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Det vil vi også bestræbe os på at blive
ved med, og vi vil også stadig gerne
præsentere jer for de nye spændende
kanaler, som lanceres, men prisen på
dem bestemmer vi jo selvsagt ikke! Det
gør Bent lidt mere rede for andetsteds,
og det er en realitet, vi er nødt til at
forholde os til. Med stadig højere priser
på de populæreste kanaler – og med
deres stadige knopskydning i form af
lillebrødre og – søstre, bliver niche kanalerne, især de udenlandske, trængt. Og
mediebilledet kan blive fattigere.

HD illusionen

vores hovedprogram leverandør, Canal Digital, som
også videregiver en forbruger guide med de vigtigste
faldgruber for misforståelser om emnet.
Endelig indeholder dette nummer naturligvis kanalernes eget bud på, hvad de kan gøre for at give jer
masser af gode tv-oplevelser også i denne sæson – og
de er lige så spændte, som vi er, på at se, hvor I vælger at placere jeres krydser. Vi overvejer i øjeblikket
at udvide den lille programpakke med flere kanaler
– og til den beslutning er jeres krydser også en god
indikation for behovet herfor.

Vi ved, mange har været ude og købe
nye lækre HD-forberedte fladskærms-tv
og glæder sig til at kunne få fuld valuta
af den forbedrede teknologi, der gemmer
sig i dem. For foreløbig gemmer den sig
jo lidt!
Man kan endda opleve, at billedkvalite- God afstemning,
ten opleves som ringere end i det gamle
tv – og mere ”grovkornet” i opløsning. Venlig hilsen
Forklaringen herpå gives i en artikel fra Hanne Grøn
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Programvalg og prisstigninger
Hvordan får jeg indflydelse på valg af TV-kanaler?

I dette nummer af ”Skantenne
focus” finder du stemmeseddel til TV-programvalg!

M

en det er ikke bare at
sætte nogle krydser, hvis
du vil have rigtig indflydelse, nej det kræver lidt mere.
Først sørger du for at vælge de
TV-programmer, du gerne vil se, og
dog, hvis du skal være sikker på, at
dine absolutte favoritter kommer
med, skal du bare sætte nogle få
kryds. Hvis du kun sætter 1 kryds,
vælger du nemlig alle andre fra, og
sætter du 2 krydser, vælger du 2
til og alle andre fra. Det kan lyde
lidt kryptisk, men matematisk er
det rigtigt, at sætte så få kryds,
som overhovedet muligt. Når du
skal vælge, skal du også skele lidt
til prisen på programmerne, og
egentlig er det et valg mellem dem,
der koster noget, og dem, der ikke
koster noget. De populæreste gratis
kanaler får nemlig et meget højt
antal krydser, og det betyder, at de
kan komme med i den lille pakke.
Når du så har valgt, hvilke TVkanaler du gerne vil se, så er det
altså ikke ovre. Nej, det er stadig
generalforsamlingen, der bestemmer, hvor meget vi skal betale i
kontingent, og er kontingentet ikke
stort nok, skærer vi i antallet at
betalingskanaler. I år har vi igen
fået nye kanaler og nye betalingskanaler, det betyder igen, at prisen
skal sættes op, hvis de er populære
nok.

kvinder, dvs. jeg tror også mænd
kan få nogle fif, så mon ikke den er
til alle, den kommer til at koste kr.
8,25 pr. måned + moms.
Se, hvis det bare var det hele, nej
der er mange der har varslet en
prisstigning, bl.a.
Discovery stiger 1,30 til 5,25
DK4 stiger 2,00 til 8,95
TV3 stiger 1,60 til 17,95
TV3+ stiger 3,50 til 12,95
Viasat Sport stiger 0,08 til 4,95
Kanal 5 stiger 0,22 til 10,17
Cartoon/ TCM stiger 0,75 til 3,25
Animal Planet stiger 0,15 til 3,25
Eurosport stiger 0,09 til 5,92
CNN FALDER 0,20 til 2,75.
Og tager vi de 2 nye med:
TV2News til kr. 9,95
Kanal 4 til 8,25
bliver det en stigning på kr. 27,69
pr. måned + moms eller en stigning
pr. år på kr. 415,35.

Foto: Burgdorf; Århus

Af Bent Larsen

kommer en kontingentstigning på
et eller andet, kan vi godt regne
med!
Men egentlig er det kun den sunde
fornuft, der skal tælle, når du skal
stemme, 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. 28. februar
2007.
■

Men fortvivl ikke, vi har aldrig
betalt fuld pris, og det gør vi heller
ikke den næste periode, men der

TV2News startede d. 1.12.2006 og
hvis den lever op til det at ”være
på i 24 timer”, så skal den nok få
et stort stemmeantal, den koster
kr. 9,95 pr. måned + moms. Den
gamle TVDanmark 2, der blev til
TVDanmark, er ændret, så den
fremover hedder Kanal 4 og er for
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Verdens største musik & underholdningskanal sender med en programﬂade 100%
målrettet den danske ungdom med danske værter, programmer og undertekster.
På MTV blandes musikvideoer med eksklusive interviews, nyheder, live-koncerter
og de mest banebrydende programmer for unge.

NYHED:
NU KAN I OGSÅ STEMME SAMLET PÅ:
Verdens største børnekanal
– 100% med dansk tale og undertekster

Verdens største musik & underholdningskanal
– 100% målrettet den danske ungdom

Den eneste musikkanal i Danmark til voksne
– 100% målrettet alle over 30 år

Af Jesper Dahl Sørensen, MTV

Som noget helt nyt kan I som medlemmer af Skanderborg Antenneforening stemme samlet på tre kanaler
fra MTV Networks. Udover MTV, som I allerede kan se i
dag, så er der også mulighed for at få adgang til at se
verdens største børnekanal, Nickelodeon og Vh1, som
er den nostalgiske og eneste musikkanal til voksne.
Danske programmer på MTV
Den 2. november 2006 var
Danmark vært for MTV Europe
Music Awards, og det var en stor
succes. Hele 173.000 seere i snit
og over 40% af de 15-24 årige,
der havde tændt for fjernsynet
fulgte showet direkte, da det
rullede over skærmen. I 2007
fortsætter MTV sin indsats i
Danmark med danskproducerede programmer.
I MTV News leverer VJ Pernille
hver dag de seneste nyheder.
MTV udnytter sin adgang til
verdens allerstørste stjerner,
og bringer dagligt eksklusive
interviews.
I MTV Fahrenheit præsenterer VJ Freya de mest populære
videoer udvalgt af de danske
seere. Derudover er der koncertanbefalinger, interviews og
meget mere.
MTV viser også en dansk version af det legendariske musikprogram Yo! MTV Raps med
Danmarks største rapper L.O.C.
som vært.
I kan selvfølgelig også stadig
se de bedste programmer fra

MTV’s internationale netværk,
som f.eks. “Pimp my Ride”, “Viva
La Bam” og “Newlyweds”. Oplev
også den helt nye www.mtv.dk
hvor alle kan se eksklusive klip,
interviews og videoer fra MTV.
Nickelodeon
- den danske børnekanal
Nickelodeon er en reklame- og
voldsfri børnekanal, som henvender sig til børn mellem 2 og 14 år.
Programudbudet indeholder en
høj kvalitet, er varieret og indeholder humor, tegnefilm, drama og
lærerige programmer, og det hele
er 100% på dansk. Nickelodeon
er bl.a. hjemsted for SvampeBob
Firkant og Dora Udforskeren.
Vh1 - musikkanal nr. 1
for voksne!
Oplev atter en verden af de mest
intense følelser - Vh1 er den
nostalgiske og eneste musikkanal
til voksne. Kanalen er for dig som
elsker de gamle klassikere fra
80’erne og 90’erne blandet med
nutidens bedste hits. Om aftenen
tager Vh1 dig med dybere ind i
musikkens verden med dybtgående dokumentar-programmer med
stjernerne selv, musikkavalkader,
interviews og live koncerter.
■

Getty Images
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Stem på
National Geographic Channel
Prisvindende dokumentar
Spektakulære billeder
Medrivende fortællinger
Kompromisløs kvalitet

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.

Faste temaaftener hver aften fra kl. 21.30
National Geographic Channel er en af verdens mest prisbelønnede
Tv-kanaler. Det er en ren dokumentarkanal, der allerede kan ses af over
1.300.000 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.

Af Toke Gerdes, NGC
Ishotellet
Alt er lavet af is. Senge, stole og
borde. Selv baren og de glas, gæsterne drikker af, er lavet af is. Se med,
når 10.000 ton is og 30.000 ton
sne omdannes til et imponerende
ishotel med plads til over 100 overnattende gæster. Programmet vises
søndag den 28. januar kl. 23.00 og
fredag den 2. februar kl. 20.00.
Pompejis hemmeligheder
Den oldgamle by Pompeji har længe
fascineret arkæologerne og ikke
mindst turisterne. Nu trues området igen af vulkanudbrud, og pengekassen til vedligeholdelse af det
prægtige historiske sted er ved at
være tom. Dyk ned i Pompejis hemmeligheder mandag den 29. januar
kl. 21.30 og lørdag den 3. februar
kl. 18.00.
Leopardens øje
Se med, når de legendariske filmproducenter Dereck og Beverly
Joubert følger den unge leopard
Legadema, der lever i Mombo-regionen i Botswana. For at overleve
farerne på sletten må Legadema
hurtigt lære at jage og undgå den

konstante trussel fra de andre rovdyr. Se de fantastiske optagelser
søndag den 4. februar kl. 19.00.
Du kan finde mere information
om programmer på National Geographic Channel på:
www.nationalgeographicchannel.dk
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 1.300.000 danske
husstande. Der sendes hver dag fra
kl. 12.00 - 06.00, og alle programmer er med danske undertekster.
■
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Fejr Valentine med
Cartoon Network
Fra den 1.-14. februar
fejrer Sune og Sabrina
Valentine sammen på
Cartoon Network. På
www.cartoonnetwork.dk
kan du deltage i vores
store Valentine konkurrence, hvor du skal tælle
hjerter.
Desuden kan du sende
søde Valentine beskeder
til den, du har kær eller til
dine nærmeste. Du kan også
sende den til Cartoon Network og
få din besked vist på dit TV. Man
kan vinde kærlige, hjertelige og
søde, men ikke mindst store præmier fra Cartoon Network, så husk
at tjekke www.cartoonnetwork.dk
ud fra den 1. februar 2007.

Sune fra Sunes Verden
Umiddelbart ser Sunes verden
ud som så mange andre drenges,
der kun er et lille skridt fra at
blive teenager: En ganske almindelig rækkehus-familie ved navn
Andersson i en helt almindelig lille
by i Sverige, Glimmerdagg. Men
familien er dog noget excentrisk,
og Sune er med sin enorme selvtillid og frembrusende adfærd kendt
som sin årgangs største pigebedårer. Han vil gøre alt for at smelte sit
næste offers hjerte, og det bringer
ham ofte i meget uheldige situationer.
Mon Sune nu har kastet sin store
kærlighed på Sabrina?...

Ikke alt har ændret sig dog –
Sabrina er stadig lige forelsket i Harvey Kinkle.
Hvordan skal det nu
gå?...

Sabrina
Et år er gået. Sabrina er nu 13 år
gammel og har derfor fået endnu
flere magiske kræfter, men Salem,
Hilda og Zelda arbejder stadigvæk
hårdt med at lære Sabrina at tøjle
sine kræfter. Ikke så sjældent virker hendes magi ikke helt efter
hensigten. Der er sket meget nyt;
bl.a. har Sabrina fået to nye venner,
men nu går der også en anden heks
på skolen, Cassandra. Cassandra er
fuldblodsheks – Sabrina halvt menneske. De er ikke ligefrem de bedste venner. Udover at gå i almindelig skole går begge også i en særlig
skole for hekse.

Få Fosters hjem for
fantasivenner på
computeren
Få besøg af ballademageren Bloo fra
Fosters hjem for fantasivenner på din computerskærm og få en masse skægge
oplevelser sammen.
Fra februar kan du via www.cartoonnetwork.dk downloade Bloo og
se ham lave sjov på din computer.
Og som på dit TV kan man aldrig
regne med, hvad Bloo kan finde
på...
– Vi sender i januar en ny sæson af
Fosters hjem for fantasivenner.

Vind Bloo goodiebag!
- Cartoon Network inviterer
alle Skanderborg Focus’ læsere
til at deltage i en Bloo konkurrence, hvor man kan vinde en
Bloo goodiebag bl.a. indeholdende en fodbold, kastepude og
en masse andre fede ting fra
Cartoon Network til en værdi
af 500,-. Vi udlodder fem goodiebags. Det eneste, du skal
gøre er at maile dit svar på
spørgsmålet:
Hvad hedder den 8-årige
dreng, som er Bloos bedste
ven?
til konkurrence@turner.com
inden den 6. februar. Husk
også at skrive dit navn og
adresse i mailen, så vi kan
sende dig præmien, hvis du
vinder.
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TV 2 NEWS har samlet et team af nogle af landets bedste nyhedsværter, bl.a. Peter Grønborg, Natasja Crone, Mark
Stokholm, Divya Das Andersen, Mette Vibe Utzon, Kirsten Palmer, Poul Erik Skammelsen, Michael Trangbæk, Ida
Wohlert, Lotte Mejlhede og Kristian Ring-Hansen Holt.

MARKANT OG
ERFAREN REDAKTION
- som brænder for nyheder
TV 2 NEWS produceres af et kompetent
hold på 100 medarbejdere, der døgnet
rundt følger nyhedsudviklingen verden
over og serverer dem direkte til dig. Via
speedbåd, sendevogn og helikopter leverer

vi live-rapporteringer, interviews, øjenvidneberetninger og har tæt kontakt til
studiet med dagens hovedpersoner. Det er
de vigtigste nyheder, altid med friske billeder og lige når du har brug for det.

FØRST. 24 TIMER I DØGNET

V 2 NEWS er Danmarks første direkte linie til hele verden døgnet rundt. Det er de
seneste nyheder med friske billeder,
lige når du har brug for det.

T

kanal, hvor man altid kan få en
frisk opdatering af både danske
og internationale nyheder", udtaler
Alexander Madsen, salgschef for
TV 2 Kanalsalg.

"- TV 2 NEWS vil revolutionere
den måde, som danskerne traditionelt har fået nyheder på. Man skal
ikke længere vente til et bestemt
tidspunkt, se på udenlandske nyhedskanaler eller lede
på internettet. Vi har fået
en dansk 24-timers nyheds-

Nyheder til lands, til vand
og i luften
TV 2 NEWS produceres af et kompetent hold på 100 medarbejdere,
der døgnet rundt følger nyhedsudviklingen verden over. En markant og erfaren redaktion, med
bl.a. Mette Vibe Utzon, Poul Erik

D

For nu skal alle more sig
TV 2 Zulu er din garanti for masser af god humor, og nu tager vi the
show on the road. I ”Zulu Comedy
Fight Club” besøger seks standup-komikere hver uge en ny by
i Danmark. Pelle Hvenegaard er
vært, og hver uge stiller han komikerne en ny udfordring. Det kan
være, de skal spille et teaterstykke
for en børnehave, styre et plejehjem
eller noget helt tredje. Komikerne
skal skrive deres bedste jokes fra
besøget og kastes derefter ud på
dybt vand, når de skal opføre dem
på byens lokale stand-up-café. Hver
uge bedømmes de seks komikere
af en professionel kollega. Du kan
hver uge være med til at
stemme én komiker med
i finalen, som sendes live
i sidste program.
”Zulu Comedy Fight
Club” har premiere på
TV 2 Zulu i uge 7.

en næste kanal i forårets
præsentation er til gengæld ikke ny! Tværtimod
har Zulu nu tre år i træk været
den populæreste kanal, og man
hviler selvfølgelig ikke på laurbærrene. Forårets programmer på Zulu
byder på motion til lattermusklerne
i favorit genren: comedy programmer og masser af nye stjerner.
Zulu gi'r den gas i "Djævleræs"
Spænd hjelmen, sæt foden på speederen og gi’ den fuld gas, for nu
starter det store ”Zulu Djævleræs”.
Det er et fuldstændig absurd race
med Danmarks største drengerøve bag rattet. Hver uge dyster
fire kendte par i de mærkeligste
discipliner i dansk motorsports
mest fantasifulde køretøjer, på
Nyssumbanen i Aalborg. Følg med,
når ”Zulu Djævleræs” kaster sig
over campingvogns-rally, 4x4 mudderhelvede og den nervepirrende
konkurrence mellem traktorer med
flymotorer. Seerne kan spille på,
hvem der vinder løbet, og hovedpræmien er en superlækker øse.
Det bliver helt vildt.
”Zulu Djævleræs” har premiere
på TV 2 Zulu i uge 15.

Skammelsen og Natasja Crone, sørger for at give dig de seneste nyheder døgnet rundt. Via en nyerhvervet helikopter og speedbåd kan TV
2 NEWS levere live-rapporteringer,
interviews, øjenvidneberetninger og
tæt kontakt til studiet med dagens
hovedpersoner.
I Skanderborg Antenneforening
har vi haft chancen for at følge TV
2 News fra starten, og nu skal den
så stå sin prøve i afstemningen.
■

Lugter her ikke lidt af fisk?
Nu er to af Danmarks bedste standup-komikere, Mick Øgendahl og
Rune Klan, igen klar til at give
Zulu-seerne en kærlig omfavnelse
med det sidste nye produkt fra
deres krøllede hjerner, nemlig
”Sketchshow”. Her kaster de to
herrer sig hver uge ud i et underholdende show, hvor du bl.a. kan
møde de to havbiologer, der har det
svært med lugten af fisk, et par
betonlebber, der er virkelig trætte
af mænds blikke og mange andre
vanvittige personligheder med hver
deres skavank.
”Sketchshow” har premiere på
TV 2 Zulu i uge 7. ■

Mød Mick Øgendahl
og Rune Klan som
havbiologer og betonlebber på TV 2 Zulu
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Prisbelønnede naturprogrammer,
spænding, fart og erotik
Lettere adgang til top-underholdning får du næppe. Først
Viasat Nature kl. 06.00 til

20.00. Bagefter Viasat Crime
fra kl. 20.00 til 00.00 med
kriminalstof og spændede serier.

00.00 til 04.00 er det voksentid
med Playboy TV på skærmen.

Reklamefrie kanaler Viasat Nature, Viasat Crime & Playboy TV til kun 4,38 kr./md./husstand inkl. moms.

EROTISKE
SPILLEFILM I HØJ
KVALITET
HUNDELIV I KINA

DET VILDE AUSTRALASIEN

SÅ ER DER
SMÆK FOR
SKILLINGEN
AFRIKA – HELE HISTOIEN

MURPHYS LOV

MASSER
AF EKSOTISKE
KÆLEDYR

Læs mere på
www.action.viasat.dk
NATURENS MYSTERIER

3105 Afste
Afstemn
n 4 ann
ann.indd
indd 4

MED SAVANNEN SOM URSKIVE

PLAYBOY TV

08/12/06 14
14:36:21
36 21

I

nteressen for naturprogrammer
er enorm. Rundt omkring i de
danske stuer bliver folk mere
og mere dus med eksotisk dyreliv,
vildmarkens prøvelser og havets
hemmeligheder. Med afsæt i den
voksende interesse udvider Viasat
Nature nu sendetiden markant fra 3
til 14 timer. Fra og med d. 1. februar
2007 sender naturkanalen således
fra kl. 06.00-20.00 hver dag.
Sig hej til din haj
Naturoplevelser på tv fascinerer
over en bred kam. Dette skulle ikke
mindst gælde, når "Mødet med den
hvide haj" sendes i februar.
Dokumentarfilmen med originaltitlen ”Beyond Fear - Communicating
with Great White Sharks” har vundet en række priser blandt andet
Grand Prix ved Den internationale
undervandsfilm-festival i Beograd
i 2005.
Filmen udforsker det misforståede
syn, vi har på hajer – et syn, der
stammer fra film som Dødens gab
og tabloidpressens beretninger om
hajangreb. Det overrasker nok de

fleste, at man kan svømme side om
side med denne ”iskolde dræber”.
Det bevises i filmen, og det handler
alt sammen om kropssprog! Det er
dog både uhyggeligt og direkte nervepirrende at se hajeksperten fra
Gansbaai i Sydafrika nærme sig de
højtudviklede rovdyr uden beskyttelsesbur og både røre og kommunikere med dem.
Hajdrab med konsekvenser
I dag slår vi mennesker over 200
millioner hajer ihjel hvert eneste
år. Og om ti år er de fleste hajarter udryddet, mener forskere. De
advarer også om, at hajer er uhyre
betydningsfulde for vores økosystem. Udryddelsen vil nemlig sætte
gang i en kædereaktion, der vil formindske mængden af phytoplankton i havet. Hajers livret er nemlig
ikke uskyldige badegæsters lårbasser, men snarere de småfisk, der
gnasker løs på det vigtige plankton
morgen, middag, aften.
Og hvorfor er det interessant?
Jo, fordi phytoplankton producerer
80 % af atmosfærens ilt. Prøv selv
at springe fire ud af fem vejrtrækninger over …
Når naturen har brug for hjælp
Forskere og naturvejledere kæmper
hver dag for at beskytte miljøet. I
Viasat Natures nye serie, "Tilbage
til paradis", fortælles historien om
deres kamp.

Menneskeskabte problemer som
smog, krybskytteri, overbefolkning,
forurening, udryddelse af sjældne
arter og ukontrollabel urbanisering
peger på, at vi har forbrudt os imod
vores pagt med naturen. Jordens
eneste redning lader til at være, at
man eliminerer den menneskelige
faktor.
I virkeligheden forholder det sig
dog anderledes. Menneskelig indgriben i naturen på en moderne og
ansvarlig måde er faktisk på vej til
at vende en katastrofal udvikling.
Naturreservater er blot et enkelt
eksempel på dette. Her får dyr
og planteliv plads til at overleve,
og det hele overvåges af forskere, mens naturvejledere står for
beskyttelsen. Nationalparker bliver
naturlige fristeder i en industriel
verden. Udover offentlige projekter
tages der i hundredvis af private
initiativer for at hjælpe naturen. Et
hjem for forældreløse chimpanser,
et koala-hospital og en elefant-lejr.
En masse mennesker vier deres
liv til naturen og beskytter på den
måde vores fremtid.
Tilbage til paradis følger disse beundringsværdige mennesker i deres
arbejde og fortæller deres unikke
historier. ■
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KONKURRENCE PÅ THEVOICETV.DK

Foto: Emil Rønn Andersen / Design: addLemon.com

SUNDSDAL FRA DANSKRAP.DK ER VÆRT.
FIND ET NAVN & VIND HOODIES, CDs M.M.

Voice Tv går nu ind i sit tredje år og har fra en spæd start
udviklet sig til at være et rigtigt ungdomsmedie med
fokus på musik og ungdomskultur.

T

il afstemningen i år får kanalchef Dennis Johannesson
selv ordet: ”Vi har fået understreget det nødvendige i en station
som vores, når det kommer til en
platform, hvor de unge danske artister kan få vist deres musikvideoer.
Vi har været medvirkende til, at
produktionen af danske videoer er
eksploderet som følge af den øgede
eksponeringsmulighed.
Vi har et meget lokalt fokus og producerer udsendelser fra alle dele
af landet. Vi ser det som en del af
vores opgave at komme ud og ”røre
ved” målgruppen. Værktøjerne er
mange: Fra at give vores seere
muligheden for selv at komme på
TV – til at give dem store musikalske oplevelser. Vi har haft on
tour events med danske bands til
venues overalt i landet – og så
vores helt egen koncert ”The Voice
Live” som i 2006 havde det flotteste
danske line-up nogensinde.”

Klik ind på de faste programmer:
Planet Voice: eftermiddagsshow
med konkurrencer, sjove temaer,
interviews –osv. med værterne
Stine og Mikkel, Countdown
Danmark: The Voice TV s egen
hitliste, eller på tøseprogrammet
“Pink” med værterne Ditte og
Victor, Nyhedsprogrammet med
Rico, og hvis du trænger til at
krydre lektielæsningen: ”Voice
TV ucensureret” – lidt frækkere
tv med Mascha og Mai-Britt.
The Voice TV er et univers, der
skal opleves, mærkes, ses og
høres.
Er du i målgruppen, ved du det
sikkert allerede - og hvis ikke
– prøv at tænde for kanalen og
bliv glædeligt overrasket!
■

Foto: Emil Rønn Andersen / Design: addLemon.com

Nr. 1 - januar 2007 15

Verden ændrer sig hvert sekund.
Følger du med?
Stem på CNN

Få mere at vide på www.cnn.com/international

Følg med CNN ind i et nyt forrygende år med nye programmer og vær med til at skabe indholdet på CNNs nye
tjenester på nettet
Ny omgang Quest
Vil du gerne lære at danse flamenco?
Så tag med Richard Quest til
England, USA og Rusland, hvor
han besøger nogle af verdens bedste dansere som f.eks. flamenco
danseren Joaquin Cortez, koreograf
og danselærer Pierre Dulaine og
superstjernen: skuespiller og danser Patrick Swayze.

Følg nyhederne i CNN Today
alle hverdage fra kl. 6.00-9.00.
Programmet giver dig en god start
på dagen med en international sammenfatning af den seneste nyhedsudvikling rundt om i verden. Med
et udvalg af nyheder indenfor politik, økonomi, underholdning, sport,
globalt vejr og finansmarkeder har
du hurtigt check på, hvordan din
hverdag påvirkes.

Quest kan du følge hver måned på
CNN, når han rejser verden rundt
for at møde nogle af verdens mest
betydningsfulde personligheder på
deres eget særlige område.
Quest er på besøg i danseverdenen lørdag den 27. januar kl.
16.00 og søndag den 28. januar
kl. 21.00.

The Briefing Room
– nyheder på nettet
Vil du inspireres, underholdes
eller bare opdateres om dagens
begivenheder?
Så skal du besøge CNNs nye daglige internet avis ”Briefing Room”
på cnn.com/briefingroom.
Briefing room gi’r dig hurtig orientering om dagsnyheder eller tips til
weekendens underholdning. Se på
din computer, hvilke nyheder der er

CNN Today
Bliv opdateret med de seneste morgennyheder hver dag!

de populæreste – eller check, hvem
der er ”dagens personlighed”.
I Report:
vær med i CNN redaktionen!
Har du selv en historie, du gerne vil
fortælle? Send den ind og del dine
tanker med andre! Vær med til at
sætte personligt aftryk på indholdet ved at deltage i I Report på
cnn.com/exchange. Har du billeder,
videoer eller kommentarer, du vil
videreformidle, kan du sende dem
ind her og selv tage del i nyhedsrapportering.
Mere info på www.cnn.com.international. Vi glæder os til dit besøg!
■
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Eller: Hvordan man (måske) får de ”unge væk fra gadehjørnerne”
Af Hanne Grøn

D

et lykkedes ikke for Galethea ekspeditionen 3, der
jo havde netop dette erklærede formål! Ej heller for Robinson
eller Anette Heicks familietræf på
TV 2.
Men en støvet 30 årig produktion
fra DR 1 kan gøre det! Matador
har endnu engang i efteråret lagt
gaderne øde og formået at henrykke endnu en generation af nye
zapper-ramte seere. Mette Madsen
har også kunnet gøre det med den
danske version af Vild med Dans især med det geniale valg af Simon
Matthew som de unge – især måske
de ferme SMS piger – tog til sig
med stor appetit. Han vandt godt
nok ikke – men det er en detalje, vi
ikke kan forholde os til.
TV 3 har også scoret med Nynne
– en meget anderledes og ambitiøs
satsning for en kommerciel kanal,
og dens modtagelse kan vel bekræfte, at det er den vej, TV 3 gerne må
gå – når nu reality genren ikke
fænger så meget mere.
Det højeste seertal for Matador er
så højt som 1.6 million seere, målt
i oktober – men alle afsnittene
har opnået suveræne 1. pladser
– også blandt de unge seere. Vild

med Dans er TV 2s hidtil største
top-scorer – sammen med Casper
Christensen "Deal - no deal", og
selvom TV 2 er vant til succes’er på
underholdningssiden, er det meget
imponerende, når man tænker på,
det er programmets tredje sæson.
Vi får helt sikkert en omgang mere
… og vi sidder der nok igen og følger med.
Dansk produktion hitter
– og koster
Det er altså evident, at det er dansk
produktion - drama og serier - der
hitter mest hos seere i alle aldersgrupper. Årsagerne hertil er sikkert
mange, men én kan hurtigt udledes: vi er jo danske! Vi identificerer
os! Og det er identifikationen hos
seeren, der er nøglen til succes. Det
udløser også afhængighedssyndromet, der er så vigtigt: Vi MÅ nødvendigvis se næste afsnit for ikke
at føle os snydt for en oplevelse. Og
den afhængighed er der jo i princippet ikke noget i vejen med – det
viser bare, at programmet ”holder”
– og så må vi vel også acceptere, at
det KOSTER noget mere at producere holdbart tv? Apropos Bent’s
side 3 om prisstigninger …
DR 1 kan som ren licenskanal ikke
profitere særligt på de fantastiske
seertal for Matador genudsendelsen – men det kan give sympati
– som er nødvendig, når kanalen
om kort tid begiver sig ud i nye tiltag - som foreløbig varslet – en ny
børnekanal. (se nedenfor)

TV 2 behøver, som delvis reklamefinansieret, ikke have skrupler ved
at profitere på succes’erne, som kan
udmøntes i nye kanaler, og strategien ser ud til at bære. Efter en
lidt svag start har Charlie fundet
sin niche hos målgruppen, og TV 2
Film er med sit rene koncept – ”go’e
film uden afbrydelser ”- hver dag et
seriøst og billigt alternativ til lejefilmen hos Blockbuster.
Nyhedskanalen TV 2 News er derfor et logisk næste skridt – og den
nye kanals noget højere pris end
de to andre, skal ses i lyset af den
rent danske redaktion bag kanalen.
Samt ambitionen om, at seerne skal
kunne opdatere deres nyhedstrang
på alle tider af døgnet…
Flere nye kanaler på dansk?
Ja, det kommer der helt sikkert.
TV 2 har netop bebudet lancering
af en ny sportskanal til foråret. Det
mangler vi ganske vist ikke i vores
område – endnu – men behovet kan
skabes. Og det skulle være ganske
vist, at DR vil barsle med en ny
børnekanal – der skal produceres
i vores naboby, Århus, som hermed
skal blive et ”nyt kraftcenter for
dansk børne tv”. Det er meningen,
at børnestoffet skal udgøre halvdelen af kanalens sendetid – fra kl.
6.00-20.00, og resten skal udfyldes
af historiske programmer.
Mere information herom i løbet
af foråret 2007 – men vi kan da
konstatere, at moder DR nu også
tilmelder sig kapløbet om knopskydninger - og de unges opmærksomhed. ■
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Den blandede buket af underholdning og fordybelse skal
nu stå sin prøve i de små hjem. Vinder mor ??

M

edlemmerne af Skanderborg Antenneforening skal
nu for første gang tage
stilling til den eneste rendyrkede
kvindekanal på nettet, Kanal 4,
som siden august har kunnet ses
med den nye profil. Det tidligere
TV Danmark-præg er rystet af, og
kanalen har lanceret sit koncept
inden for kvinde universet med
markante kvinder fra medieverdenen i nye værtsroller.
Der er mange talkshows – og der
er – naturligvis – meget tøsestof
– men vi har valgt op til afstemningen at kigge lidt på de film, kanalen
udbyder i 2007.
Selvom hovedvægt er på drama og
romantik, kan resten af familien
såmænd sagtens være tjent med
at se med. Nedenfor følger et par
eksempler på genrerne:
Tilbage til Cold Mountain
Oplev western drama, borgerkrig
og kærlighedstrængsler i den flotte film med bl.a. Nicole Kidman,
Jude Law og Renée Zellweger. Det
er kærlighed ved første blik mel-
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lem den unge håndværker Inman
(Jude Law) og præstedatteren Ada
(Kidman). Desværre har romancen
knap nået at folde sig ud, da Inman
melder sig til sydstatshæren, efter
at borgerkrigen er brudt ud.
Sweet Home Alabama
Livet tegner lyst for Melanie Carmichael. Ikke alene har hun stor
succes som modedesigner i New
York, hun er også blevet forlovet
med byens mest eftertragtede ungkarl. Hendes eneste problem er,
at hun allerede er gift med Jake,
en redneck-highschool kæreste fra
hendes hjemstat Alabama. Med
Reese Witherspoon, Josh Lucas &
Candice Bergen.
Et smukt sind
Oscarvindende drama med bl.a
Russell Crowe. Vi er i USA i
1950’erne. Den talentfulde og arrogante professor John Nash gifter sig
med den smukke studerende Alicia
og har tilsyneladende en strålende
fremtid foran sig. Men så hyrer CIA
John til at bryde tophemmelige

koder. Det krævende arbejde ødelægger hans i forvejen skrøbelige
forhold til virkeligheden, og spørgsmålet er efterhånden, hvad der er
virkelighed, og hvad der er fantasi.
Af andre titler kan fremhæves:
High Fidelity, Enigma, Down with
love og Shall we Dance.
Kanalens populæreste programmer
fortsætter i 2007 med nye afsnit
af bl.a. De unge mødre, men også
med nye serier, f.eks. et markant
"makeover" program med titlen "Se
godt ud", hvor castingen foregår
ved vores deadline. ■

Stemmeseddel 2007

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 5. februar 2007
Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved fastsættelse
af kontingent for 2007.

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

Kvickly Ry

Adelgade 48, 8660 Skanderborg

Simtoften 2, 8680 Ry

TV-Program stemmeseddel 2007
TV-logoer

Pris pr. år
inkl. moms

TV-programmer

Nr.

Sæt
kryds

Skanderborg

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

TV-programmer med dansk tale

Lovpligtige TV-programmer (Must Carry)

Info kanalen

TV-logoer

DR

X

Jetix

37,50 kr.

20

DR2

X

Nickelodeon

33,75 kr.

21

TV2

X

Disney Channel

119,25 kr.

22

Digitalt TV/DR1 DR2/TV2

X

Disney Channel + Toon Disney

164,25 kr.

23

INFO-kanalen SHS

X

Disney Channel + Toon Disney
+ Playhouse Disney

179,25 kr.

24

MTV

60,00 kr.

25

VH-1

45,00 kr.

26

MTV,
VH1 og
Nickelodeon

97,50 kr.

27

TV-programmer med dansk tale
TV2 Zulu

135,00 kr.

1

TV2 Film

75,00 kr.

2

TV2 Charlie

104,25 kr.

3

TV2 News

149,25 kr.

4

TV3

269,25 kr.

5

3+

194,25 kr.

6

Cartoon Network / TCM

48,75 kr.

28

Viasat Sport 1

74,25 kr.

7

Hallmark Channel

60,00 kr.

29

Viasat Sport 2

74,25 kr.

8

(uden Cartoon Network)

48,75 kr.

30

Viasat Sport 3

74,25 kr.

9

BBC Prime

60,00 kr.

31

Viasat Sport 1, 2 og 3
(samlet)

89,25 kr.

10

BBC Food

33,75 kr.

32

Viasat Nature/Crime
/Playboy

52,50 kr.

11

BBC World

33,75 kr.

33

Viasat Explorer

37,50 kr.

12

CNN International

41,25 kr.

34

Viasat History

41,25 kr.

13

Travel Channel

33,75 kr.

35

Kanal 4 (gl. TV danmark)

123,75 kr.

14

National Geographic
Channel/CNBC

45,00 kr.

36

Kanal 5

152,55 kr.

15

Animal Planet

48,75 kr.

37

16

Discovery Channel

78,75 kr.

38

41,25 kr. 17

Discovery Science

46,50 kr.

39

SBS-NET (Lokal nyheder/Århus)

The Voice TV

TV-programmer med engelsk tale

TCM

DK4

134,25 kr.

18

Discovery Civilisation

46,50 kr.

40

Cartoon
(alene - uden TCM)

48,75 kr.

19

Discovery
Travel & Living

46,50 kr.

41

Programmer med lys blå baggrund, er de programmer der er valgt ind i 2006.

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

TV-programmer med engelsk tale
CNBC

22,50 kr.

Euronews
Sky News

33,75 kr.

The God Channel

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Tyske TV-programmer
42

Pro-7

65

43

VIVA 2

66

44

VOX

67

45

VIVA

68

Showtime

82,50 kr.

46

Kabel 1

69

Star

56,25 kr.

47

Arte

70

Extreme Sport

56,25 kr.

48

Viva+

71

Eurosport Nordic

89,25 kr.

49

n-tv

72

Eurosport 2

36,00 kr.

50

Nordiske TV-programmer

Øvrige TV-programmer
TV 5 Europe

73

NRK 1

51

TVE International

74

NRK 2

52

RAI Uno

75

TV 2 Norge

53

RAI Tre

76

SV 1

37,50 kr.

54

RAI Due

77

SV 2

37,50 kr.

55

TV Polnia

78

56

TRT International

79

MBC

80

TV 4
Tyske TV-programmer
ARD

57

ZDF

58

NDR (N3)

59

RTL

60

Sat 1

61

RTL2

62

3 SAT

63

Super RTL

64

Forslag til andre TV-programmer

Sæt
kryds

Information til
antenneforeningens medlemmer
Indkaldelse til generalforsamling
onsdag den 28. februar 2007 kl. 19.00
i Sølunds "Festsal", Sølundsvej, 8660 Skanderborg

Dagsorden:
Se venligst indkaldelse i Uge-Bladet for Skanderborg & Omegn
samt på foreningens hjemmeside www.skantenne.dk

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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Til alle der elsker en god ﬁlm

EN KORT, EN LANG vises i foråret

TV 2 Film var en ny kanal sidste år og fik et
rigtig godt valg ved sin lancering. Efterfølgende har den konsolideret sig og vist, at
den var tilliden værdig. Ikke mindst konceptet "go'e film uden afbrydelser" - og
prisen - er medvirkende faktorer.
"- På bare et år er TV 2 FILM blevet Danmarks mest sete filmkanal,
og kanalen er blevet udnævnt til
”årets højdespringer” i dagbladet
Børsen. Det er vi stolte af", udtaler
Alexander Madsen, salgschef for
TV 2 Kanalsalg. Næste år fortsætter succes'en med en række forrygende danske og amerikanske film,
men vi byder også på nye tiltag,
bl.a. europæiske filmklassikere og
ugens familiefilm.
Reklamefrit år
"- Vi tror kombinationen af flere

Charlie byder igen i år på god gedigen underholdning med nogle af tidens største stjerner, festligste sceneshows og skarpeste
kommentarer.
Stjernedrys, musik og magi
Nu lukker TV 2 Charlie dørene op
til et fornøjeligt sceneshow fyldt
med dans og tryllerier. Farverige
Hans Otto Bisgaard bliver vært for
”Charlie Varité”, hvor han hver uge
vil sørge for at præsentere seerne
for cremen af showbiz på de danske
scener lige nu. Her kan du møde
nogle af stjernerne fra de største
musicals og teaterstykker, de flotteste shows og revyer, magiske trylleog cirkusshows. Hver uge får du
5-6 forrygende sceneshows direkte
hjem i stuen, så velkommen til fest
på Charlie.

gode kvalitetsfilm til en billig pris
gør, at TV 2 FILM i 2007 vil blive
valgt ind i endnu flere antenneforeninger. Næste år har vi desuden
– som forsøg – valgt helt at fjerne
reklamerne fra TV 2 FILM", fortæller Alexander Madsen. Blandt de
mange gode titler på TV 2 FILM

”Charlie Varieté” har premiere på
TV 2 Charlie i uge 4.
Åh, disse minder
Længes du også efter gode gamle
hits, som ”Tre hvide duer”, ”Gid du
var i Skanderborg” og ”Mormors
kolonihavehus”? Så vær med, når
TV 2 Charlie blænder op for et
varmt og hyggeligt gensyn med
nogle af dansktoppens allerstørste stjerner i et nyt
ugentligt program
med Keld Heick
som vært. I ”Top
Charlie” vil kendte
dansktopstjerner
sammen med Keld
Heick hver uge
spille op til dans
på Damhuskroen i
Rødovre. Det bliver
et sjovt, nostalgisk
gensyn med populæ-

TV 2 FILM fortsætter succesen med
en række forrygende danske og
udenlandske film i foråret 2007.
næste år er: ”Die Hard”, ”Die Hard
2 – Die Harder”, ”Behind Enemy
Lines”, ”OKAY”, ”En kort, en lang”
og ”Enden på legen”. ■

re hits fra dengang, der ikke fandtes ”Vild med dans” og dab-radioer.
På Charlies helt egen hitliste får
du chancen for at stemme din egen
favorit helt til tops via sms.
”Top Charlie” har premiere på TV 2
Charlie i uge 4. ■
I ”Meyerheims talkshow” kan
du hver uge møde kendte og
elskede danskere.
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PRISBELØNNEDE DRAMAER PÅ

HALLMARK CHANNEL

Hallmarks unikke blanding af politiske intriger, spændende
mysterier, australsk drama og actionladede krimi-serier
gør også i denne tv-sæson Hallmark til et sikkert valg
som din favoritkanal.
Præsidentens mænd
Mandag til fredag kl. 22.00

McBride
Lørdag kl. 22.00

McLeod's Daughters
Mandag til fredag kl. 12.00 og 20.30

IIntelligence
Lørdag og søndag kl. 21.30

HALLMARK ER TILGJENGELIG FOR EN REKKE KUNDER HOS CANAL DIGITAL KABEL TV I EN BEGRENSET PERIODE.
GJØR ET NYTT KANALSØK PÅ DIN TV FOR Å SE OM DU HAR TILGANG TIL DE NYE VISNINGSKANALENE!

Presented by Sparrowhawk International Channels Ltd

10 spørgsmål og svar om fremtidens tv:

Værd at vide om HDTV
Af Gert Svendsen, teknisk chef og HDTV-ekspert, Canal Digital Danmark A/S

HDTV er fremtidens tv, og Canal Digital satser allerede nu
på at udbyde tv-indhold i den flotte billedkvalitet. Men det
kan være en jungle at finde rundt i de tekniske begreber,
der knytter sig til HDTV. Herunder skiller vi fup fra fakta og
udreder 10 af de mest klassiske misforståelser.
1. Er HDTV ikke det samme som
digital TV?
Nej, HD handler om, hvor skarpt
og detaljeret TV-billedet er, mens
betegnelsen ”digital TV” alene er
et spørgsmål om den måde, TV
transmitteres på. Begrebet digital-TV er ikke noget nyt. Canal
Digital sendte de første digitale tv-kanaler til satellitkunder i 1998, og i samme tidsrum
startede en del kabeloperatører
med digitale kanaler, det vi også
kalder QAM teknologien. Senest
har man indført digitale tv-kanaler på det jordbaserede sendenet, hvor DR1, DR2 og TV2 blev
digitale 1. april 2006, så digitale
tv-kanaler sendes i dag både i
kabelnet, fra satellit og via
master i landskabet.

2. Har HD-forberedte fladskærme en ringere billedkvalitet
end traditionelle fjernsyn?
Både ja og nej...
Nej, for når et HD-ready fjernsyn
modtager et HD-signal, er billedet op til fem gange skarpere
end et normalt TV.
Og ja, for når et HD-ready fjernsyn modtager et almindeligt signal, så modtager det kun ca. 1/5
af det antal pixels, som fjernsynet rent faktisk kan vise. Derfor
kan billedet virke lidt ”grovkornet”, når man ser almindelige
kanaler.
Et almindeligt TV signal i digital
kvalitet består af 576 synlige
linier med 720 billedpunkter på
hver linie, dette giver os i alt
414.720 pixels fordelt på hele
skærmen. Et HD signal, som
f. eks. Canal+ HD, sendes med
1080 linier med 1920 billedpunkter i hver linie, så her ender vi
med at have 2.073.600 pixels til
rådighed. Altså en langt større
opløsning, end vi er vant til.
Mange nye skærme i den dyre
klasse, kan i dag vise denne
opløsning, og det er klart, at når
man breder denne lave opløsning
fra de almindelige tv-kanaler ud
på en stor skærm, der forventer 5
gange så høj en opløsning, så vil
det gå ud over billedkvaliteten.
3. Hvad er forskellen på et HDready TV og et almindeligt
TV?
Et HDTV giver dig en billedkvalitet, der er op til fem gange skarpere og væsentlig mere farverig
end et normalt TV med et HD-

signal. Dertil kommer, at næsten
alle HD-programmer optages
med digital surround sound, så
du får mulighed for en ekstraordinær lydoplevelse.
4. Hvad skal jeg bruge for at se
HDTV?
For at kunne se HDTV-programmer skal du have et HD-ready
TV, en HDTV-box og en programpakke, der indeholder en eller
flere HDTV-kanaler.
HDTV-boxen giver dig samtidig
adgang til alle andre almindelige
digitale tv-kanaler.
For at få den høje opløsning,
skal du tilslutte HDTV-boxen
til dit HD-ready TV via HDMI
tilslutningen. Det nytter ikke
at anvende det ældre scartstik,
for det sender kun signaler ud
i almindelig opløsning, også på
HD tv-kanaler.
5. Hvad er fakta om antallet af
linier på et HD-ready fjernsyn?
Der findes to HD-formater,
altså to måder at vise HDTV
på. Forskellen er opløsningen
på skærmen, altså hvor mange
detaljer, der gengives – og hvordan opdateringen af hvert enkelt
skærmbillede foregår.
I det ene format (HD 1080i/50)
har fjernsynet 1080 vandrette
linjer, der opdateres som et traditionelt TV – altså ved at kun
halvdelen af skærmens linjer
opdateres (interlacing), hver
gang billedet opdateres.
I det andet format (HD 720p/50)
har fjernsynet 720 vandrette linjer, der alle opdateres på fuldstændig samme tid, hver gang
billedet opdateres (progressive
scan).
Har du anskaffet dig et nyere
HD-ready mærket TV, kan du
modtage begge signaler.
6. Findes der uægte HD – og
hvad er så ægte HD?
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Det, nogen omtaler som ”ægte
HD”, er de skærme, der kan vise
en opløsning på 1920x1080 billedpunkter – og samtidig opdatere alle 1080 vandrette linjer
i billedet på samme tid (HD
1080p/50).
Teknisk set er det den bedste
opløsning, der i dag findes, men
i praksis er det vanskeligt for
det blotte øje at se forskel i billedkvaliteten.
7. Hvad er minimumskravene til
et HD-Ready tv?
• Minimum 720 liniers opløsning i 16:9-formatet
• Analog component videoindgang
• HDMI eller DVI digital videoindgang med HDCP kopibeskyttelse

• Kompatibel med begge HD
formater: 720 og 1080 linier i
både 50 og 60 hertz (henholdsvis europæisk og amerikansk standard)
8. Er DTT det samme som HDTV?
Nej, DTT (Digitalt Terrestrisk
TV) er betegnelsen for det nye
såkaldte jordbaserede digitale
sendenet, der indtil videre viser
tv-kanalerne DR1, DR2 og TV 2.
DDT er altså en ny og digital
måde at sende TV på, der afløser de gamle, skrattende analoge
signaler. Men det har intet med
HDTV at gøre.
DTT nettet vil med tiden komme
til at sende betalings-tv og dermed muligvis også tv-kanaler i
HD-kvalitet.

9. Kan jeg ikke automatisk se
HDTV, når jeg har en HD
ready fladskærm?
Nej, du skal også altid have
en HDTV-box og adgang til tvkanaler, der sender i HDTV-format.
10. Hvilke kanaler kan jeg se i
HD-format?
Antallet af HDTV-kanaler vil
stige voldsomt de næste totre år. I dag udbyder Canal
Digital tre dedikerede HDTVkanaler, nemlig filmkanalen
CANAL+ HD, Discoverys nye
HDTV-kanal, Discovery HD,
samt underholdningskanalen
VOOM HD. I forbindelse med
EM-fodbold 2008 lancerer TV 2
en HDTV-kanal, der sender alle
31 kampe eksklusivt til Canal
Digitals kunder. ■

TV 5 Monde bliver mere og mere dansk

I

2007 bliver den fransk-sprogede
satellitkanal i vores kabelnet,
TV 5 Monde, mere og mere
dansk, med endnu flere udsendelser, film, serier og dokumentarer
med danske undertekster.
TV 5 Monde er en dør-åbner mod
den fransktalende verden, som
stadigvæk er rimelig ukendt i
Danmark, hvor amerikansk-prægede programmer dominerer tvbilledet. Kanalen, som består af
tv-stationer fra Frankrig, Belgien,
Schweiz og Canada er den anden
mest udbredte kanal i verden efter
MTV, med over 170 mio husstande
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i alle verdensdele og over 600 mio
potentielle seere.

fransk og gerne vil følge med. Det
kan også varmt anbefales for jer,
som studerer fransk!

Anderledes tv
Film og serier, de fleste fra Frankrig,
er anderledes end alle de andre
fra engelske, tyske og amerikanske kanaler. TV 5 Monde prøver at
tilfredsstille alle seeres behov med
komedier, drama og eventyr, som
nu næsten alle sammen sendes
med DANSKE undertekster hver
dag mellem kl. 18.30 og 22.30 eller
kl. 12.30 og 14.30.

TV 5’s dokumentarudsendelser er
også populære – og ofte med en
anden indgangsvinkel end vi er
vant til – og i underholdningsgenren byder TV 5 f.eks. på gensyn
med Fort Boyard (Fangerne på fortet) i original fransk udgave – eller
”skattekortet”: la Carte au Trésor
– begge med danske undertekster.

Der er også film med franske undertekster for alle, som kan rimeligt

Savner du de gode franske film
med formidabel skuespilkunst – så
prøv at slå ind på TV 5 Monde. Her
kan du faktisk finde dem!
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Lad verdenshistorien indtage din stue
og oplev de største øjeblikke i vores historie
Viasat History suger dig ind i
verdenshistoriens mest skelsættende øjeblikke. Hver dag fra kl. 06.00 -

00.00 kan du zappe dig ind på nogle
af verdens bedste dokumentarprogrammer om genier, berømt-

heder, stats- og videnskabmænd.
Kom tæt på de allerstørste … og lær
noget nyt hver dag!

Reklamefri dokumentarkanal til kun 3,44 kr./md./husstand inkl. moms. Sendetid: kl. 06.00-00.00

HVER DAG
FRA
KL. 06.00-00.00
BERTIE OG ELIZABETH
BRITISK HISTORISK DRAMA

DAGE, DER RYSTEDE VERDEN

FRA
OLDTIDSHISTORIE
TIL
MUSIKHISTORIE

MYSTERIET OM DEN FORSVUNDNE
MESTERPILOT

INKVISITIONEN
BRITISK DRAMA

INGEN HISTORIE
HIERARKI!
ALT SKAL MED!

Læs mere på
www.viasathistory.dk
MERE END ØJET SER – BERØMTE
BILLEDERS GÅDEFULDE HISTORIE
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SURREALISSIMO!
BRITISK HISTORISK DRAMA

HELVEDET I STILLEHAVET
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Nu findes der hele

© Disney

Disney Channel er underholdning for hele familien – mix
af klassiske og nye serier samt
magiske storﬁlmspremierer.

tre disney kanaler!

Toon Disney er en 100% tegneﬁlm-kanal med alle favoritterne
fra Disney. Her kan du bl.a. se
Aladdin, Timon og Pumba, Chip
og Chap, Mickey Mouse, Anders
And, Fedtmule og mange ﬂere.

Playhouse Disney er en helt ny
tv-kanal for børn mellem 2-5
år. Programmerne er baseret på
pædagogisk udvikling og inspirerer til både fysisk aktivitet og
kreativ indlæring.

Vi sender dagligt mellem 06 og 22
(Playhouse Disney 06 - 19)
Alle Disney Channel kanaler indeholder ingen
reklamer eller unødvendig vold.

Gå ikk
glip af H e
igh
School
Musica
l
27.1 kl.
1
0
:
3
0
23.2 kl.
19:00

www.disneychannel.tv

D

isney Channels musical film
High School Musical var en
af sidste års helt store træffere både kommercielt og i kanalens
målgruppe – de såkaldte ”tweens”
– ca. 10-13 årige.
Filmen var nomineret til hele seks
Emmy-priser – og hjembragte to
– og udover denne fornemme placering fik den tre Teen Choice priser,
hvor børn selv har stemt den ind
over internettet som bedste programproduktion.
Historien:
Musicalen følger en populær basketballstjerne på en amerikansk High
School og en genert, begavet elev,
der opdager, at de begge har en
hemmelig forkærlighed for at synge.
Da teenagerne Troy og Gabrielle
går til audition på hovedrollerne i
skolens musical, truer det skolens
strenge sociale orden. I et forsøg
på at opretholde tingenes tilstand
finder ”sportsnørderne, de ”kloge”
og de faste medlemmer af dramaholdet på intriger, der kan skille
parret ad og holde dem fra scenen.
Det lykkes dog ikke …
Hovedrolleindehavere er Zac Efron
som Troy og Vanessa Hudgens som
Gabriella, som trods deres unge
alder allerede er garvede stjerner

(Zac kan f.eks. ses overfor stjerner
som John Travolta, Queen Latifah
og Michelle Pfeiffer i musical feature filmen ”Hairspray.)
Filmens soundtrack er med næsten
3 mio solgte eksemplarer det mest
solgte i 2006 i USA med adskillige
topplaceringer på Billboards top
200 albumhitliste.
Det blev indstillet til American
Music Award i Pop/Rock
kategori sammen med
albums fra ingen ringere end Red Hot Chili
Peppers og Nickelback.
Gå ikke glip af 2’ eren
på Disney Channel i
2007 – og tag chancen
for at vinde filmgoodies herunder:

Hvis du svarer rigtigt på spørgsmålene her, kan du vinde et
super cool sæt med High School Musical.
1. Hvad hedder hovedrolle indehaverne i den nye
musikfilm fra Disney Channel?
1. Gabriella og Zac
2. Sarah og Peter
3. Maria og John
2. Hvad er
1.
2.
3.

Disney Channels web-adresse?
www.disneychannel.nu
www.disneychannel.com
www.disneychannel.tv

3. Motiver med max. 20 ord, hvorfor du synes,
Disney Channel er en god kanal!
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TCM (Turner Classic Movies) er en rendyrket filmkanal, der tilbyder
filmelskere et af verdens største filmbiblioteker med et bredt udvalg
fra forskellige genrer og film fra 40’erne til 90’erne. Et af temaerne i
februar er Komedie-Weekend, hvor du i weekenden den 3-4. februar, kan nyde den ene komedie efter den anden hele døgnet rundt.
Vi viser et bredt udvalg …

L

ørdag den 3. februar kl.14.00
viser TCM The Sunshine
Boys fra 1975 med Walter
Matthau i en af hovedrollerne.
Filmen handler om to tidligere lystspilentertainers, Lewis og Clark,
der skal mødes igen efter 20 år.
Denne gang i forbindelse med et tvshow til ære for dem. Problemet er
bare, at de to hader hinanden som
pesten, og showets producer får
altså nok at se til med at overbevise
de to gamle knarke om at glemme
deres vrede for showets skyld.
3. februar, kl. 21.00 kan du se
Slither fra 1973.
I jagten på nogle svindlerpenge
tager en tidligere svindler, en bandeleder, dennes kone og en strejfer
på en tur gennem campingpladser,
bingohaller og mange andre mærkelige steder. De forfølges af en
gruppe ukonventionelle forbrydere,
og filmen kulminerer i et morsomt
opgør mellem de to grupper.

finde ud af, at de har en dyster
side. Og at han ikke er i familie
med de to ældre damer…
Walter Matthau gæster igen din
skærm søndag aften kl. 21.00
i selskab med Jack Lemmon.
Duoen kan ses i filmen Buddy
Buddy fra 1981.

er de to stærkt involveret i hinandens
missioner.
Du kan afkrydse TCM som 24-timers
kanal, hvis du gerne vil se de gode
film om eftermiddagen også!
■

Jack Lemmon spiller en klodset
mand på randen af selvmord.
Han beslutter sig for at ende sit
liv på et hotel, hvor han støder
ind i den professionelle lejemorder spillet af Matthau, som befinder sig på hotellet i forbindelse
med en opgave for mafiaen. Snart

Matinee-forestillingen søndag den
4. februar (kl. 14.00) er Arsenik
og Gamle Kniplinger fra 1944
med Cary Grant i hovedrollen som
Mortimer Brewster. Han er teaterkritiker og en stor modstander
af ægteskab. Indtil den dag, han
beslutter sig for at gifte sig. Han
besøger sine to tanter for at fortælle den gode nyhed – kun for at
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E

fter succes’en med Nynne
i efteråret (foto) kaster TV
3 sig igen ud i mere reality
prægede programmer – men denne
gang med en positiv vinkling. Fra
denne pulje har vi valgt at sætte
fokus på programmet:
”Med kniven for struben”:
Og nej! Det er ikke en ny krimi
serie på TV 3! Men der er gys over

K

ort før jul kunne TV 2 og
Viasat afsløre i pressen, at
de har indledt et bemærkelsesværdigt samarbejde om en
ny sportskanal med navnet TV 2
Sport. Samtidig lanceres en kanal
med navnet TV 2 Sport Extra, der
skal sende i HD format og dække
begivenheder i almindeligt format,
der ikke bliver sendt på hovedkanalen.
De to ærkerivaler har altså nu
fundet sammen og skal forsøge at
gøre en forskel på det lille danske
sportsmarked.
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det alligevel. Programmet bygger
nemlig på det engelske Ramseys
Kitchen Nightmares – som TV
3 har sikret sig
de danske rettigheder til i
skarp konkurrence med andre danske TV stationer. Nu udvides konceptet på
dansk grund – og det er
i en god sags tjeneste. I
det nye program på TV
3 skal en mesterkok ind
og analysere, hvad der
kan gøres for at bringe
en skrantende restaurant
frem over kanten og løse
det problem, ejerne slås
med p.t.

Afsløringen er kommet alt for sent
til, at vi her i bladet kan gøre rede
for de nærmere omstændigheder
– og vores afstemning kører som
planlagt. Det skal også lige nævnes,
at Konkurrencestyrelsen endnu
ikke har godkendt samarbejdet.
Betingelser for kanalens visning
er ikke udsendt endnu, men prisen
er røbet, og den er HØJ: 25 kr. om
måneden! Det er meget langt fra
TV2s tidligere udspil med nichekanaler. En forudsætning for den
nye kanals eksistens vil tilsyneladende blive, om der kan træffes en

Ankermand på programmet er Bo
Bech fra restaurant Paustian i
København, og han er ikke sådan
at bide skeer med. Han accepterer ikke mindre end det sublime.
Vil det ypperste. Han har erfaring
fra gastronomi templer i London
og Paris og herhjemme fra Jan
Hurtigkarl i Ålsgaarde og ikke
mindst sin egen gourmet restaurant i København.
Han er kendt som en af de bedste
kokke i Danmark og med en markant, personlig stil i sin ledelse.
■

aftale med storspilleren på kabel-tv
markedet TDC, som i hvert fald
tidligere har udtalt, at man ikke ser
behovet for en ny sportskanal.
I skrivende stund ved vi ikke så
meget mere – men vi følger naturligvis udviklingen og vil informere
yderligere bl.a. via hjemmesiden:
www.skantenne.dk
■

F

or sidste gang var Pejsegården i Brædstrup i
november 2006 ramme om FDA årsmødet og
tv-kanalernes udstilling – og som det ses på
billederne var alle på pletten – nogen med flere effekter end andre. Danseparret er Lars Christensen fra
Vild med Dans (og Robinson i efteråret) samt Mie
Molltke, som i efterårets udgave dannede par med
Master Fatman. ■
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Farefulde oplevelser, storslået natur
og eventyrlige oplevelser
Viasat Explorer udfordrer din
eventyrlyst med programmer om
dristige rejser, ekstreme ople-

velser og uløste mysterier. Hver
dag fra kl. 05.00 - 23.00 kan
du zappe dig ind på TV-ople-

velser, der ikke fås bedre andre
steder. Se med … og udvid din
horisont!

Reklamefri dokumentarkanal til kun 3,13 kr./md./husstand inkl. moms. Sendetid: kl. 05.00-23.00

FRA
NAIROBI
TIL
NÆSTVED

SLANGEJÆGEREN I COSTA RICA

CIRKUS FREAKS

FAREFULDE
EKSPEDITIONER
ALCATRAZ
– AMERIKAS BERYGTEDE FÆNGSEL

VEJENS KONGER – MUSTANG

VILDE EVENTYR
HJEM I STUEN

Læs mere på
explorer.viasat.dk
NORAD – AMERIKAS HEMMELIGE
FORSVARSFÆSTNING

3105 Af
Afstemn
t
4 ann.indd
i dd 2

MILLIONÆRERNES LEGETØJ

PÅ FERIE I FAREZONEN
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2. december var foreningen ramme om en forrygende julestue
med Cartoon Networks Tom & Jerry og Scooby Doo – også på
hovedgaden – samt Mette legetante fra Cartoon i gavehumør.
Hallmark og Travel havde arrangeret ”skattejagt”, og Voice TV
bidrog med seje præmier i konkurrencer målrettet deres unge
publikum. TAK til alle kanalerne, og til jer, der kiggede forbi og
gjorde dagen ekstra festlig med jeres engagement i løjerne.
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En ny serie af Globe Trekker
Se den på Travel Channel
For at opleve flere spændende eventyr med Ian Wright
og hans team af frygtløse rejsefæller, når de besøger
steder som Georgien, Armenien, Tyskland, Venezuela,
Australien og Italien i den seneste serie af Globe
Trekker og mange flere programmer fra andre steder
i verden, så ...

Stem på
Travel
Channel

✓

www.travelchannel.co.uk

TV T HAT TA K ES YO U T HERE

Vovehalsenes guide

Globe Trekker tv serie 7

Velkommen til en verden
med fantastiske vandrere,
når de udøver deres
lidenskab for eventyr sport
imponerende steder, så som
kløft vandring på Tahiti,
helikopter skiløb i Canada,
bungee jumping i Syd
Afrika og rafting i New
Zealand. Programmet viser dig, hvor du skal tage hen
hvis du ønsker en maksimal eventyr oplevelse og
samtidig være på et af de mest udsøgte steder på
jorden. Aktiviteterne indbefatter: huleforskning,
dybhavsdykning, paraglidning, bungee jumping,
surfing, is bestigning og vandring i kløfter.

Det prisbelønnede program
Globe Trekker” kommer tilbage
med tolv nye episoder, som
aldrig er blevet vist før på
Travel Channel. Med en
blanding af ekspeditioner, hvor
man virkelig er på vildspor og
traditionelle turforslag,
fortsætter Ian Wright og hans
hold med at give dig deres dybtgående syn på verden.
Nu er der endnu flere fantastiske billeder, uimodståelige
historier og belærende rejse informationer fra
spændende steder så som Georgien og Armenien,
Tyskland, Venezuela, Australien og Italien.

TV serien har premiere torsdag den 18. januar
@ 20.30

TV serien har premiere søndag den 7. januar
@ 22.00

Globe Trekker er et program du ikke må gå glip af.

Travel 2007
Travel Channel program ”Travel 2007” giver dig praktiske
rejse informationer og de seneste rejse historier. Du får
informative og saglige reportager fra mange forskellige
rejsemål og forlystelser.
I ”Travel 2007” vil du kunne opleve Jayne Irving som
tager dig til det fascinerende kongerige Jordan. I
programmet ser vi også frem til at kunne vise kricket
World Cup fra St. Lucia, tage på opdagelsesrejse i
Oslo, vise vores syn på årets fedeste
rejsemål, og lade dig se vores reportage fra det
”Luksuriøse rejse show” i Cannes. Hvilken måde at starte
et helt nyt år på!
Premiere mandag den 1. januar @ 20.30

www.travelchannel.co.uk

Som medlem af Skanderborg Antenneforening kan du
få lynhurtigt internet og billig telefoni over antennenettet.
Tal lige så længe i
telefon du vil
for 119 kr.
om måneden*
Læs meget mere på www.dk-tv.dk
- eller kontakt kundeservice på 70 20 25 98
For at kunne tegne et telefoniabonnement, er det et krav, at du også har et internetabonnement hos Dansk Kabel TV.
*Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen opkald til overtakserede numre, udland samt til mobil.

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

Nyt ansigt på kontoret
afskrækket ham fra en dagligdag
hos os.
Vi siger velkommen og håber, I
tager godt imod ham ved henvendelser til kontoret.

Fra 1. januar 2007 kan du møde
vores nye daglige leder, Brian Bjerre
på kontoret, Adelgade 48. Brian er
32 år og kommer fra en stilling som
servicechef hos Bent Brandt.
I den nye stilling vil han møde
mange anderledes udfordringer
– ikke mindst på det teknologiske
område, men det har bestemt ikke

Farvel til Aase:
Kontorets medarbejder i mere
end 25 år, Aase Uldall, fratræder 1. februar 2007 for at hellige
sig familien, golfen og den tredje
alders andre påtrængende gøremål. Aase har taget hele turen
med i foreningens brogede historie og har i høj grad været vores
”arkiv” for, hvordan alle tænkelige
problemer har været tacklet før i
tiden som rettesnor for bestyrelsens beslutningstagning.
Vi fejrede Aases 25 års jubilæum
i 2005 og siger her endnu engang
tak for indsatsen med at holde
styr på foreningens mange aktiviteter i alle årene.

Fotografer
Dine opgaver er at hjælpe med at tage fotos i området - af naturen – begivenheder mv.
Du har mulighed for at låne professionelt fotoudstyr hos Infokanalen.

Salgsarbejde
Du skal hjælpe med at sælge annoncer på infokanalen. Salget af annoncer gør
det muligt, at købe programmer, kameraer, og teknisk udstyr til at udsende
Infokanalen på TV.

IT –medarbejder
Du hjælper med at få lagt fotos, informationer og reklamer på Infokanalen.
Du hjælper med at opdatere og forny vores hjemmeside
www.info-kanal.dk.
Hvis du har lyst til at tage fotos eller give en hånd med salg eller IT,
så er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.
Ring til tlf. 86 52 17 11 eller skriv til info-kanal@mail.dk
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Programvalget 2007 - ekstra!
Vigtig meddelelse til medlemmerne:
(indsat af redaktionen efter deadline)
Viasat Sport 1, 2 og 3 planlægges nedlagt på kabelnettet 1. marts
Som nævnt i bladet side 36 vil TV 2 sammen med Viasat lancere en ny sportskanal ved navn TV
2 SPORT, som erstatter de hidtidige Viasat Sport kanaler i vores anlæg. Samtidig lanceres TV
2 SPORT Xtra, der skal sende i HD format og dække begivenheder, som ikke sendes på hovedkanalen.
Vi ved nu lidt mere om indholdet på de nye kanaler: Det bliver en kombination af det hidtidige
udbud på Viasat Sport og transmissioner fra de sportsbegivenheder, TV 2 har rettigheder til. Det
betyder bl.a., at kanalerne tilbyder fodbold fra SAS-ligaen, UEFA Champions League, sommer
– og vinter OL, samt Tour de France. Andre sportsgrene som f.eks. håndbold, tennis, cykling og
motorsport vil naturligvis også være repræsenteret i rigt mål, men TV 2’s egen moderkanal bliver
dog ikke drænet for sport! Det samme gælder Viasats TV 3+, der bl.a. viser superliga fodbold, golf
og – som noget nyt – NFL, der hermed flytter fra Zulu.

Konkurrencestyrelsens rolle
Indtil videre afventer lanceringen af begge kanaler Konkurrencestyrelsens godkendelse, og alle
oplysninger her på siden gives med dette forbehold. Prisen for flagskibet TV 2 SPORT er kr. 20, +
moms, medens prisen for TV 2 SPORT Xtra endnu ikke er fastsat.

Hvad gør du ved valget?
Af gode grunde optræder TV 2 SPORT ikke på stemmesedlen, men hvis du ønsker at
markere en stemme på kanalen, kan du påføre den på de tomme linier i 4. spalte på
sedlen under ”Forslag til andre tv-programmer”. Afkrydsninger her har samme status
som andetsteds.
Ønsker du at stemme på Viasat Sport kanalerne 1, 2 og 3, skal du være opmærksom på,
at de vil forsvinde fra anlægget, hvis Konkurrencestyrelsen godkender lanceringen af
de nye sportskanaler.
Vi vil orientere løbende om udviklingen på hjemmesiden: www.skantenne.dk

