsager fylder vanvittigt
meget i de to drengehoveder og
selvfølgelig resulterer i en frygtelig
masse forviklinger.

En cool Casper med en knap
så cool Frank er klar til tredje
ombæring af Klovn

8
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P-lægens værksted
For Jan Elhøj er sex heller ikke
ligefrem noget tabu, når han i foråret igen toner frem på Zulu-skær-

men i et helt nyt, salamifyldt comedyshow kaldet "Penislægens værksted". Programmet tager rigtige
mænds problemer med det modsatte køn forholdsvis alvorligt og er i
øvrigt ikke for sarte sjæle.
Med sprængfarlige emner som
"Den første gang" og "Min kæreste
bestemmer" giver Jan alle landets
drengerøve gode råd og en hjælpende hånd. Kendte danskere som
f.eks. rapperen Niarn gæster værksteder og supplerer med deres egne
erfaringer. Som en ekstra bonus
kan singlefyre vinde en blind date.
De skal dog først overleve et møde
med en af programmets egne opfindelser: Olfertkranen. PS. Piger må
gerne se med.

"Hvem er mest næbbet af os to?"
Gintbergs gakkede rejser
Ualmindeligt nysgerrig Zulu-turist
med hang til comedy. Jan Gintberg
har pakket kufferten og rejser ad
Japan til for at kaste sig frygtløst
ud i en stribe bizarre udfordringer.
Kan han f.eks. lære at være sumobryder lige så hurtigt, som David
Owe lærte at danse vildt? Jans rejseoplevelser suppleres med forskellige programmer om samme
emne i en Zulu Temaaften.

Comedy-festival hele ugen
På Zulu er der stor tradition for
event-uger, og derfor kan bl.a.
comedy-fans, poker-nørder og andre desperate seere roligt glæde sig
til at blive forkælet. Zulus Comedy
Uge er fyldt med nye, skæve programmer som "Den grimme melding" med Gintberg og "Farvelagte
Frustrationer" med Hartmann og
Tingleff samt klassiske lækkerbiskener for comedy-freaks.
Poker Ugerne derimod er ren balsam for spillefugle med bl.a. det
danske poker-es Gus Hansen i
"Bad Boys" og "World Poker Tour
Home Games". I Desperate Uger er
der action for alle pengene, når
Zulu viser fede film og skønne serier om, hvad desperation kan føre
til.
NFL & de Olympiske islege
Is på Zulu og sne på TV 2!
NFL er Zulus maskot. Ingen tvivl
om det. Derfor transmitterer Zulu
hver søndag hele to live-kampe fra
den amerikanske National Football League. Veteranerne Jimmy
Bøjgaard og Claus Elming får derfor hjælp af lillebror Jesper Elming
og Thomas Qvortrup.
Ishockey er Vinter-OLs flagskib –
og kampene sendes kun på Zulu.
Ligesom den hjemlige Oddset-liga.
OL-delingen mellem TV 2 og Zulu
er nemlig såre enkel: is på Zulu og
sne på TV 2.
- Foråret 2006 er den mest spændende periode i Zulus historie,
hvad angår ishockey, bl.a. fordi der
er OL med de største is-atleter,
som bliver dækket massivt. Også
slutspillet for den tætteste og mest
toptunede liga herhjemme (Oddset-ligaen) bliver helt fantastisk,
når det løber af stablen i martsapril. Også disse kampe sendes
kun på Zulu, og vi sender alle
runder, fortæller ishockey-ekspert
og Zulu-vært Jimmy Bøjgaard.

Anna David scorede ved Zulu Awards i november

kurs mod nye, spændende eventyr
nede på Jorden. Heldigvis er der
altid tid til at undres og lære noget
nyt i de to børneværters utrættelige jagt efter nye, mærkelige historier at fortælle.
- Det giver faktisk rigtig meget
mening at se børns leg som en
rejse, og det efterligner vi med
vores rejse i rumskibet, hvor vi så
bliver beamet ned på jorden til
sjove, mærkelige indfald, fortæller
Martin Keller, som også er overbevist om, at børns humor er meget
mere veludviklet end mange voksne lige går og tror.
- Et andet vigtigt element i vores
Zulu-programmer er faktisk det
med værtsrollen, for normalt er
værter tit sådan nogen meget perfekte nogen, men vi bruger os selv
hele vejen igennem, og så gør det
netop ikke noget, at børnene også
kan se, at vi er de her kiksede
typer, som vi også er i virkelighe-

den, der sagtens kan komme til at
dumme os, siger Ketil Teisen.
Events ud af huset
Zulu er også kendt for at skabe
events der profilerer kanalen
endnu stærkere hos målgruppen.
De årligt tilbagevendende Zulu
Rocks, Sommerbio, og ikke mindst
Zulu Awards, er i dag etablerede
begivenheder, som afkrydses i
kalenderen i god tid hos Zulus
unge publikum.
Det skyldes både den gode stemning og de altid hotte kunstner
navne, der optræder på plakaten –
i et bredt mix, der får det hele til at
minde om en mini-festival oplevelse. ■
Foto credits:
Musik billeder: Anders Stensgaard
Zulu billeder: TV 2.

Senere på året viser Zulu også Le
Mans, Wimbledon, Vuelta og meget mere sport.
Martin & Ketil
Crazy humor for de mindste
Børn og barnlige sjæle kan hver
morgen vågne blidt på Mini Zulu,
når Martin & Ketils rumskib har

Nephew for fuld udblæsning i Wannabe Darth Wader
(Zulu Rocks, juni)
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Ny dansk tv-kanal fra TV 2
- til alle der elsker en god ﬁlm

VISES I JANUAR

PEARL HABOUR
Film uden afbrydelser
Film 24 timer i døgnet 365 dage om året
Film for enhver smag - fra komedier og romantiske ﬁlm,
til dramaer, actionﬁlm og thrillers
Film for en ﬂad femmer om måneden pr. husstand
(ex. moms og vederlag)

Go’e ﬁlm uden afbrydelser

Danskerne er vilde med
- go’e film uden afbrydelser
Opstarten på TV 2 FILM byder på næsten samme kommercielle markedsandel (3,2%) som da TV 2 Zulu startede op i
2000 i selskab med væsentligt færre konkurrerende kanaler.
- Folk er åbenbart endnu mere tossede efter film uden afbrydelser,
end vi nogensinde havde kunnet
forudse. Der er virkelig god respons. Vi fortsætter den gode stil
her i foråret med bl.a. tv-premiere
på den danske film Villa Paranoia med Erik Clausen. Måske
hans bedste film, udtaler adm.
direktør i TV 2 Networks, Palle
Strøm.

Nothing to Lose: Gavtyve komedie med højt tempo og masser af
action fra 1997 med Tim Robbins
og Martin Lawrence.
Ondt Blod: Benhårdt dansk drama fra 1996 med Jens Okking,
Thomas Bo Larsen og Bjarne Henriksen.
Kat: Martin Schmidts nervepirrende danske gyser fra 2001 med
Liv Corfixen, Martin Brygmann og
Søren Pilmark.
Som det kan ses, er ambitionerne
rigtig høje, og kanalen er, som
Palle Strøm udtaler i starten af
artiklen, allerede et hit hos mange
antenneforeninger. Det har utvivlsomt noget at gøre med den gode
pris, kanalen har lagt ud med.
Som omtalt i sidste nummer, kan
kanalen ses for "en flad femmer",

Palle Strøm (tv) og Keld Reinicke
(th) inviterer til fællesskab i sofaen.
og det er modtaget positivt fra
antenneforeningernes kunder, som
jo gerne giver nye seriøse kanaler
en fair chance. I Skanderborg er
kanalen også blevet godt modtaget, men den virkelige test bliver jo
ved afstemningen, når krydset
skal sættes af hardcore "filmfolkene" og dem, der bare gerne vil se en
god film uden afbrydelser. ■

Villa Paranoia
Filmen, som Palle Strøm omtaler,
er et eksempel på TV 2 FILMs
flagskib: nyere dansk film. Den er
fra 2004 og har, udover Erik
Clausen selv, populære skuespillere som Sonja Richter og Frits
Helmuth i hovedrollerne. På en
sjov og alligevel smuk måde får
Erik Clausen mindet os om noget
så alvorligt som medmenneskelighed og nødvendigheden af at kaste
sig selv ind i kampen om livet.
Af andre spændende titler på
TV 2 FILM i det nye år kan nævnes:
The Rock: Michael Bays actionstorfilm fra 1996 med Nicolas
Cage, Sean Connery og Ed Harris.

Et par eksempler fra efterårets
prøveperiode illustrerer spændvidden på FILM kanalen:
vi har bl.a. kunnet nyde:
Coyote Ugly (med Piper Perabo,
Adam Garcia og John
Goodmann) og Vildspor med
Mads Mikkelsen og Nikolai
Coster Waldau
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The Kumars at No 42

The British Academy Film
Awards 2006

Kærlighed
på en tallerken
Der er kærlighed i luften – og på tallerkenen - hver
aften kl. 17.30 fra mandag d. 13/2 til og med fredag
d. 17/2, når BBC Food fejrer Valentines Day. Vejen til den
udkårnes hjerte går ofte via maven, og det beviser vores
kokke på bedste vis. Mandag serverer Donna Dooher
en kærlighedsmenu for tre par i The Cookworks. Tirsdag
kommer Amor på overarbejde på blind date i Cupid’s
Dinner. Onsdag er det en singlefest, der inspiceres af de
to smagsdommere i Dinner Party Inspectors. Torsdag
kan du følge med til Italien i Rocco’s Dolce Vita, hvor
Rocco overrasker sin veninde Sandra – og forfører
ihvertfald smagsløgene. Endelig har værten Katy Hill
og kokken James Martin parret en række singler på
luksusyachten i Portsmouth havn i programmet Deck
Dates.
Kig ind på BBC Food hver aften kl. 17.30 i Valentineugen
– det er den mest romantiske uge på hele året.

A Thing Called Love

Garden Invaders

Jagten på de gode
programmer er sat ind
Er du på jagt efter god underholdning, kommer du ikke
uden om BBC Prime. Se fx jagten på ægte kærlighed
i dramaet A thing called love i seks dele, torsdag kl.
21.30 fra 16/2 – med danske undertekster. I komediechatshowet The Kumars at No. 42 behøver du ikke
jagte humoren – den er selvskrevet – også selv om
gæsterne er så prominente som bl.a. Barbara Windsor,
Jerry Hall og Stephen Fry. Der er 10 shows på vej fra
18/2 kl. 21.00. Jagten på den eftertragtede BAFTA
(Englands svar på Oscarstatuetten) går ind LIVE på
BBC Prime den 19/2 kl. 22.00 og to timer frem. Mens
det er noget mere jordnært, Garden Invaders jagter,
når vi har sæsonpremiere på 31 programmer – se med
fra 20/2 kl. 9.45.
God Jagt!

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

En fredag aften i komediens tegn
rivende dokumentar – tekstet på
dansk.

Hvis du virkelig vil underholdes – med flere timers engelske komedier tekstet på
dansk – så tjek BBC Prime en
fredag aften. For eksempel
den 10. februar.
Kl. 21.00 viser man Little
Britain, der for mange danskere
forlængst er blevet kult. Bl.a. er
flere standupkomikere nærmest
afhængige af komedien, hvis bizarre figurer er til stor inspiration.
Kl. 21.30 er der Two Pints of
Lager & A Packet of Crisps – og
har du besøgt England er det
meget sandsynligt, at netop denne
bestilling på to øl og en pose chips
er kommet ud af din mund. I dette
tilfælde er titlen endnu en populær
BBC-komedie om livet hos fem fattige unge, der bor i Nordengland.
Grin med – også med danske
undertekster.
Kl. 22.00 kan du glemme alt om
virkelighedens nyheder, når BBC
Prime fortsætter med at lukke op
for godteposen med Red Dwarf –
en komisk og kosmisk klassiker
fra det ydre univers. Selv derude forstår de at tekste deres
sprog – på dansk.

Blackadder holdet er tilbage
i vanlig god stil

Og aftenen slutter med drama, når
Cutting It fører os til to frisørsaloner i Manchester, hvor konkurrencen mellem ejerne er hård.
Både på det professionelle og personlige plan. Selv her kan du slappe af med de danske undertekster,
så alt i alt kan du få en morsom,
spændende og ikke mindst underholdende aften på BBC Prime.
Tjek evt. andre dages programmer
på www.bbcprime.com. ■

klassiske komedie fra krigstiden –
hvor stærk tysk accent og fjollede
kostumer blot er med til at gøre
smilet på munden endnu bredere.
Prøv selv – oplevelsen glider lettere ned, fordi afsnittet – ligesom de
øvrige programmer – er tekstet på
dansk.
Når du så er blevet træt i lattermusklerne, og klokken efterhånden er blevet 23.00, kan du slappe
af – men ikke så længe. For i Ray
Mears’ Extreme Survival fra
Thailand gælder det overlevelse i
ekstreme miljøer. I denne episode
kæmper Ray med junglen i det
nordøstlige Thailand – sammen
med to Vietnamveteraner. En med-

Drama i frisørmiljø
– torsdage fra 5. januar

Kl. 22.30 er Rowan
Atkinson som sædvanlig forrygende
i Blackadder
Goes Forth.
Den lige så

De fem hovedpersoner
i ungdoms comedyserien : Two Pints of
lager and a packet
of crisps
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Programombytninger og nyheder
Tv Danmark sadler om og styrker profilerne på de to kanaler
Kvinder og familien som
målgruppe
Den "gamle" TV Danmark kanal
vil fremover have mere fokus på at
kapre den vigtige kvindelige målgruppe med succes serier som Will
& Grace, der fortsætter i foråret og
dokumentar programmer, der behandler familelivets små og store
genvordigheder.
Seerne kan bl.a. følge teenagermødres kamp for at få hverdagen
til at glide nogenlunde rimeligt i en
situation, hvor deres jævnaldrende
veninder er mest optaget af at
sikre sig billetter til Robbie
Williams eller det hotteste designertøj lige nu. Serien "De unge
mødre" vender tilbage med nye
afsnit i foråret efter en god første
sæson.
Blandt de mange andre dokumentar programmer kan også nævnes
Reportagen med Kaare Sand, der
går tæt på danskernes hverdag og
specielt dem, der har en spændende historie at fortælle.
Thomas flytter
En af kanalens helt store succes’er
i efteråret var "Danmarks klogeste

barn" med Thomas Mygind som
vært, der hentede roser fra anmelderne. Programmet fortsætter,
men flyttes til Kanal 5
Kanal 5s nye profil
Kanal 5 er allerede en udpræget
"yngre" kanal, og denne profil suppleres i foråret med et par mande
gener, som skal få herrerne til at
blive hængende foran skærmen.
Det er især fodbolden med bl.a.
Royal League, der skal være magnet, men der er også programsat
en ny omgang poker-champ til de
mange spillefugle, som er dukket
op i landet efter tv eksponeringen
af spillet.
En anden favorit (hvor pigerne dog
også er med på en kigger) er krimiserien CSI (Crime Scene Investigation), der følger kriminal teknikeres arbejde med at aflæse spor
på et gerningssted. Det er en af
amerikansk tvs højst ratede serier
på grund af både de fængslende
historier og det solide skuespil, der
leveres af hele teamet på laboratoriet under Las Vegas politistyrke.
Serien er nomineret til Favorite
TV Drama i USA (i the Peoples
Choice Awards i januar).

Will & Grace i aktion på TV Danmark
Danmarks værste …
En genre, som er unik for Kanal 5,
er den, hvor seerne inviteres til at
kåre Danmarks værste eksemplar
af en eller anden kategori af person identiteter.
Vi har fulgt f.eks. Danmarks værste "handyman" og kan til foråret
gyse over Danmarks værste ægtemand. Kanalen har fået seks (næsten) sagesløse ægtemænd til at
udstille deres inkompetence på
den ægteskabelige front – i alle
henseender – med henblik på at få
noget godt ud af dem i sidste ende.
De indlogeres på en gård sammen
med deres koner - og hvis de ellers
lægger deres dovenskab (eller
anden skavank) på hylden, slipper
de ud igen. Den sidste, der er tilbage i huset får den tvivlsomme
ære at blive kåret som Danmarks
værste ægtemand – og vil nærmest
være chanceløs for at vinde præmien om en rejse.
Der er også lagt op til genvordigheder i en ny serie om lidt for feminine bøsser, der udsættes for en
overtændt amerikansk brølabe af
en sergent, som skal træne dem til
at blive mandfolk. Man kan jo
spørge sig selv hvorfor! Billedmaterialet i foromtaler viser i
hvert fald nogle særdeles nydelige
unge mennesker, før sergenten
tager fat.
■

CSI på arbejde i marken
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Hvem betaler den højeste pris
for lavpris flyvningerne?

Svar nedenfor

Essential Global Intelligence. Business International, hverdage kl. 09.00, 12.00 og 23.00 CNN.com/egi

- med lidt andre briller

N

yhedskanalen CNN "sover
aldrig" – "nyheder døgnet
rundt – som de første!" Ja,
vi er lidt vænnet til at betragte
CNN som kanalen, der skal slås
over på, når vi skal have nærmest
minut-aktuelle nyheder om verdens begivenheder, hvor CNN altid
er med i allerforreste række.
Og med en dybde i dækningen, der
bare ikke kan matches af andre. Det er ikke tilfældigt, at det er
CNN, der kører på skærmene i
nyhedsredaktionerne verden over
– til inspiration for de hjemlige
journalisters dækning af udenrigsstof.

Men kanalen byder også på meget
andet "dybde tv" – som vi før har
beskrevet: inden for finans, erhverv, kultur, bred og smal samtidsorientering, osv., og denne gang
sætter vi fokus på et nyt livsstils
program, som man måske ikke
ventede at se på CCN. I slutningen
af januar lanceres programmet Art
of Life – et livsstil program for
viderekomne.

Vild luksus og krystal ballade
Det handler om de mere stilige –
luksuriøse ting i tilværelsen i programmet, som sendes en gang om
måneden med forskellige overskrifter, der har et til fælles:.Vi er i luksus klasse.
Med værten Monita Rajpal kommer seerne med til nogle af ver-

dens mest eksklusive og spændende steder, hvor luksus er dagligdag.
Faste indslag er: Personlig shopper, hvor der fokuseres på den
håndværksmæssige baggrund for
højkvalitets produkter og Road
test med befordringsmidler, de
fleste må nøjes med at drømme
om. Vi skal bl.a. møde en heldig
fætter, der afventer levering på sin
Ferrari nr. 4 til bare sådan ca.
£170.000, og den fashionable Nadja Swarovski, oldebarn af stifteren
af krystaldynastiet, Daniel Swarovski. Hun har en noget anden tilgang til milliardfirmaets markedsføring, end andre i familien har
forestillet sig, og der er nærmest
"Dollars-agtig" drama – her omsat
til virkelighedens verden.
Vi kommer selvfølgelig også ind på
restauranter, hvor en bordbestilling er nærmest utopisk.
■
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Disney Channel for første gang på prøve i vores net
Af Hanne Grøn

S

elvom Disney officielt er en
børne-tv kanal, har vi vist
alle sammen et forhold til de
mange klassikere fra Disney, som
vi genoplever hvert år i Disney’s
juleshow på tv på tværs af aldersgrænser! I januar har medlemmerne så kunnet teste Disney kanalens
mange muligheder for at komme en
tur i eventyrland også på hverdage.
Kanalen står for gedigen underholdning, fantasi og historiefortælling uden vold, og uden reklamer.
Sproget er dansk – synkroniseret
eller tekstet – og spændvidden er
meget bred. Af film i udbuddet kan
nævnes Bjørnebrødre, De tre musketerer, Robin Hood, Bern-hard &
Bianca og i de mange serier kan vi
naturligvis møde de gamle favoritter Mickey og Anders And.
Men der er også andre godbidder i
serieformatet, som fortjener lidt
mere omtale, og som man kan glæde sig til, hvis kanalen bliver stemt
ind:
De utrolige
De Oscar-vindende skabere af Find
Nemo står bag kæmpehittet De

Peter Plys
med venner
har spottet
Skanderborg

Utrolige, der lover højt tempo,
humor og heftig animation.
Uadtil er de bare en helt almindelig
familie. De bor i en forstad, har
almindelige jobs og børnene går i
skole. Far Bob er superstærk, og
mor Helen akrobatisk, og sammen
har de haft et drømmejob som
superhelte, indtil myndighederne
satte dem fra tjansen. 15 år senere
kommer chancen for at vende tilbage til livet som superhelte, da Bob
bliver kontaktet af en hemmelig
organisation, der behøver hans
hjælp. Snart er hele familien inddraget i deres livs største opgave.
Aladdin
Filmen om Aladdin resulterede i en
tv-serie, der kaster vor helt ud i det
ene eventyr efter det andet. Sammen med den skønne Jasmin og
ånden Genie må Aladdin gennem
mange genvordigheder i mødet
med de mange skurke på hans vej –
og serien hylder venskab og loyalitet på det smukkeste.
102 plettede vovser
I filmen 101 Dalmatinere var den
smukke Cruella de Vil en vaskeægte skurk med de værst tænkelige
hensigter overfor de søde hundehvalpe. I "102 Dalmatinere" er hun
tilsyneladende kureret for sit begær efter pelse og kan nu leve som
et godt og vellidt menneske. Men
det varer ikke længe, før der igen
forsvinder dalmatinerhvalpe i London. Er hun alligevel ikke kureret
???
Løvernes konge
Den formidabelt underholdende
Disney film "Lion King", der vandt
en Oscar i 1995 for Elton Johns og
Tim Rices harmoniske musiksamarbejde, har fået en såkaldt spin-off
serie med Simbas bedste venner,
det umage par Timon og Pumba.
De to venner med det høje ego drager ud på eventyr til eksotiske steder som Afrika og Indien og lander
naturligvis i tilspidsede situationer, som det kræver samarbejde at
rode sig ud af igen.

Timon og Pumba
i vanskeligheder

Peter Plys
Klassikeren Peter Plys har tryllebundet generationer af småbørn
lige siden den første bog om den
lille bjørn, der blev udgivet i 1926.
På Disney kan vi atter møde den
lille bjørn med det store hjerte og
følge hans hverdag med vennerne:
Grisling, Ninka Ninus, Ugle, Tigerdyr og Kængubarnet, som lever i en
måske urealistisk sameksistens i
Hundredmeterskoven.
Honning spiller en ret kraftig rolle
i Peters univers …
Prisfald giver større penetration
Prisen på Disney kanalen har hidtil gjort den meget vanskeligt tilgængelig i det almene programudbud, men den gode nyhed er, at den
nu ligger på samme leje som de
fleste andre betalings kanaler:
nemlig på kr. 7.95 excl moms – mod
ca. 21 kr. sidste år. ■

Glenn Close som Cruella
ELSKER hunde(pels)
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STEM PÅ OS
Tre kanaler i én

Nu kan du med et enkelt kryds få Viasat Nature,
Viasat Crime og Playboy TV Plus samlet på én kanal.
Lettere adgang til topunderholdning får du næppe.
Først viser vi Viasat Nature. Se, hvad der sker under
vandet, på bjergets top og i junglens dyb. Hver dag
fra kl. 18.00 til 21.00. Bagefter er der smæk for
skillingen med Viasat Crime fra kl. 21.00 til 00.00
med kriminalstof og spændende serier. Når klokken

www.nature.viasat.dk

runder midnat, er det voksen-tid. Fra kl. 00.00 til
04.00 er Playboy på skærmen. Nyd månedens
Playmate, pikante interviews og erotiske spilleﬁlm
af høj kvalitet. Vores mærkesager omfatter:
• Eksotiske kæledyr
• Ekstreme kriminalgåder
• Erotiske billedreportager

KANALVALGET 2006

Stemmeseddel 2006

Udfyld venligst:
Gade:

Nr. og etage:

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

Stemmesedlen skal afleveres senest mandag den 6. februar 2006
Hver husstand, der er tilsluttet fællesantennen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved fastsættelse af kontingent for 2006.

Kort om programvalget:
Afkryds husstandens ønskekanaler i felterne yderst til højre på stemmesedlen.
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.

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

SuperBrugsen Hørning

Adelgade 70, 8660 Skanderborg

Nørre Allé 27, 8362 Hørning

Kvickly Skanderborg

SuperBrugsen Solbjerg

Adelgade 136, 8660 Skanderborg

Østergårdsvej 278, 8355 Solbjerg

KC Superbest

Dagli’Brugsen Virring

Højvang Centret 4, 8660 Skanderborg

Gadebakken 36, 8660 Skanderborg

SuperBrugsen Stilling

Merko

Hotelvej 3, 8660 Skanderborg

Vroldvej 92, Eskebækparken

Antenneforeningens postkasse
Adelgade 48, 8660 Skanderborg

TV-Program stemmeseddel 2006
TV-logoer

Pris pr. år
inkl. moms

TV-programmer

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

TV-programmer med dansk tale

Lovpligtige TV-programmer (Must Carry)
DR

X

Disney Channel

119,25 kr.

20

DR2

X

Disney + Toon

164,25 kr.

21

TV2

X

MTV

60,00 kr.

22

TvDanmark Århus

X

INFO-kanalen SHS

X

TV-programmer med dansk tale

TV-programmer med engelsk tale
Cartoon Network / TCM

37,50 kr.

23

Hallmark Channel

60,00 kr.

24

48,75 kr.

25

TCM

TV2 Zulu

135,00 kr.

1

TV2 Film

75,00 kr.

2

BBC Prime

60,00 kr.

26

TV2 Charlie

104,25 kr.

3

BBC Food

33,75 kr.

27

TV3

245,25 kr.

4

BBC World

33,75 kr.

28

3+

140,55 kr.

5

CNN International

44,25 kr.

29

Viasat Sport 1

73,05 kr.

6

Travel Channel

33,75 kr.

30

Viasat Sport 2

73,05 kr.

7

National Geographic
Channel/CNBC

45,00 kr.

31

Viasat Sport 3

73,05 kr.

8

Animal Planet

46,50 kr.

32

Viasat Sport 1, 2 og 3
(samlet)

89,25 kr.

9

Discovery Channel

59,25 kr.

33

Viasat Nature/Crime
/Playboy

52,50 kr.

10

Discovery Science

46,50 kr.

34

Viasat Explorer

37,50 kr.

11

Discovery Civilisation

46,50 kr.

35

Viasat History

41,25 kr.

12

Discovery
Travel & Adventure

46,50 kr.

36

Kanal 5

149,25 kr.

13

Discovery Channel,
Discovery Science,
Discovery Civilisation,
Discovery
Travel & Adventure
(samlet)

60,00 kr.

37

(uden Cartoon Network)

The Voice TV

41,25 kr.

14

DK4

104,25 kr.

15

VH-1

33,75 kr.

38

DK4 Sport

65,25 kr.

16

Reality TV

37,50 kr.

39

Cartoon
(alene - uden TCM)

48,75 kr.

17

CNBC

22,50 kr.

40

Jetix

37,50 kr.

18

Euronews

Nickelodeon

33,75 kr.

19

Sky News

Programmer med lys blå baggrund, er de programmer der er på kabelnettet pr. 31/12 2005

41
33,75 kr.

42

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

TV-programmer med engelsk tale
The God Channel

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Tyske TV-programmer
43

VIVA

66

Showtime

82,50 kr.

44

Kabel 1

67

Star

56,25 kr.

45

Arte

68

Extreme Sport

56,25 kr.

46

Viva+

69

Eurosport Nordic

87,40 kr.

47

n-tv

70

Eurosport 2

36,00 kr.

48

Nordiske TV-programmer

Øvrige TV-programmer
TV 5 Europe

71

NRK

49

TVE International

72

NRK 2

50

RAI Uno

73

TV 2 Norge

51

RAI Tre

74

SV 1

37,50 kr.

52

RAI Due

75

SV 2

37,50 kr.

53

TV Polnia

76

54

TRT International

77

MBC

78

TV 4
Tyske TV-programmer
ARD

55

ZDF

56

NDR (N3)

57

RTL

58

Sat 1

59

RTL2

60

3 SAT

61

Super RTL

62

Pro-7

63

VIVA 2

64

VOX

65

Forslag til andre TV-programmer

Sæt
kryds

Information til
antenneforeningens medlemmer
Indkaldelse til generalforsamling
den 21. februar 2006 kl. 19.00
i Kulturhuset, Parkvej 10, 8660 Skanderborg

Dagsorden:
Se venligst indkaldelse i Uge-Bladet for Skanderborg & Omegn samt hjemmesiden www.afoshs.dk.

Radiokanalerne
Som det også var tilfældet sidste år, vil radiokanalerne ikke blive genstand for afstemning.
Vi vil dog altid bestræbe os på at levere et så alsidigt udbud som muligt, baseret på
medlemstilkendegivelser i øvrigt.

5 minutter: Lokale nyheder på TV Danmark
Fra januar sender TV Danmark lokale nyheder seks gange om dagen:
Kl. 6.50, 7.50, 8.50 og 13.50, 14.50 og 17.50.

konkurrence:
Vind to billetter til MTV Europe Music Awards
Husk at MTV konkurrencen fra Julestuen om to billetter til MTV Europe Music Awards kører
videre på foreningens hjemmeside: www.afoshs.dk og Infokanalen indtil 1. februar.
Du skal svare på tre enkle spørgsmål:
a) Hvilken MTV version sendes nu i Danmark: nordisk, dansk, eller engelsk ?
b) Hvor mange procent af musikken på MTV er med danske kunstnere: ca. 10%, ca. 20% eller
ca. 30%; og
c) hvad hedder MTVs danske eftermiddagsprogram målrettet til piger? : Lush, Make-up, eller
Beautybox ?
Brug for hjælp?! – Se MTV annoncen side 6.
Navn, adresse, telefon og e-mail vil vi gerne have på besvarelsen – og vinderen udtrækkes
af MTV til vores jubilæum den 4. februar 2006.
Konkurrence seddel kan også hentes og afleveres på kontoret, Adelgade 48.

STEM PÅ MIG
Viasat History – sæt tiden i perspektiv
Når du sætter dit kryds ved Viasat History, får du
en kanal, som giver dig den sande historie om de
største begivenheder. Vi dækker alt fra videnskabelige gennembrud til verdenskrigenes gru. Følg de
gamle rigers storhed og fald og ikke mindst de
mennesker, der var involveret. Viasat History
guider dig gennem tiden – hele tiden. Vi tror på:

www.viasathistory.dk

• Ingen historie-hierarki! Det hele skal med
• Alles ret til at kende historien
• Større tilskud til tidsmaskiner
• Historie til alle – fra oldtidshistorie til musikhistorie
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Kom indenfor på Charlie

Hver
torsdag

RUNDT OM
KLAVERET

Hver
torsdag

SPØRG
CHARLIE

Hvem kan synge andet vers af
Hvalen Valborg?

Skal jeg fortælle min kone, hun
kører bil som en brækket arm?

Det bliver svært ikke at synge med, når Sascha
Dupont giver den hele armen som spillende
værtinde i "Rundt om Klaveret". Gennem en række
sjove sanglege testes de to hold gæster - og seerne
- i musikalsk udenadslære. Hvem husker hurtigst?

Er du i tvivl, så "Spørg Charlie". Michael Meyerheim
holder styr på spørgsmål og svar, når panelet af bl.a.
Ulla Terkelsen, Jens Gaardbo, Niels Hausgaard og
Signe Svendsen kommer med gode råd og kontante
løsninger på seernes dilemmaer.

God gedigen underholdning

i 2006
gæster på et hold er ude, har det
andet hold fået point.
Hen til mikrofonen
og tilbage igen
Sascha spiller starten af en sang,
og det hold, der først kan genkende sangen og når først hen til
mikrofonen ude på gulvet og synger med, får point.

Populære Sascha fra
"Hit med sangen" er tilbage i
ny sangleg

Af Line Sichmann, TV 2
Rundt om Klaveret med Sascha
Dupont
Hvem kan mime
"Midt om natten"?
Som vært og klaverspillende dommer er Sascha Dupont lige i sit es i
Charlies nye musikalske underholdningsprogram "Rundt om klaveret". Hun er også altid i godt selskab med to hold kendte danskere
i fuld galop gennem en række sjove
selskabslege, hvor eneste fællesnævner er, at det handler om at
gætte sange - fra Brødrene Olsen
til Madonna.

Gæt og grimasser
– nu som sangleg
En af holdpersonerne skal ud på
gulvet og får stukket en sangtitel i
hånden, som skal mimes temmelig
godt, hvis holdet skal gætte rigtigt
og have point.
Underholdende dilemmaer på
Charlie
Står du med et ben i hver lejr,
så "Spørg Charlie"
- Skal jeg f.eks. sige til min
chef, at han har dårlig ånde?

Kontante bud og overraskende løsninger fyger om ørerne på programmets vært Michael Meyerheim, der er tæt flankeret af et
yderst slagfærdigt panel bestående
af Ulla Terkelsen, Jens Gaardbo,
Niels Hausgaard og Annette Heick.
De giver svar på tiltale på seernes
indsendte spørgsmål og dilemmaer
om alt fra parforhold og penge til
naboskab og familiefester.
Legendariske koncerter
Charlies hjerte banker for
musikken!
Nye storslåede koncerter og
sjældne guldkorn med alle de
store internationale verdensstjerner som f.eks. Cliff Richard, Elvis Presley, Rod Stewart, ABBA og The Rolling
Stones. På Charlie spiller vi
allerhelst på de store tangenter, når vi hver lørdag
aften ruller den røde løber
ud for musikkens konger
og dronninger. Glæd dig
f.eks. til en aften med stor
show- og underholdningsværdi i selskab med Elton
Johns nye "The Red Piano
Show".
■

Sascha Dupont er næsten født med
fingrene på de sort-hvide tangenter. I hvert fald er hun en ørn til at
spille klaver og har næsten spillet
professionelt i 20 år. I bund og
grund mener hun, at alle burde
lære at spille klaver, fordi det er så
sjovt og afslappende. Se selv, når
Sascha styrer det muntre slags
gang i programmets selskabslege
efter følgende principper:
Sangstafetten
De fire gæster står ved siden af
hinanden i nærheden af klaveret.
Sascha begynder at spille og synge
en sang og peger på den, som skal
fortsætte. Efter en linie peger
sangeren på den næste. Hvis man
laver fejl, er man ude. Når begge

Ulla Terkelsen i ny rolle
på Charlie

Meyerheims charme
er usvækket !
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Stem på
National Geographic Channel
Prisvindende dokumentar
Spektakulære billeder
Medrivende fortællinger
Kompromisløs kvalitet

Faste temaaftener hver
aften fra kl. 22.00 til 24.00
FLASHBACK
MONDAY

Dybdegående
historiske og
arkæologiske
programmer.

CLASSIC
TUESDAY

De bedste klassikere
og højdepunkter
gennem årene.

KNOWHOW WORLDWIDE
WEDNESDAY THURSDAY

Epokegørende
videnskabelige og
teknologiske
dokumentarer

Fascinerende
historier om
verdens kulturer
og traditioner.

HIGHRISK
FRIDAY

Gribende fortællinger
om naturfænomener
og katastrofer.

National Geographic Channel er en af verdens mest prisbelønnede Tv-kanaler.
Det er en ren dokumentarkanal, der allerede kan ses af over 1.000.000 danske
husstande. Vi sender hver dag fra kl.12.00 til 06.00 og alle programmer er
selvfølgelig med danske undertekster.
nationalgeographicchannel.dk

Think again.

Flodhestens mørke sider
Flodheste betragtes som glade
vegetarer, men det tilsyneladende
venlige og kærlige dyr er ansvarlige for drab på flere mennesker i
Afrika end noget andet dyr. Se
sandheden om flodhestens mørke
sider tirsdag den 14. februar kl.
22.00.

Heltemod under terrorangrebet i
London i juli

Af Toke Gerdes, NGC
Terrorbomberne i London
Den 7. juli 2005 blev London udsat
for et synkroniseret terrorangreb,
der lammede byen totalt. 52 blev
dræbt og 750 blev såret. I dette dokumentarprogram, der vises mandag den 6. februar kl. 22.00, rekonstrueres de fire terroristers færden
på deres sidste og dødelige mission.

Undersøgelse af flystyrt
– Angreb over Baghdad
Det skulle have været en rutineaflevering af post for DHL-fragtflyet,
men kort efter start fra Saddam
Hussein lufthavnen i Baghdad
ramte et luftmissil flyet og besætningen måtte kæmpe for deres liv.
Følg de dramatiske minutter søndag den 19. februar kl. 22.00.

National Geographic Channel er
en af verdens mest prisbelønnede
Tv-kanaler. Det er en ren dokumentarkanal, hvor programfladen
spænder over eventyr og udforskning, videnskab og teknologi, historie og kultur samt natur og dyreliv. National Geographic Channel startede i Danmark i 1997 og
kan allerede ses af over 1.000.000
danske husstande. Der sendes
hver dag fra kl. 12.00 - 06.00 og
alle programmer er med danske
undertekster.
■

Mere information om programmer
på National Geographic Channel
findes på:
www.nationalgeographicchannel.dk

Fly på katastrofekurs:
Følg dramaet 19. februar kl. 22.00

Bliv klog på gavflaben her :
se ham den 14. februar kl. 22.00
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Økonomi i tilbageblik
Af Bent Larsen

E

ngang kostede det kr. 90 at
være medlem, ikke hver
måned, men hvert år. Det
var i 1976.
Om det var dyrt dengang, skal jeg
ikke kunne sige, men der var ikke
mange muligheder, selvom vi havde tyske kanaler, der var synlige
med en kvalitet, der i dag ikke
kunne accepteres.
Vi har i dag meget at takke
Scantemo for, hvis ikke disse kabler var lagt i jorden, havde vi ikke
mulighed for i dag at levere 50 tv
programmer, internet og snart IPtelefoni.
Økonomien i Antenneforeningen
har altid været god.
Fra starten har der altid været god
fokus på pengene, vi er trods alt en
forening.
I 1976 var der en kontingent indbetaling på i alt kr. 90.831 for alle
medlemmer, der var ingen moms
og ingen Copy-Dan udgifter. Vi
havde faktisk, et efter forholdene,
stort antal medlemmer, i alt ved
udgangen af 1976 - 2.276 medlemmer.
Året efter steg indbetalingen til kr.
241.848 i kontingent – det var i
1977.
Medlems antallet steg kraftigt i
disse år, ved udgangen af 1979 var
antallet 3.759. 1981 medlemsantal
4585, med en indbetaling af kontingent i alt kr. 654.937.
Og så gik stigningen i medlemsantallet i stå.
I 1985 fik vi indført pensionistrabatten.
I 1986 havde vi 4688 medlemmer
med et kontingent på kr. 275 pr. år.
Og sådan steg kontingentet højere
og højere, antallet af medlemmer
ligesådan, se graferne.
Siden 1977 har foreningen haft
ansatte på kontoret. Først én og så
én med vikar, senere to og nu
måske snart tre.
Der har været nogle store beslut-

ninger, der krævede store investeringer, undervejs,
Først købte vi en kopimaskine, den
var dyr – det var i 1983.
Så flyttede vi til Adelgade 83, det
var også i 1983, vi besluttede det.
Hybridnettet var lige om hjørnet,
og vi blev tilsluttet i 1988. Vi viste
12 kanaler.
I 1993 indgik antenneforeningen
den største aftale/kontrakt nogen
sinde. Vi underskrev en aftale om
ombygning af anlægget til 860
MhZ, hele kr. 15,2 mio. excl. Moms.
Året efter d. 1.7.1994 blev der indført moms i antenneforeningerne i
hele landet. Vi smilede en smule,
vi opkrævede nemlig kontingent
pr. 1.4.1994 uden moms og kunne
fratrække momsen på betalingen
af de kr. 15,2 mio. fordi vi først fik
regningen d. 1.10.1994, det var en
god start. Vi fik et stort lån af
Siemens, ca. kr. 10 mio., resten
havde vi selv.
1. juli 1996 blev det muligt af drive
et kabelanlæg, uden at driften blev
klaret via en antenneforening. Det
betød, at vi kunne finansiere det
store lån uden om Siemens med en
efterfølgende stor besparelse, fordi
vi nu, hvis det var nødvendigt,
kunne sælges til en almindelig
virksomhed, der drev antenneforeninger. Det bliver forhåbentlig
aldrig nødvendigt.

misk har Info-Kanalen haft et lille
underskud hvert år. Vi forventer
overskud i 2005.
Det er spændende at være medlem
af bestyrelsen i sådan en stor forening, der sker altid noget og det
er vigtigt for os, at vi hele tiden
bruger vor sunde fornuft og ikke
hopper ud i noget, hvor vi ikke kan
bunde. Historisk set har vi altid
haft en god økonomi, og det skal vi
også have fremover.
■
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Skanderborg Antenneforening er en stor forening i dag, men
her er lidt historie set fra økonomi og medlemsantal.
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I 2000 indgik antenneforeningen
aftale om levering af internet via
kablerne med Dansk Kabel TV og
om ikke så mange dage afslutter vi
en stor ombygning, der for det første forbedrer vor kvalitet til TV
brugerne, men også giver mulighed for IP-telefoni til vore internetbrugere, herom kan læses i en
anden artikel.
I 2001 kom der rigtig gang i vor
Info-Kanal, den blev hurtigt berømt i hele landet, en ny forening
under Antenneforeningen der til
stadighed skal udvikles. ØkonoNr. 1 - januar 2006 31

2010

tilbud til Skanderborg
Discovery Channel er i forvejen markant repræsenteret i
Skanderborg antenneforening og altid sikker på en god
plads i afstemningerne.
Det er kanalen for verdens spørgejørgen’er, der aldrig får
viden nok.

H

ovedkanalen spænder meget vidt og betragtes som
en af de mest pålidelige og
informative tv kanaler i verden.
Der er dokumentarprogrammer
om kulturer fra alle egne, temaaftener om særlige emner, videnskab, historie, krimi og retsmedicin, samt teknik, der modsvarer
alle niveauer af nysgerrighed.
Men hovedkanalen har også en
række underkanaler, hvor
emnerne behandles endnu mere detaljeret.
Og de tilbydes nu
samlet i Skanderborgs afstemning
2006 til halvdelen
af normalpris.

Spin-off kanalerne
Discovery Travel & Living
Som navnet angiver, er denne
kanal for rejsefolket og for livsnydere. Vi rejser til eksotiske steder
og kigger indenfor i nogle af verdens dyreste huse. Så kan vi jo
drømme videre …
Livsstilsprogrammerne handler
især om bolig, mad og shopping og
giver inspiration til mange gode
indkøb for enhver pengepung - til
næste rejsemål.

Discovery civilisation
Er tv, der fortæller historie på en
noget mere inspirerende måde end
lærebøgerne. Den spænder over
tusindvis af år fra Romeriget og
Egyptens faraoer frem til det 20.
århundredes verdenskrige og konflikter. Temaer udforskes, der både
er underholdende og lærerige. Det
er en verden af litteratur, kunst og
musik – og vor samtids historieskabende politiske begivenheder.
■

Discovery Science
Er tv, der gør dig klogere. Det er for
de nysgerrige, som gerne vil være
med til at kigge videnskabsfolk
over skulderen i deres arbejde på
at løse universets gåder - på en
underholdende måde . Det seneste
nye indenfor videnskab og teknologi præsenteres i en form, der er
populær men samtidig seriøs.

Fotocredits fra venstre mod højre:
Discovery Science, Travel &
Living, Civilisation og
søsterkanalen: Animal Planet
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Her er en ﬂad femmer

Det er hvad det koster at få 3 ekstra Discovery kanaler
om måneden – og endda helt uden reklamer.

Rejs med tilbage
til svundne tider

Tag med på dit livs
rejse

Få svaret på arternes
oprindelse

Mød kulturer, folkeslag, konger,
diktatorer og eventyrer der alle har
sat deres ﬁngeraftryk på den verden
vi lever i. Discovery Civilisation
spænder over tusindvis af år.

Elsker du at rejse, møde nye kulturer,
prøve eksotiske retter og opleve
hvordan andre bygger og bor?
Så er Discovery Travel & Living din
drømmekanal.

Tag med værterne på Discovery Science
når de kigger videnskabsfolk og
teknikere over skulderen, i deres
arbejde på at løse jordens og universets mange gåder og mysterier.

Alt hvad du skal gøre for at få de 3 ekstra Discovery kanaler er at sætte
Discovery-pakken på stemmesedlen her i bladet.

ved

Lynhurtigt
internet

Er du tilsluttet AFOSHS’ antenneanlæg,
har du mulighed for at få højhastigheds
internet gennem kabelnettet.
Med et internetabonnement hos
Dansk Kabel TV kan du frit surfe
på nettet til en fast, månedlig pris.
Se mere på www.dk-tv.dk
- eller ring til kundeservice på 70 20 25 98

FlatRate

256/64

• 149 kr/måned

Flatrate

256/256

• 199 kr/måned

FlatRate

512/128

• 199 kr/måned

FlatRate

512/512

• 299 kr/måned

FlatRate 1024/256

• 299 kr/måned

FlatRate 2048/256

• 399 kr/måned

FlatRate 4096/512

• 499 kr/måned

Internet du kan stole på
Dansk Kabel TV A/S • Telefon: 70 20 25 98
kundeservice@dk-tv.dk • www.dk-tv.dk

Antenneanlægget i
teknisk topform
På sidste generalforsamling blev det besluttet at foretage en
investering i renovering af vores antenneanlæg.
Den tekniske vedligeholdelse- og investering i anlægget, er
af afgørende betydning for at vi til stadighed kan holde den
ønskede kvalitet. Det gælder både for tv kanalerne, Internet
og nu IP-telefoni.
Af Henrik Christensen
300 km kabelnet
Skanderborg Antenneforenings anlæg er et af de store i Danmark.
Med over 9.000 medlemmer er det
et omfattende net, der skal holdes
ved lige.
Nettet løber ud fra vores hovedstation og består af et fiber på de lange
strækninger og kobberkabler rundt
omkring i byerne og kvarterene.
Det vurderes, at der samlet er
omkring 300 km kabel – og hertil
skal yderligere lægges de stikledninger, der går fra standerne og ind
til de enkelte medlemmer.
Derfor graves der
Dansk Kabel TV, der forestår renoveringen har været i gang med
arbejdet i flere måneder og forventer at afslutte arbejdet i januar/februar måned i 2006.
Hovedformålet med arbejdet er øget
stabilitet og kapacitet i vores antenneanlæg.
Hele kabelnettet skal efterses og
eventuelle skader skal udbedres.
Samtlige standere i anlægget skal
kontrolleres, og der skal udskiftes
omkring 15.000 connektorer og
4.000 fordelere.
De enkelte områder bliver samtidig
opdelt i flere data-øer, som betyder,
at såfremt et område får tekniske
problemer (f.eks. et overgravet
kabel), så berører det højest 5-600
medlemmer.
Nyt udstyr formindsker generne
Arbejdet med kabelnettet vil bety-

de, at de enkelte områder og veje vil
opleve mindre periodiske driftsforstyrelser. Helt nøjagtig vil det indebære, at når Dansk Kabel TV når
din vej, vil du være uden tv-signal
og Internet i en kortere periode.
Skanderborg Antenneforening har
informeret i dagbladende omkring
disse forhold, ligesom foreningens
hjemmeside løbende bliver ajourført med oplysninger om, hvornår
de enkelte områder blev berørt.
Men for at undgå, at blive overrasket, når TV og Radio signaler samt
Internet forbindelsen bliver afbrudt, kan du tilmelde dig "driftmeldinger" på Dansk Kabel TV´s
hjemmeside www.dk-tv.dk
Hvis du tilmelder dig denne ordning, så vil Dansk Kabel TV advisere dig via e-mail - i god tid om en
evt. afbrydelse i netop dit område.
Dansk Kabel TV kan desværre ikke
sende dig informationer uden, at du
selv tilmelder dig denne ordning, da
de i så fald vil kunne blive betragtet
som værende spam-mail. Og spammail er jo som bekendt ikke lovligt i
Danmark.
Det viser sig dog, at mange af vores
medlemmer overhovedet ikke har
opdaget, at deres område er blevet
renoveret, og at de har været uden
signaler.
Det skyldes, at Dansk Kabel Tv har
investeret i nyt udstyr som nedbringer tiden, hvor den enkelte er

uden signaler. Vi var blevet stillet i
udsigt, at vi kunne påregne at være
uden signaler i op til en halv dag –
med det nye udstyr varer det kun
minutter.
Kvalitet, kapacitet og stabilitet
Med afslutningen af den igangværende renovering af vores anlæg,
vurderer bestyrelsen, at vi har et
anlæg, der lever op til vores ønske
om at levere kvalitet.
Vi vil sikre vores medlemmer en god
signal styrke og forsøge at undgå at
fjernsynet flimrer, og der opleves
periodiske udfald.
Vi vil have en kapacitet der sikre, at
der er plads til både tv, Internet og
Ip-telefoni.
Vi vil sikre en høj grad af stabilitet i
anlægget, som er af afgørende
betydning, når vi igangsætter IPtelefoni.
Såfremt du har oplevet gener med
gravearbejdet eller periodiske udfald håber vi på tilgivelse og forståelse. Det er/har været et kæmpe
arbejde som Dansk Kabel TV takler
dygtigt og professionelt, og som
kommer os alle til gode.
Vi ser alle frem til at få renoveringen overstået kort inde i det nye år
og glæder os til at kunne tilbyde
endnu en mulighed i vores forening
– nemlig IP-telefoni.
■
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-møder sine seere i øjen-højde

D

en danske 24 timers musik
kanal, the Voice TV, fortsætter sin entusiastiske
linie og har her i efteråret været på
turne i hele landet med nogle af de
største succes’er i bagagen.
Det var Freakshowet om morge-

nen, værterne fra kanalen og ikke
mindst de fedeste koncerter om
aftenen med hotte navne som
Johnny de Luxe, svenske Christian
Walz, Anna David og Joey Moe
(med Nik & Jay og producerteamet
Nexus i ryggen).
Turneen ramte storbyerne, København Århus, Odense, Aalborg og
Vejle, og initiativet har virkelig
bragt kanalen i øjenhøjde med sine
unge seere.
Det er en nyskabelse, som sikkert
vil blive efterlignet og forstærker
den dialog med seerne, kanalen i
forvejen prioriterer så højt.

Voice dreamteam med de unge studieværter,
flankeret af kanalchef Dennis Johannson
(th) og markedschef Ole Hykkelberg som
bagmand

Ser vi tilbage på det lille års programvirksomhed, kanalen har på
bagen, er det næsten ikke til at forstå, at vi havde den som debutant
sidste år! Der er udvist stor professionalisme og finger-på-pulsen-fee-

Topaktuelle Johnny de Luxe var
med på landsturné
ling i forhold til målgruppen, så
selv lidt ældre end 24-årige sniger
sig til at kigge med.
Det er de sikkert også velkomne
til, men kanalen er loyal med sit
oprindelige koncept: masser af
musik for de helt unge – masser af
dansk - det er jo den niche, der
skal kræses for. ■

Etniske sprogpakker nyt
tilbud til medlemmerne.

S

kanderborg Antenneforening og Canal Digital
indgår nu samarbejde om etniske kanaler

De etniske kanaler er et stærkt udbud med flere forskellige pakker. Derudover indeholder aftalen også
en pakke med nyhedskanaler på flere europæiske
sprog.
I søjlen her kan du se, hvilke pakker det nu er
muligt at købe som et ekstra supplement til det
nuværende udbud.
*’Alle priser er inkl. moms og dekoderleje, og ekskl.
Kortservice. Der tages forbehold for ændringer af priser, og sammensætning af pakker og indhold.
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MED DANSKE VÆRTER OG
MASSER AF DANSK MUSIK!
addLemon.com

INFO PÅ THEVOICETV.DK

Tre timers kriminalfilm og -serier hver aften fra de
bedste engelske og amerikanske producenter.
Deler kanalplads med Viasat Nature og Playboy TV
Plus og sender fra kl. 21.00-00.00.

Højdepunkter i januar:
Exonerated
– Premiere lørdag d. 4. januar
Stjernespækket kriminalfilm baseret på en sand historie – et frygtindgydende eksempel på hvor galt
det kan gå, når det amerikanske
retsvæsen svigter og uskyldige
dømmes til døden. På den imponerende rolleliste finder man Susan
Sarandon, Aidan Quinn, Brian
Dennehy, Danny Glover, Delroy
Lindo og mange flere. Med
udgangspunkt i interviews, brevudvekslinger og officielle papirer
fortælles seks hjertegribende historier om ødelagte liv, knuste familier – og afgørende beviser, der
bevidst destrueres!
Stepfather – Premiere onsdag
d. 11. og 18. januar
Et stærkt britisk drama om enke-
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manden Dougie Molloy, hvis tiårige datter er blevet dræbt. Han er
selv hovedmistænkt i sagen, men
finder igen kærligheden i den fraskilte Maggie Shields, der også har
en datter. Og da denne pludseligt
forsvinder, havner Molloy for alvor
i politiets søgelys.
Law & Order: Criminal Intent –
Premiere onsdag d. 25. januar
Hvordan ræsonnerer en morder?
Hvad føler han, inden han stikker
kniven i sit offer? Og hvorfor gør
han det? I den prisbelønnede dramaserie Law & Order: Criminal
Intent arbejder mordefterforske-

ren Robert Goren (Vincent D’Onofrio) med at kortlægge gerningsmændenes psyke. Den lidenskabelige Goren er ekspert i forhørsmetoder. Til sin hjælp har han blandt
andre den rappe og skarpsindige
Alexandra Eames (Kathryn Erbe).
Sammen er de enhver morders
værste mareridt.
■

Stjernespækket krimidrama,:
Exonerated

Paradise Hotel ramte plet
TV 3 sværger stadig til reality genren og kan da også her notere sig de
største seersucces’er. Årets Robinson er gået en del tilbage i seerinteresse, men er dog stadig blandt de
mest sete programmer. Det andet
reality program med yngre profil,
der blev sendt i efteråret, Paradise
Hotel, har derimod været en stor
succes for kanalen. Udgaven med
danske deltagere er blevet fulgt med
stigende interesse af de unge, efterhånden som intrigerne spidsede til,
og identifikationen med deltagerne
blev stærkere.

Dette koncept indebærer naturligvis, at par splittes – og intrigerne er i højeste gear.
Deltagerne til næste omgang
paradis med slanger findes i
skrivende stund, og der er stor
interesse for at være med!
Serien De Fantastiske Fem har
også været en god succes, denne
gang med kendte personer,
hvoraf den mest omtalte vel er
Morten Helveg som udover personlig styling fik sit kontor på
Christiansborg shinet op med et
kontroversielt tæppe med sit eget
portræt på. Det gav ballade på borgen, at han insisterede på at beholde
det efter udsendelsen!
Mode eksperten i serien, Michael
Holm, har dog meddelt, at han stopper med serien efter denne sæson.
Emmy priser til TV 3 og 3+ serier
Ved uddelingen af Emmy priserne
fik serien "Alle elsker Raymond", der
kører på TV 3 hele tre priser, bl.a.
som bedste komedie serie. Serien
Boston Legal vandt to stk. – og det er
varslet, at den vender tilbage til TV
3+. Også serien The amazing race
(TV 3) blev hædret med to priser.

Viasat Sport 1 sender bl.a. fra den
tyske Bundesliga – med de danske
landsholdsstjerner og Viasat Sport 3
sender fra SAS ligaen. Fra hver
runde sendes en udvalgt ekstrakamp direkte på denne kanal
(udover de kampe som vises på 3+),
så favoritholdet kan følges endnu
mere intenst.
Det er også på Viasat Sport 1, golf
folket mødes, ikke mindst følges det
danske stortalent Thomas Bjørns
bedrifter nøje, og endelig er herre
håndbolden tilgodeset med sendinger fra den tyske Bundesliga med alle
de danske landsholdsstjerner.
Alle sportskanalerne kan afkrydses
samlet på stemmesedlen til en særpris. Se stemmesedlen side 22.
■

På 3+ kan også stadig nydes The
Simpsons og en masse fodbold.

For uindviede kan vi lige genopfriske, hvad det hele går ud på – der
kommer nemlig en ny sending med
danske deltagere til foråret.
11 singler, seks piger og fem fyre,
tjekker ind på det mondæne Paradise Hotel ved Stillehavskysten i
Mexico, hvor de skal bo i vild luksus
i to måneder. Udover at nyde livet i
et brag af en strandfest er deltagerne med i en indædt kamp for at blive
hængende i festen. De ved aldrig,
hvornår det er slut og kan ikke stole
på nogen. For at blive gælder det
hver uge om at finde en partner til
par-ceremonien, hvor den, der står
tilbage som single, må forlade paradiset og give plads til en ny gæst.

Sporten
Viasat satser meget på at sikre sig
rettighederne til de mest attraktive
sportsturneringer, ikke mindst på
fodbold siden, og de er også sikret
næste år. Blandt andet kan seerne i
meget stor udstrækning følge det
danske landsholds udekampe i de
næste to kvalifikations turneringer
til hhv EM 2008 og VM 2010. Så der
bliver masser af kampe med landsholdet hos Viasat de næste mange
år!
Det er en fireårig aftale, der har
givet Viasats kanaler de eksklusive
rettigheder til disse kampe, der sendes på TV 3, men Visats øvrige
Sportskanaler er naturligvis også tilgodeset.
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Hovedpræmie hos
Travel, et flot digital
kamera, vundet af
Jens K. Mortensen,
Skanderborg

Disneys flotte præmie, Simba
fra Lion King, blev vundet af
heldige Celine Hurup,
Skanderborg

Af Hanne Grøn

A

ntenneforeningens engagement i byens handels og kulturliv er af forholdsvis ny
dato. Det er især accelereret efter
bladets fødsel i 2001 og konsolidering af programafstemningerne ad
den vej.
Bladet blev netop etableret med
dette formål primært men er jo
siden blevet en vigtig generel kommunikations faktor for bestyrelsen
til medlemmerne, og med den trykkvalitet, vi hele tiden har insisteret
på, er det også et populært vindue
for kanal præsentationer. Programleverandørerne har i alle henseender loyalt støttet bladet, med
annoncetegninger og informationer
– og har også været med på at være
med i marken med særligt fokus
f.eks. på nye kanaler, som medlemmerne får mulighed for at vurdere,
inden krydserne sættes.

Kæmpekrammer til julemandens bamse fra vinderen:
Katrine Trans, Skanderborg

Nadia fra Skanderborg med en lille
hilsen fra BBC

Jesper fra MTV “overrakte” vinderstatuetten til de mange gæster, som
også kunne få et billede med hjem
som bevis på værdigheden.
En af de seje Traveltasker kan hjemføres af Sara Bové, Skanderborg.
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" Åbent hus" og konkurencer
Samarbejdet er udmøntet i gadeaktiviteter og konkurrencer, i bladet og senest også på foreningens
hjemmeside. Vi har også forsøgsvis
deltaget i festivalen med konkurrencer og prøver i det hele taget at
være synlige i en grad, som ikke er
helt almindelig i vores "branche".
Baggrunden er, at den siddende
bestyrelse føler sig som en del af
"byens liv", vi har produkter på
hylden, vi gerne vil sælge – men vi
har ikke et profit motiv med det.
Aktiviteterne er derimod med til at
cementere de gode relationer, vi
har til vore leverandører og medlemmer, og kontakten begge veje
er uvurderlig for vores arbejde
med at levere en tilfredsstillende
ydelse som folkevalgt bestyrelse.
På åbent hus dagene bliver vi altid
lidt klogere på hvad vi gør rigtigt
eller forkert! Og forsøger at rette
ind, hvis det er det sidste.

Dyb koncentration prægede de små konditor
elever hos Charlotte fra
BBC Food /Prime

Vi viser lidt stemning her fra
den sidste af årets aktiviteteter:
Julestuen den 10. december, som
vi har prøvet for første gang.
Succes’en var dog så overvældende, at vi nok vil gøre det igen næste år!
Vi siger mange tak for opbakningen fra medlemmerne – og en stor
tak til de kanaler, der var med til
at gøre dagen så festlig for os: BBC
Food, MTV, Disney og Travel
Channel.

"En dag som Mickey" –
og billedet med hjem,
var tilbuddet hos Disney

Den travle julemand
Leo i et afslappet
øjeblik hos MTV
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D

et årlige landsmøde for
antenneforeninger, som er
organiseret i FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) er
bestyrelsen naturligvis altid repræsenteret ved. Det strækker sig
over en lang weekend i november,
hvor søndagen er helliget selve
landsmødet med generalforsamling og megen debat, mens fredag
og lørdag er udstilling og salgsmesse for tv-kanalerne.

For os andre er der indlagt konferencer med emner, som er brancheaktuelle og ofte af fremadskuende
art, så vi er lidt mere på forkant
med, hvad vi kan vente os af nye
udfordringer.
Fysisk er messen placeret i Brædstrup – på Pejsegården – som oplever en noget eksotisk stemning de
tre hektiske dage, det hele løber af
stabelen.
Her følger lidt stemningsbilleder:

Kasper fra Disney er “utrolig”
legesyg

Teamet bag MTV-kanalen i Danmark

Viasats Ricky Elstrup sælger
kanaler til Glentevejens
formand, Niels J. Naundrup
BBC’s Charlotte Repholtz (tv) og
Marie-Louise Munter på salgsarbejde

Canal Digitals Michael Kjær
hygger sig med kollega Gitte
Paaske og Hallmarks agent,
Christina Foley.

Sofie Josephson fra Disney
krammer Mickey
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TV 2 pigerne Trine Gammelmark og
Line Sichmann gør klar til reklame for
TV 2 Film (med cola og popcorn, forstås)

STEM PÅ MIG
Viasat Explorer – udvid din horisont
Når du sætter dit kryds ved Viasat Explorer, får du
en kanal med plads til dine nærmeste slægtninge
i dyreriget, de vildeste Himalaya-ekspeditioner og
de mest ekstreme sportsgrene i fuld udfoldelse.
Viasat Explorer inviterer dig på eventyrlige rejser
gennem ukendt terræn og ud i det blå. Vores
hjertesager er:

www.explorer.viasat.dk

• At bringe eventyret hjem i stuen
• Vilde dyrs ret til at være i fjernsynet
• Gastronomiske oplevelser fra Nairobi til Næstved
• Farefulde ekspeditioner til folket
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STEM PÅ MIG
Viasat Sport – få pulsen i vejret
Når du sætter dit kryds ved Viasat Sport, får du tre
kanaler med fod på sporten. Sus med hen over isen
ved A-VM, følg dansk, engelsk, italiensk, fransk og
hollandsk topfodbold og mærk intensiteten, når store
boksenavne tørner sammen i titelkampe eller Bjørnen
tee’er ud med Tigeren. Viasat Sport bringer dig tæt
på stjernerne og væk fra kedeligt tv. Vi garanterer:

www.sport.viasat.dk

• Minimum 44 timer sport om dagen!
• Mere sved på panden
• 2 ugentlige ekstrakampe fra SAS Ligaen
• Alle sportsgrene på tv – også dart!
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