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Skanderborg Antenneforening
får Kabel-Tv på Computerskærmen
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Kontormedarbejdere:
Internet fra YouSee

Brian Bjerre og Ulla Laurberg

Medlemmer, der i dag har en internetforbindelse via Skanderborg Antenneforening, får nu fri adgang til YouSee
Web-tv.

Kontoradresse:
Adelgade 48,
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 17 11

Det bliver muligt, fordi vi har indgået
en aftale med YouSee om levering af
Bredbånd.

Åbningstid:
Man – ons:
Tors:

10.00 – 13.00
10.00 – 17.00

Medlemmer med bredbånd, fra Dansk
Kabel TV kan se de fleste af deres tvkanaler på pcér, IPads, IPhones, udvalgte
Android telefoner og tablets, når de er
koblet op på deres netværk derhjemme.
Desuden kan man se udvalgte kanaler,
når man er uden for hjemmet.

Hjemmeside:
www.skantenne.dk

Bladkontakt:
Tlf. 86 52 17 11 (antenneforeningen – ml. kl. 10.00-13.00)
e-mail: kontoret@skantenne.dk.
eller caramia@mail.dk
(Hanne Grøn)

Layout & Tryk:
Harboe Grafisk
N. P. Danmarksvej 19
8732 Hovedgård
Tlf. 86 510 410
E-mail: info@harboegrafisk.dk

Oplag: 11.800
Forsidefoto: Reality genren
blomstrer med NYE stjerner - mens
andre holder godt fast i deres
oprindelige udtryk. Valget er dit!

Dette nummers vigtigste tema er som vanligt programafstemningen , som vi håber, rigtig mange vil
deltage i. Især håber vi, at mange flere vil vælge
at stemme over nettet – det er mere praktisk for
både os og jer og billigere administrativt. Det har
desuden den fordel, at du løbende kan følge,
hvor mange penge du ”bruger” undervejs, så
du får et realistisk billede af, hvad kontingentet
kan løbe op i, hvis du vil ha’ dine hedeste ønsker
opfyldt. Udbuddet har aldrig været større, og valget er ikke helt nemt, hvis flere interesser i huset
skal tilgodeses, og det kan vi jo kun opfordre til.

Den største nyhed i foreningens tilbud er adgangen til web-tv, som beskrives af Henrik i lederen
på modstående side. Det kommer du til at høre
meget mere om i foråret, men vi kan allerede nu
gi’ en oversigt over de kanaler, som foreløbig er
tilgængelige ad denne vej.
Vi ønsker god fornøjelse med studiet af kanalernes gode præsentationer og glæder os til at
præsentere det samlede resultat på generalforsamlingen den 27. Februar.
Venlig hilsen
Hanne Grøn, ansv. redaktør
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Ved overgangen til YouSee Bredbånd
kan vi også tilbyde hurtigere internet og
fri adgang til musik med YouSee Play fra
endnu lavere hastigheder.
Det er fremtidens måde at lytte til musik
og se tv på, som nu for alvor er rykket ind
i vores net.
Med aftalen om YouSee Bredbånd, sker
der også andre ændringer. YouSee har

for nylig skruet op for hastigheden, og
det betyder, at man, efter ombygning
af det overordnede forsynings net, får
mulighed for at vælge helt op til 100
Mbit, hvis man er medlem af Skanderborg
Antenneforning.
Så høj hastighed er der i praksis nok ikke
så mange, der har brug for. Men det viser,
at vores antennenet er fremtidssikret
og uden problemer kan konkurrere med
f.eks. fibernet.
Med i aftalen bliver der naturligvis fortsat
mulighed for tilkøb af IP-telefoni – til en
fordelagtig pris.
Tidspunkt for overgangen fra Dansk
Kabel TV til YouSee er endnu ikke endeligt fastlagt, men vi forventer inden længe
at kunne udmelde en dato.

Programafstemning
Stemmeseddel er ilagt dette blad, ligesom det er muligt at stemme via vores
hjemmeside på www.skantenne.dk.
Som medlem er du med til at bestemme
hvilke programmer vi skal købe hjem.
Vi oplever et fortsat pres på priserne på
de enkelte programmer, og nye programmer kommer til. Det er en økonomisk
udfordring at fortsætte med at kunne
levere alle nuværende programmer, ligesom vi gerne vil vælge de nye til.
Der er samtidig kæmpe store forskelle
på hvad de enkelte programmer koster.
Som eksempel koster den dyreste
kanal, TV2 Sport over 400 kr. i
indkøbspris.
Canal9 og TV3 koster over
300 kr. og mange
andre kanaler koster
over 200 kr.
I den billigere ende

ligger der en lang række kanaler, som vi
kan købe hjem til helt andre priser.
Husk at varetage hele familiens ønsker
når du stemmer.
Vi ønsker at have et bredt indhold i de
forskellige pakker, så der også er noget
for vores teenagebørn og tegnefilm til
de små.

Mulighed for at leje en tilslutning
til reduceret pris
Som et alternativ til at købe en tilslutning
i Skanderborg Antenneforening, er der nu
mulighed for at leje.
Denne mulighed henvender sig bl.a. til
unge mennesker, der måske kun skal
være bosiddende i Skanderborg i en
kortere periode.
Signallejere kan for kr. 1.000,- + en
månedlig lejeaftale, se Skanderborg
Antenneforenings pakker.
Til ovennævnte priser for signallejere skal
lægges kontingent for lille, mellem eller
den store pakke.

Generalforsamling
Skanderborg Antenneforening afholder årets generalforsamling i aulaen
på Morten Børup Skolen, onsdag den
27.02.2013.
På generalforsamlingen vil næste års
kontingent og indholdet i de tre programpakker blive fremlagt og besluttet.
Vi håber på interesse for foreningen og et
stort fremmøde. ■
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NY SERIE på Nickelodeon:
Fred: The Show,
premiere 21. januar kl. 15.00
Fred er tilbage! Og denne gang bliver han,
han har nemlig fået sit helt eget TV-show!
Hver dag er et eventyr for Fred Figglehorn
- følg med på Nickelodeon mandag
til fredag kl. 15.00

Victorious – nye afsnit
på Nickelodeon!
Victorious handler om den 16-årige Tori
Vega, som vokser op i skyggen af sin
tvillingesøster Trina - familiens store funklende stjerne. Men da Tori bliver optaget
på skolen Hollywood Arts ændrer alt sig
og pludselig springer hun ud som den nye
lysende stjerne og snart får alle øjnene op
for hendes store talent.
Hver søndag, fra den
27. Januar kl 18.20
på Nickelodeon

en drøm, men det er ikke altid lige nemt
at udskifte hockeystavene med hår og
makeup.
Har de det, der skal til for at klare sig
i musikbranchen? Vil kendislivet ændre
dem for altid? Og hvor skal de spille
hockey henne?
Big Time Rush, hver søndag kl. 17.55
på Nickelodeon

Big Time Rush

INBETWEENERS

De fire unge hockeyspillere Kendall, Logan,
James og Carlos bliver
udvalgt til at lave et
boyband. Kendall siger
ja på den betingelse at
han kan få sine venner
og familie med til Los
Angeles.
Det virker måske som

>>>

PREMIERE PÅ MTV 27. JANUAR KL. 19.50

Program nyheder fra...
DIT LIVS

SOUNDTRACK

Premiere: Inbetweeners

DANMARKS MUSIK TV-KANAL MED DE STØRSTE
HITS FRA FØR OG NU!

Sendes på MTV søndag 27. Januar
kl. 19.50

SE MED MANDAG TIL TORSDAG
KL. 22.00 NÅR DAN RACHLIN
TAGER DIG MED PÅ EN TIMES
UNIK REJSE IND I MUSIKKENS
VERDEN.

STEM PÅ NICKELODEON, MTV & VH1
– UNDERHOLDNING TIL ALLE ALDRE.

Inbetweeners tager et komisk blik på en
gruppe teengagere der går i gymnasiet, på
vej ind i de vosknes rækker...og som de fleste
teenagere gør de det ved at tage et skridt
frem og 3 tilbage. Vennerne i Inbetweeners
er uendelig langt fra skolens seje inderkreds
- men de kan heller ikke kalde sig tabere....de
er lige midt i mellem og skal finde deres plads
i gymnasiehelvedet. Vennerne i ’Inbetweeners’
gør sig ikke særligt bemærket og derfor må
de gøre hvad de kan for at vinde pigernes
opmærksomhed... men al omtale er ikke god
omtale. Se med på MTV hver søndag kl.
19.50! ■
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DISCOVERY NETWORKS NORDIC
SPARKER 2013 I GANG...
Moderigtigt at se

Med en januar måned med mode, fjerne samfund, ingeniørkunst og dyreliv sætter Discovery Networks Nordic gang i
et år, der byder på en verden af spændende nye
programmer og sæsonpremierer af de populære kendinge.
Hvem bliver modeindustriens nye store
stjerne? Med hjælp fra blandt andet
Jessica Simpson og Nicole Richie giver
Elle Macpherson i Fashion Star 14
ukendte designere chancen for at vinde
en præmie til flere millioner dollars, når de
får lov at lancere deres egne kollektioner i
tre af USA's største detailkæder. Hver uge
må dommerne fra hhv. Macy's, Saks Fifth
Avenue og H&M træffe beslutninger på
stedet, når de skal kæmpe for retten til at
købe og blive eneforhandler af de lovende
nye designeres arbejde. Og mens dommerne må til lommerne, må de designere,
der ikke får solgt deres kollektioner, hver
uge i farezonen med risiko for at blive
sendt hjem.
Langt fra modeverdenens glitter og glamour finder vi det amerikanske Amish
samfund. Her forsøger fem unge mænd
og kvinder at bryde med traditioner og
bånd, når de for første gang bytter hest
og vogn ud med taxaer og flyvemaskiner
for at jagte drømmen i The Big Apple. I
Breaking Amish kommer vi helt tæt på
de unge og deres rejse til byen og de
helt almindelige bekvemmeligheder som
f.eks. jeans, mobiltelefoner og elektricitet.

Men beslutningen om at pakke kufferten og smutte har en høj pris, og disse
unge risikerer at blive udstødt af deres
lokalsamfund – og ikke mindst af deres
familier, venner og det liv, de engang
kendte så godt.
Et andet fjerntliggende lokalsamfund finder du i Tanana i Alaska. Tag med Yukon
Men til den dybfrosne by, der ligger knap
100 km. fra polarcirklen. Det er en del af
USA's knapt så kendte side, hvor mænd
jager og sætter fælder op for at overleve, og hvor hylende ulve er en konstant
påmindelse om, hvor isolerede de 200
indbyggere er. Der er ikke tid til mælk og
tudekiks, og drenge vokser hurtigt op til
at blive mænd, når de må hjælpe familien
med at overleve, og fader/søn-bånd og
gnidninger får en helt ny betydning. Vi
følger denne gruppe af helt usædvanlige
personligheder og kommer helt tæt på det
barske liv og utrolige sammenhold.
I en helt anden boldgade finder du Strip
the city. Hvordan kan San Fransiscos
største konstruktioner overleve områdets
mange jordskælv? Hvordan kan Dubais
vilde skyskrabere stå solidt i sandet? Fra

Londons kolossale net af undergrundstunneler til Torontos stormsikre tårne bruger vi imponerende CGI-animation til at
undersøge de geologiske, arkitektoniske
og teknologiske vidundere, som til stadighed udformer og danner grundlag for
verdens storbyer og deres befolkninger.
I SOS Naturen kalder kæmper Simon
Cowell og hans team på Wildlife Aid
Foundation hver eneste dag med udfordringen at redde og pleje alle mulige
slags vilde dyr i Storbritannien. Men da
han besøger sine kolleger i vildtreservater andre steder i verden, finder han ud
af, at situationerne og arterne måske er
forskellige, men dyrenes problemer er helt
de samme. I de helt nye afsnit af "SOS
Naturen kalder" følger vi Simon og de
andre dyrevenner i forsøget på at redde
Storbritanniens dyr, ligesom han besøger verdens dyreeksperter og hjælper
pingviner i Cape Town, kæmpekrokodiller i Belize og forældreløse ulveunge i
Rusland. ■
Fashion Star har premiere torsdag den 31.
januar kl. 21.00 på TLC
Breaking Amish sendes hver onsdag kl. 22.00
på TLC
Yokon Men sendes hver onsdag kl. 22.00 på
Discovery Chanel
Strip the City har premiere torsdag den 31.
januar kl. 22.00 på Discovery Channel
SOS Naturen kalder har premiere tirsdag den
29. januar kl. 21.00 på Animal Planet

DANMARKSPREMIERE

Fashion Star
Torsdag den 31. januar kl. 21.00
www.tlcdanmark.dk
En del af Discovery Networks Nordic
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BBC ENTERTAINMENT
seriøst underholdende tv!
Velkommen til vores verden. Den sprudler af liv og rammer
hele følelsesregisteret fra spænding og latter til forventning, gys
og overraskelse. Vores verdensklasse shows, skabt af de mest
funklende stjerner både på og bag scenen, vil holde dig limet til
skærmen og på kanten af sædet, når spændingen er størst.

Qi MANDAGE KL. 22.00

’der gi’r dig det allerbedste indenfor britisk tv. Du får:
Femstjernet kvalitet, spænding, markant, ekslusivt og originalt tv.
tv, når det er bedst! Se bl.a. følgende eksempler…

Fabelagtigt comedy show med Stephen Fry som vært.
Quiz spørgsmålene er så vanskelige, at det muntre svar
panel nærmest aldrig kan levere et korrekt svar, så points
gives i stedet for ”interessante svar”. Og det er svært
underholdende at følge.

BBC LIFESTYLE
Ideernes tumleplads
Denne kanal er et overﬂødighedshorn af en livsstils-kanal,
der bobler af spændende, innovative programmer, hvor d e
nyeste trends og ideer får liv. Den er en simpelthen en kanal
du MÅ ha’ i dit tv-univers.

Antiques Roadshow HVERDAGE KL. 20.20
Er familie arvestykket en værdifuld antikvitet eller en værdiløs
kopi? Få svaret i Antiques Roadshow. Følg med landet rundt,
når tusinder af lokale beboere valfarter ind til showet,
der optages on location, med personlige skatte knuget i
favnen. Se med, når de forventningsfuldt og spændt afventer
dommen over, om klenodiet er et mageløst fund eller ej!

BBC KNOWLEDGE
Få svar på dine dybeste spørgsmål
BBC Knowledge revolutionerer fakta-underholdning. Oplev
det fantastiske miks af fakta og dokumentar og bliv inspireret
til at se verden omkring dig – ja, selve livet i nye perspektiver.

Wonders of the Universe

SØNDAGE KL. 18.00

I denne skelsættende serie analyseres nogle af de mest
dybsindige spørgsmål, vi kan stille os om os selv,
universet og den verden, vi lever i.

BBC WORLD NEWS
BBC World News gi’r dig præcis orientering om globale
emner med dybdegående analyser, uanset hvor brændpunktet
for en aktuel historie udspiller sig. Med det største antal
journalister blandt globale nyheds-broadcastere går BBC World
News bag om overskifterne i søgen efter svaret på ”hvorfor”
tingene sker, og ikke bare berette om ”hvem” og ”hvad”.

HARDtalk with Stephen Sackur
MANDAG TIL TORSDAG: 8.30, 15.30, OG 20.30

Top-program i person- interwiew genren, hvor Stephen
interviewer nyhedsskabende personligheder fra alle
verdenshjørner.

bbcnordic.com

Er du klar til de store
sportsøjeblikke i 2013?
Masser af store sportsrettigheder og endnu mere af det aller bedste. Der venter
Eurosports seere mange store sports-oplevelser i det nye år! På Eurosports kanaler
bliver 2013 et eldorado af store events. Eurosport 2 får endnu mere Caroline Wozniacki,
stjernerne i Bundesligaen såvel som verdensklasse cykelløb vil også præge det
begivenhedsrige år på kanalen.
Det er samtidig VM'ernes år, hvor Eurosport mindst sender hele 15 af slagsen!
Får Caroline Wozniacki en
Grand Slam-titel i 2013?
Danmarks måske største sportsstjerne
har taget et lille skridt ned af rangstigen
- betyder det, at hun nu kan fokusere på
Grand Slam-titler? Og vil hun have heldet
og dygtigheden til at vende tilbage som
nr. 1 på verdensranglisten? Eurosport og
Eurosport 2 giver jer svaret det kommende år, når vi viser Australian Open, French
Open og US Open og meget mere tennis.
Bag mikrofonen har Eurosport Danmarks
bedste tenniseksperter, Tine ScheuerLarsen og Michael Mortensen. Begge
håber de på, at det kan blive året, hvor
Caroline endelig vinder en af de store
Grand Slam-titler.
"Hele verden venter på, at hun vinder den
Grand Slam-titel, og det kan meget vel
blive i 2013, hvis hun forbedrer de ting
i hendes spil, der har gjort, at hun endnu
ikke har en af de store pokaler i skabet",
fortæller Michael Mortensen.

Bundesliga-stjernerne
tilbage på græs
Eurosport 2 sender i det nye år fem livekampe hver uge fra den tyske Bundesliga,
samt en udvalgt kamp fra 2. Bundesliga.

I Bundesligaen huserer stjerner som
Robben, Raúl, Huntelaar, Gomez og
Ribery samt flere landsholdsaktuelle
danskere. Vi skal blandt andre følge
William Kvist, Leon Andreasen, Thomas
Kahlenberg og Simon Kjær i den mest farverige liga i Europa. De danske drenge og
de største stjerner kan følges hver uge på
Eurosport 2 – og med Tobias Mikkelsens
skifte til Greuther Fürth og Bo Svenssons
comeback, er der i det nye år endnu en
grund til at følge med.
"Det er glædeligt at have så mange danske
spillere i Bundesligaen, som forhåbentlig
kan etablere sig og få meget spilletid. Det
vil være godt for fx. Tobias Mikkelsen,
også på sigt", fortæller Eurosports
Bundesliga-ekspert Henrik Hvillum.

Brian Holm kommenterer
igen på Eurosport
'Danmarks cykelkanal' - sådan omtaler
Brian Holm Eurosport. Det har han ret i,
især når man ser på listen over cykelløb,
som sendes på Eurosport og Eurosport
2. Kanalerne sender alle de store etapeløb, landevejsløb og klassikere af enhver
afstøbning; Giro d’Italia, Tour de France,
Vuelta á España, VM, Paris-Roubaix,

Flandern Rundt og Milano san Remo er
bare et lille udpluk af de mange løb, som
Eurosports eksperter Thomas Bay, Leif
Mortensen og Brian Holm vil guide seerne
igennem i 2013.
"Jeg glæder mig til at kommentere mere
på Eurosport igen, det er Danmarks
cykelkanal, og med jobbet som kommentator og sportsdirektør hos Omega
Pharma-Quick Step, så har jeg en masse
spændende ting at fortælle seerne, som
de ikke hører andre steder", fortæller
Brian Holm.

Hvad byder 2013 på?
Tennis: Følg Caroline Wozniacki og
Roger Federer ved: Australian Open,
French Open og US Open.
Cykling: Følg Jakob Fuglsang, Matti
Breschel, Chris Anker Sørensen og de
andre stjerner ved bl.a.: Paris-Nice, ParisRoubaix, Liege-Bastogne-Liege, Giro
d'Italia, Tour de France, Vuelta a España
og VM.
Fodbold: Følg William Kvist, Tobias
Mikkelsen og Simon Kjær i Bundesligaen.
Motorsport: Følg Kristian Poulsen, Michel
Nykjær og Tom Kristensen ved bl.a.: ParisDakar, WTCC, Le Mans og IRC. ■
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Endnu mere af de bedste rettigheder på
CANAL9 – til samme pris!
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Efter 2012 med stigende seertal, nye rettigheder som Europa
League i fodbold og lancering af HD, er CANAL9 klar til et nyt
år med masser af store tv-oplevelser. I løbet af årets første
måneder skal det blive særligt interessant at følge afgørelsen
i Superligaen og La Liga i Spanien, mens Europa League går ind
i slutspillet med finale den 15. maj. Men husk også, at CANAL9
er meget mere end bare sport.
Søndag den 3. marts starter Superligaen op igen, hvor der er garanti for
drama og spænding i både top og bund.
Kan FC København indhentes i kampen om mesterskabet, kan AGF blande
sig i medaljestriden – og skal traditionsrige klubber som Brøndby, Silkeborg og
FC Midtjylland en tur ned i 1. Division?
CANAL9 er med hele vejen, og du er sikret en intens dækning, når profiler som
Stig Tøfting, Michael Gravgaard, Erik Rasmussen og Mette Cornelius alle er klar
med viden og interviews fra studiet og de
danske stadions.

Der er også garanti for masser af international fodbold. I Spanien er FC Barcelona anført af troldmanden Messi godt på
vej til at hjemetage endnu et mesterskab,
men Ronaldo og co. i Real Madrid har
endnu ikke opgivet håbet. Europa League
går også ind i slutspillet, hvor finalen skal
stå den 15. maj i Amsterdam. Der er lagt
op til en række spændende kampe med
storhold som Chelsea, Ajax Amsterdam,
Liverpool, Lazio, Tottenham, Napoli og de
forsvarende mestre fra Atlètico Madrid.

Men CANAL9 er meget andet end sport.
Kanalen er leveringsdygtig i alt fra prisvindende dramaserier til spillefilm med de
største danske og internationale stjerner.
Derudover er vi hjemstedet for hæsblæsende dokumentarserier fra alverdens
brændpunkter og populære krimiserier
som Law and Order: Criminal Intent og
JAG – Interne Affærer. ■
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Stemmeseddel 2013

– til bedre tv-underholdning!

Udfyld venligst:
Gade:

Nr. og etage:

Side:

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

Stemmesedlen skal afleveres
senest tirsdag den 5. februar 2013 kl. 18.00
Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved fastsættelse af kontingent for 2013.

Programvalg:
Afkryds dine favoritter i felterne yderst til højre på stemmesedlen.
Vi opfordrer dig til at stemme via hjemmesiden
Der får du et overblik over, hvorledes hvert enkelt kryds påvirker prisen.
Følg anvisningerne på www.skantenne.dk

Se TV3 PULS
i den store
pakke

Kvalitetsunderholdning 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!
TV3 PULS er lig med store ﬁlm, prisbelønnede serier og livsstilsprogrammer for hele familien.
Kort sagt god underholdning! HUSK at stemme på TV3 PULS i Skanderborg antenneforening
– valget er dit!

Se mere på www.skantenne.dk

Stemmesedlen kan afleveres på kontoret, Adelgade 48, samt i stemmeurnerne i
følgende supermarkeder:

Løvbjerg Skanderborg

SuperBrugsen Solbjerg

Kvickly Skanderborg

KWIK/SPAR Virring

KC Superbest Højvangen

SPAR Vrold

SuperBrugsen Stilling

Kvickly Ry

SuperBrugsen Hørning

TV-Program stemmeseddel 2013/2014
TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

National (must carry)

DVB-C

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

Pris pr. år
inkl. moms

TV-programmer

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.

Nr.

Sæt
kryds

Pris pr. år
inkl. moms

TV-programmer

TV-logoer

Nr.

Under 5 kr. pr. mdr.

Under 5 kr. pr. mdr.

DR1

1

X

TV2 Film

106,75 kr.

20

Viasat History

41,25 kr.

42

ARD

20,55 kr.

58

DR2

2

X

Eurosport Nordic

100,50 kr.

21

Nickelodeon

37,50 kr.

43

ZDF

20,55 kr.

59

Digitalt DR/DR2/
TV2 Østjylland/Folketings TV

3

X

TLC

89,25 kr.

22

VH1 (Dansk version)

37,50 kr.

44

NDR

20,55 kr.

60

Viasat Golf

89,25 kr.

23

Viasat Explorer

37,50 kr.

45

RTL

20,55 kr.

61

Kanaler +30 kr. pr. mdr.
TV3

500,00 kr.

4

NGC Wild

82,50 kr.

24

Zone Reality

37,50 kr.

46

Sat 1

20,55 kr.

62

TV2 Sport

495,00 kr.

5

Showtime

82,50 kr.

25

BBC Lifestyle

33,75 kr.

47

3Sat

20,55 kr.

63

3+

468,50 kr.

6

Eurosport 2

77,25 kr.

26

BBC World News

33,75 kr.

48

Pro 7

20,55 kr.

64

Animal Planet

74,25 kr.

27

Travel Channel

33,75 kr.

49

VOX

20,55 kr.

65

Kanaler +15 kr. pr. mdr.
Kanal 5

319,00 kr.

7

BBC Entertainment

60,00 kr.

28

DR Update

20,55 kr.

50

TV 5 Europe (fransk)

20,55 kr.

66

Canal 9

267,75 kr.

8

MTV

60,00 kr.

29

DR Kultur

20,55 kr.

51

TVE Internacional

20,55 kr.

67

TV2 Zulu

245,00 kr.

9

National Geographic
Channel

60,00 kr.

30

DR Ramasjang

20,55 kr.

52

RAI Uno (Italiensk)

20,55 kr.

68

TV2 News

231,75 kr.

10

NRK 1

20,55 kr.

53

euronews

18,00 kr.

69

6'eren

206,00 kr.

11

BBC Knowledge

56,25 kr.

31

TV2 Norge

20,55 kr.

54

Kanal4

202,50 kr.

12

Star!

56,25 kr.

32

SV 1

20,55 kr.

55

Cartoon

54,00 kr.

33

SV 2

20,55 kr.

56

TV 4

20,55 kr.

57

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.

Under 5 kr. pr. mdr.

Sæt
kryds

(Spansk)

Forslag til TV kanaler

TV2

180,00 kr.

13

TCM

54,00 kr.

34

TV2 Charlie

176,75 kr.

14

Viasat Nature/Crime/
Playboy

52,50 kr.

35

3 Puls

173,75 kr.

15

TNT7

52,50 kr.

36

For at tilgodese bestyrelsens arbejde, omkring disponering og fordeling imellem analoge – og digitale TV kanaler, beder vi dig
deltage i denne brugerundersøgelse.

DK4

149,25 kr.

16

Discovery World

46,50 kr.

37

Resultatet vil blive brugt til at sammensætte den mest hensigtsmæssige fordeling imellem analoge og digitale TV kanaler i
2013/2014.

Canal 8

149,25 kr.

17

Discovery Science

46,50 kr.

38

1) Hvor mange TV apparater med indbygget DVB-C/
Kabel-TV modtager benyttes der i husstanden ?

Discovery

134,25 kr.

18

Discovery ID

46,50 kr.

39

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

119,25 kr.

19

Programmer med lys blå baggrund indgår i udbuddet i 2012

Brugerundersøgelse

CNN

43,50 kr.

40

7'eren

41,25 kr.

41

3) Hvor mange analoge TV apparater med tilsluttet
DVB-C/ HD boks benyttes der i husstanden?

1 stk.

Ved ikke

1 stk.

Ved ikke

2 stk.

Ingen

2 stk.

Ingen

Mere end 2 stk.

Mere end 2 stk.

2) Hvor mange TV apparater uden indbygget DVB-C/
Kabel-TV modtager benyttes der i husstanden ?
1 stk.
2 stk.
Mere end 2 stk.

Ved ikke
Ingen

Information til
foreningens medlemmer

TV 3’s forår 2013

Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag den 27. februar kl. 19.00
I Morten Børup Skolens Aula, Møllegade 45, 8660 Skanderborg.
Dørene åbnes kl. 18.00

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

TV 3’s satsning på egenproduktioner fortsætter med
uformindsket styrke i stærke formater
Du kan bl.a. glæde dig til nye afsnit af
populære produktioner som Paradise
Hotel, Masterchef, Familien fra Bryggen og Divaer i Junglen, hvor især
sidstnævnte med de nye aktører får
en lidt anden dimension end de første
programmer, hvor folkekære Gustav
og Amalie prægede meget af stemningen.

Ungdoms hittet, Paradise Hotel, får
en overraskende start for deltagerne,
da selveste Paris Hilton, tjekker ind
med dem. Men ellers er der som altid
farlige alliancer, spirende romancer og
kyniske intriger blandt gæsterne, der
kæmper for den halve million med det
bedste, de har lært.

Linse brygger videre

Særlig kommentar til programvalget:
Resultatet af afstemningen indgår i generalforsamlingens vedtagelse af kontingent
for 2013 samt i sammensætningen af de forskellige programpakker.
Musik-kanaler ”bundles” ofte til rabatpriser, og derfor er den reelle årspris oftest
lavere end her angivet. Det samme gælder nicherne fra Viasat, der oftest bundles
i en ”oplevelsespakke”, således at en samlet afkrydsning giver rabat på hele ”pakken”.

Seer-magneter som ”Luksusfælden”
vil også være tilbage i løbet af foråret
– nu i sin 10. sæson. Programmet
har desværre ikke mistet sin aktualitet. Som vi alle ved, er krisen stadig
over os og akut-hjælpen fra eksperterne til deltagerne lige så tiltrængt
som i sidste sæson. De tre eksperter,
der rydder op er som sidst: Thomas
Dam Sander (økonom), Sara Kaae
(jurist) og Camilla Holst (psykolog). –
Mød bl.a. landmandsfamilien, der med
boliggæld skylder næsten 3,5 mio kr.
og er på vej på tvangsauktion.

De skæve eksistenser i familien fra
Bryggen med Linse Kessler som
energisk omdrejningspunkt er tilbage
for fuld udblæsning og med bramfri
underholdning. Glæd dig til gensyn
med Mopper, Didde, Lebbe-Lone, og
ikke mindst hunden Pixie, der naturligvis stadig ikke lever op til sin ejers høje
krav til opførsel. Det kan jo næsten ikke
undre! ■
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DANMARKS NYE

TV-KANAL
FOR UNGE

7’eren – ny, levende
og involverende ungdomskanal
Den 1. januar 2013 går 7’eren i luften som Danmarks første interaktive ungdomskanal.
7’eren bliver en uhøjtidelig, foranderlig og legende tv-kanal med fokus på danske egenproduktioner og fællesskaber på tværs af platforme. Tidligere Boogie-vært Nanna
Schultz er ansat som chef for kanalen, og Casper Christensens Douglas Entertainment
sætter præg på aftenfladen med et nyt eksperimenterende ”comedy-vindue”.

SBS TV lancerer 7’eren - en 24 timers
urban og involverende ungdomskanal
med underholdende og ligefremme egenproduktioner, musik og serier.

Det kan du se på 7’eren:
• Dansk comedy: Casper Christensen
og Douglas Entertainment har fri leg på
7’eren
• ”Video på prøve”, hvor et panel af
komikere, tv-personligheder og klummeskribenter udtaler sig om populære
og aktuelle musikvideoer på en komisk,
provokerende og ’lige ud af posen’
måde. I panelet kan seerne bl.a. møde
komikeren Simon Jul

• Live, interaktivt musikprogram med dansk
vært, hvor seerne er med til at præge
programindholdet
• Premiere på det banebrydende comedykoncept Adult Swim
• Ekstremsport med BMX, skateboarding, surfing, snowboarding, dirt bikes og
mountainbikes bl.a. med seernes egne
videoer
• Reality fra både DK og UK, herunder un-cut versioner af egne,
danske realityprogrammer
• De bedste amerikanske
ungdomsserier, bl.a.
”Gossip Girl”, ”90210” og
”Carrie Diaries”
• Masser af tidens hotteste
musikvideoer.

Fakta om 7’eren:
7’eren er en helt ny tv-kanal, der går i
luften 1. januar på den frekvens, hvor
The Voice TV tidligere har sendt.
Den primære målgruppe er de 15-25
årige.
Bag 7’eren står SBS TV, der også
råder over kanalerne Kanal 4,
Kanal 5 og 6’eren.
7’eren er Danmarks første
interaktive ungdomskanal.

SÆT KRYDS VED
7’EREN!
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GLÆD DIG TIL FORÅRET
PÅ TV 2’s KANALER
– Danmarks største fællesskab

DICTE

Ny krimiserie om en kvindelige kriminalreporter,
Dicte Svendsen spillet af Iben Hjejle, der gang på gang
må se sig selv opslugt og dybt involveret i intense
kriminalsager. Sendes på TV 2 hver mandag kl. 20.

TV 2 byder allerede i starten af året på
en helt ny dramaserie, ”Dicte” med Iben
Hjejle i titelrollen som den århusianske
kriminalreporter, der kommer tættere på
byens kriminalsager, end politiet bryder
sig om. Foråret byder også på stærk fakta
i programmer som ”Silas’ kamp” med Silas
Holst, der sætter fokus på den modbydelige mobning. På underholdningsområdet
kommer TV 2 med nye initiativer, f.eks.
det nye gameshow ”Pengene på bordet!”
med Claus Elming, hvor man kan vinde
op til to millioner kroner, et nyt comedyprogram, “Casper & Lars” med Casper
Christensen og Lars Hjortshøj. TV 2 viser
desuden nye sæsoner af ”Ingen kære
mor” og ”Korrespondenterne” og af klassikere som ”Station 2”, ”Hvem vil være millionær?”, ”Operation X”, ”Live fra Bremen”
og ”Danmark ifølge Bubber”.

– Fordi vi elsker tv
TV 2 Zulu er skæv comedy, nytænkende
sitcoms og hjerteligt drengerøvsfjernsyn. Det er kanalen, der viser vanvittige og vovede programmer som ”Danish
Dynamite” med komikerne Magnus Millang
og Martin Høgsted, der i år byder på både velkendte og nye karakterer samt en
lang liste gæstespillere
som

GOD GEDIGEN UNDERHOLDNING

FORDI VI ELSKER COMEDY

Frank Hvam, Mick Øgendahl, Simon Jul,
Rune Klan, Mille Dinesen, Thomas Bo
Larsen og Christian Fuhlendorff. ”Zulu Tuk
Tuk” er et helt nyt program, hvor Uffe Holm,
Julie Ølgaard, Oliver Bjerrehuus, Nicoline
Toft, Christina Sederqvist og Torben Chris
deltager i et rally på Sri Lanka – i en tuk
tuk: en trehjulet knallert med en max.
hastighed på 60 km.t. Glæd dig desuden
til nye sæsoner af ”Dybvaaaaad!”,” ZULU
NEWS” og ”Funny Haha”.

– God gedigen
underholdning
TV 2 Charlie byder
i starten af året
på nye sæsoner
af skønne musikprogrammer som
”Top Charlie” og
”Sommersang i Mariehaven”. To populære klassikere er ligeledes tilbage: ” Jarls
Quizshow”, hvor den drilske vært Jarl
Friis-Mikkelsen udfordrer kendte i deres
viden om musik og popkultur. I Talkshowet
Meyerheim lægger Michael Meyerheim op
til en hyggelig og fortrolig snak med aktuelle gæster. Charlie byder også på et helt nyt
program ”Latterlisten”, hvor kendte som
Hella Joof, Vicki Berlin, Søren Østergaard
kommer med skægge betragtninger om de
berømte, de berygtede, de unge, de skøre,
de sure og de pinlige personer, begivenheder og tendenser i Danmark.

– Først. 24 timer
i døgnet
TV
2
NEWS
er
Danmarks største og
klart mest sete nyhedskanal, der – med særligt fokus på breaking
news, politik, kultur og
finans – sender nyheder
og magasinprogrammer
24 timer i døgnet. TV
2 NEWS byder på en række populære
faste programmer som f.eks. ”Mogensen
& Kristiansen”, ”Presselogen”, ”21’eren
på NEWS” og ”Tirsdagsanalysen”. I
sportsmagasinet ”Ankerdal på NEWS”
debatterer vært Morten Ankerdal ugens
store sportsemner og i kulturprogrammet ”Kulturen på News” lægger vært
Stéphanie Surrugue op til kritisk og
debatterende kulturjournalistisk.

– Større end virkeligheden
Mere end 500 forskellige titler hvert år,
masser af film i HD-kvalitet og en lav pris
på otte-ni kroner om måneden har gjort
TV 2 FILM til Danmarks mest sete filmkanal. På TV 2 FILM kan du slappe af til en
romantisk komedie eller lade dig rive med
af hæsblæsende action med stærke titler
som ”27 Dresses”, ”After the Sunset” og
”I Love You Phillip Morris”. ■

FØRST. 24 TIMER I DØGNET
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Cartoonnnetwork.dk
Facebook.com/CartoonNetwork_DK

SANS FOR DRAMA
HVERDAGSLUX
Hverdagslux er den lille gave til dig selv i hverdagen – det
stykke chokolade, du under dig til kaffen. Det glas vin du nyder til aftensmaden eller noget helt tredje. Hverdagslux på
TNT er tre gode dramaserier i træk alle hverdage kl. 18.00

Sc
cooby-D
Doo, Gumball, Ben 10 and all related characters and elements are trademark of and
d © 2011 Cartoon Network

Men in Trees

Being Erica
Erica Strange (Erin Karpluk) opsøger en
terapeut, da hun synes mindre og mindre
om sit liv og føler det skyldes forkerte
beslutninger i fortiden. Hun møder “terapeuten” Dr. Tom, som bliver hendes redningsmand og værste fjende. Erica skriver
en lang liste øjeblikke fra fortiden, hvor
hun føler, at hun tog en dårlig beslutning.
Dr Tom bruger denne liste på at sende
Erica tilbage i tiden, så hun kan gennemleve øjeblikket igen. Hans håb er at hun
indser, at det er hendes egen holdning
til sine valg, som er vigtigst for at hun
accepterer sit liv.
18.00 Being Erica

Marin Frist (Anne Heche) er en forholdsrådgiver/guru tager på en bogturné. Hun
finder ud af at hendes forlovede er hende
utro, og beslutter sig for at slå sig ned i
den sidste by på turnéen. Her er der ti
mænd for hver kvinde og det går op for
Marin at hun kan lære en masse om hendes felt – hvordan man finder og beholder
en god mand.
19.00 Men in Trees

The Guardian
Nick Fallin (Simon Baker) spiller hotshot
advokaten, der tvinges til at repræsentere misbrugte og udsatte børn i retten.
Modstræbende indtager han rollen som
The Guardian, der på deltid hos retshjælpen hjælper de børn, hvis sager gang på
gang blotlægger de svære omstændigheder, børnene lever under.
20.00 The Guardian
TNT og TNTHD er en 24 timers kanal, der giver
seerne en lækker cocktail af afslappende film,
varme komedier og prisbelønnede dramaserier. Se
bl.a. serierne "The Guardian", "Mad Men", "Men in
Trees", "Lot Girls", "Weeds", "Crash" og "Misfits"
på kanalen. Desuden viser kanalen reality- og livsstilsprogrammer om helse, indretning og mode for
eksempel "Eat Street" og "5 Ingredient Fix". Glem
hverdagen for en tid - og fordyb dig i TNTs verden.
Tnt-tv.dk
Facebook.com/TNTDK

ULVETIMEN ER REDDET
Lige nu giver Cartoon Network børn
masser af ny underholdning med
bl.a. Scooby-Doo, Gumball og Ben 10.
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JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Farligt vejr, hemmelige elefanter
og krigsramt landidyl
Hvad enten du fascineres af dyrenes storhed, menneskets stræben eller naturens voldsomhed, rammer Viasats dokumentarkanaler plet den næste måneds tid. Vi starter med
en uges fascinerende elefant-tema. Herefter ser vi på krigens nådesløse påvirkning af
landbruget. Og til sidst sætter vi gang i en serie med fokus på en række professioner, der
arbejder udendørs under de mest ekstreme vejr- og miljøforhold.
Elefant-tema på Viasat Nature
Kom på en følelsesladet tur ind på livet af
forældreløse elefanter i Kenya. I miniserien
”Elefantdagbøgerne” følger vi dagligdagen på David Sheldric Wildlife Trust, hvor
både dyrepassere og de ældre elefanter
i flokken giver støtte og trøst til de nyankomne unger. Det lange ophold byder på
mange forandringer og forhindringer, og
til sidst venter den største test af dem alle:
At blive sat ud i den fri og vilde natur igen.

”Chandani
– Elefanthviskerens datter”

Nu 24 timer
i døgnet

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!

er en prisbelønnet dokumentarfilm, der
handler om den 16-årige titelperson, som
drømmer om at gå i sin fars fodspor og
blive ’mahout’ – en person, der tager sig
af elefanter. Chandanis far er en af Sri
Lankas mest erfarne mahouter og chef
for et hjem, der tager sig af efterladte
elefantunger. Alle omkring ham advarer ham imod det, men alligevel vælger
han at give sin datter en chance. Da
ungen Kandula ankommer til hjemmet, får
Chandani ansvaret for den …
Elefantfeberen fortsætter med miniserien
”Elefanternes hemmelige liv”, der fører
os videre op i det nordlige Kenya til

Samburu. Her kommer vi tæt på en række
udvalgte dyr og bliver vidne til de mest
dramatiske øjeblikke i deres liv. Deres
skjulte verden afsløres, og vi får indsigt i
alt fra elefantfamilierens hverdag til deres
intelligens og dybe følelser. Serien følger
også det arbejde, som far og datter Iain
og Saba Douglas-Hamilton står for sammen med deres Save the Elephants-team.
Det indebærer blandt andet at holde styr
på elefanterne, mærke dem og forbedre
forholdet mellem mennesker og elefanter.
Se Elefant-tema hver dag kl. 10.40
fra mandag d. 21. januar til fredag d.
25. januar på Viasat Nature

Gårdliv under krigen
Det garvede hold bag serierne om gårdliv
i Victoriatiden og den edwardianske æra
påtager sig en ny udfordring. De skal leve
i et helt år, som bønder gjorde det under
Anden verdenskrig, kun med datidens
værktøj og materialer. Eksperimentet viser
sig at blive en hel revolution inden for
britisk landbrug – noget, der mest af alt
ligner kollektiviseringen i Sovjettiden! Gør
klar til en fascinerende blanding af krigshistorie, kreativ overlevelse og ren og
skær udholdenhed.

Se ”Gårdliv under krigen” mandag
d. 21. januar, fredag d. 25. januar og
lørdag d. 26. januar på Viasat History

Braving the Elements
Vi slutter med en eksklusiv seriepremiere,
hvor vi kommer tæt på mennesker, der
arbejder under ekstreme vejr- og miljøforhold. De har både nogle ganske særlige
arbejdsopgaver og en helt unik subkultur. Moder Natur har en magtfuld styrke,
som sjældent lader sig tæmme. Folk fra
vindmølleindustrien risikerer dagligt deres
liv i forbindelse med opsætning, vedligehold og reparation af de enorme maskiner. Programmet følger to hold vordende
”wind techs”, både under træningen og
gennem deres første hårde år på arbejdet. Hver dag står de over for ekstreme
vejrforhold, svimlende højder og risiko for
elektrisk stød. I serien får vi tillige svar på,
hvad det er, der får folk til at vælge sådan
en arbejdsplads, hvor de dagligt skal være
villige til at overskride deres grænser.
Se Braving the Elements” fra lørdag d. 26. januar kl. 19.30 på Viasat
Explorer. ■

Viasat Explorer er en af Viasats 4 dokumentarkanaler, som giver dig masser af
kulturelle, historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer.
HUSK at stemme på dokumentarkanalerne i Skanderborg Antenneforening
– valget er dit!
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Se mere på www.viasat.dk/dokumentar

Værsgo Ska
Skanderborg Antenneforening
Nu kan du se ttv overalt
Din forening har indgået e
en aftale om bredbånd fra YouSee. Det betyder, at alle medlemmer,
der har et bredbåndsabon
bredbåndsabonnement hos Dansk Kabel TV nu får fri adgang til YouSee Web-tv
uden det koster ekstra.
Med YouSee Web-tv kan du se de ﬂeste af dine tv-kanaler på alle hjemmets pc’er, iPads,
iPhones og mange Andro
Android telefoner, når du bruger dit bredbånd derhjemme. Desuden kan
du tage ﬂere af dine tv-kanaler
tv-kan
med dig og se tv i bussen eller i sommerhuset. Så går du ikke
glip af dit yndlingsprogram,
yndlingsprogram selvom du er på farten!
Du kan læse mere om dine nye muligheder med YouSee Web-tv,
og hvordan du kommer
komm i gang på www.skantenne.dk

- kanalen der gi’r dig uforglemmelige
oplevelser fra naturens verden
Programﬂaden på Animal Planet er et herligt miks af underholdning med og om natur, hvor
vi følger dyrene i deres naturlige element i fantastiske optagelser, som gør dit gode tv ære,
men også med skæve personligheder, som forfølger en naturinteresse ud over det sædvanlige. Dem vil de heldigvis dele med seerne, selvom det ofte går vildt til!
Af forårets mange premierer har vi udvalgt
to, som er meget forskellige men illustrerer
spændvidden.

NYHED!
Til alle medlemmer
med bredbånd
via Skanderborg
Antenneforening

Wild things with Dominic Monaghan
(stjerne fra ”Lost” og
Ringenes Herre)
Følg skuespiller og dyre-entusiast Dominic Monaghan på rejser til verdens mest
fjerntliggende steder for at finde de
største og mest skræmmende insekter på
jorden. I hvert afsnit kommer Dominic helt
tæt på nogle af verdens farligste og mest

sky dyr. Vi møder også sære eksperter (!),
lækker mad og backpacker gennem så
forskellige egne som regnskove i Eucador
og Namibias ørken. Alt i forsøget på at
afdække, hvor vigtige disse afskyede dyr
er for jordens økosystem.
Fra: torsdag den 7. februar kl. 21.00

Umulige misser (Cats from Hell)
Ny sæson med djævelske katte, der truer
deres ejeres forhold. Se katteeksperten
Jackson Galaxy, når han hjælper familier
med at styre deres vilde venner. Mød parret, som ikke kan
lade deres katte alene uden at
det ender i blodig kamp; katten,
som hygger sig med at skubbe
ting ned fra hylder og ødelægger møbler etc. Men uanset om
det er katten (eller ejeren?), som

ikke kan opføre sig ordentligt, klarer Galaxy ærterne.
Fra lørdag den 2. februar kl. 21.00

”Turtleman ”
– i allehånde regningsaktioner
Tegneserie verdenen har sin ”Spiderman”
og Animal Planet har sin ”Turtleman”, hvis
mission ofte er noget uforudsigelig. Vi gi’r
bare et enkelt eksempel: Vi møder ham
bl.a. på Ponderosa speedway bane, som
skadedyr har invaderet. Turtle teamet jager vaskebjørne, pindsvin og en pungrotte
(og så skal en undvegen konge boa også
lige opspores) – 4. februar kl. 19.10.
Ellers er kanalen jo en velkendt klassiker,
der udforsker små og store naturfænomener, med fantastiske billedoptagelser,
plads til undren og fordybelse og til tider
helt vilde afsløringer. ■
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Web-tv fås med hastigheder fra 2 Mbit og op. Web-tv kun muligt i Danmark. Uden for
hjemmet adgang til udvalgte tv-kanaler
tv-kan
på én pc, iPad eller iPhone ad gangen (se hvilke
kanaler på yousee.dk). Du kan registrere
reg
2 enheder til brug uden for hjemmet.
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STABILT OG HURTIGT INTERNET VIA SKANDERBORG ANTENNEFORENING

10/1 Mbit bredbånd
Ɵů179 kr. md.
Foreningens lokaler var endnu engang ramme for det traditionsrige og velbesøgte julearrangement 15. december. Som vanligt var
vores tv-udbyder YouSee på pletten med kyndig vejledning og
orientering om nyheder, denne gang naturligvis især om mulighederne for web-tv .
Fodboldfans kunne hygge sig med at score mål hos Canal 9, der var ekstremt milde dommere på
målstregen og samtidig kunne fortælle om den nye sportskanal, Canal 8, som netop har været på
prøve i anlægget. Engelsk-kyndige kunne blive klogere på BBC’s nyeste kanal, BBC Knowledge, og
deltage i konkurrencer om lækre goodiebags fra kanalen. Alle vindere har fået direkte besked, og herfra siger vi endnu engang til lykke og mange tak for jeres deltagelse. Særligt til lykke til Ann Nygaard
fra Skanderborg, som vandt hovedpræmien fra YouSee, den spritnye Ipad (32 GB Wi-Fi/3G)

+ ĚŝƐƐĞĨŽƌĚĞůĞ͗

Også stor tak til de frivillige kræfter og ikke mindst til YouSee, C More Entertainment (Canal 9/8)
ved Charlotte og Jesper, der havde taget turen fra hhv København og Nordjylland i drilsk føre, og til
BBC’s Jenny og Geraldine for de flotte sponsorgaver til konkurrencer.

Ingen bindingsperiode
KƉƌĞƩĞůƐĞϬŬƌ͘

FOTO: KIM DAUGAARD

DŽĚĞŵŵĞĚƚƌĊĚůƆƐƌŽƵƚĞƌ
DƵůŝŐŚĞĚĨŽƌďŝůůŝŐƚƚĞůĞĨŽŶĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ
EĞŵƚŝŐĂŶŐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶͲŐƌĂƟƐ͊
^ŝŬŬĞƌŚĞĚƐƉĂŬŬĞĨŽƌŬƵŶϮϵ͕ͲŬƌͬ͘ŵĚ͘

ĚŐĂŶŐƟůϭϴŵŝůůŝŽŶĞƌ
ŵƵƐŝŬŶƵŵƌĞ͊

dŝůďƵĚĚĞƚŐčůĚĞƌŬƵŶŶǇĞĂďŽŶŶĞŶƚĞƌ͘
ĞƌƚĂŐĞƐĨŽƌďĞŚŽůĚĨŽƌƚƌǇŬĨĞũůŽŐ
ƉƌŝƐčŶĚƌŝŶŐĞƌ͘

^ĞŶĞƐƚĞĂůďƵŵƐƉĊzŽƵ^ĞĞWůĂǇ͊

,Ăƌ ĚƵ ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞƚŚĂƐƟŐŚĞĚ ƉĊ ϭϬ ŵďŝƚ ĞůůĞƌ ĚĞƌŽǀĞƌ ĨƌĂ
ĂŶƐŬ<ĂďĞůds͕ƐĊŚĂƌĚƵĨƌŝĂĚŐĂŶŐƟůŽǀĞƌϭϴŵŝůůŝŽŶĞƌ
ŵƵƐŝŬŶƵŵƌĞ͊
ƵŬĂŶ͕ŚĞůƚůŽǀůŝŐƚ͕ŚĞŶƚĞĞůůĞƌĂĨƐƉŝůůĞĂůĚĞŶŵƵƐŝŬĚƵǀŝůͲ
ƵĚĞŶĂƚĚĞƚŬŽƐƚĞƌĚŝŐŶŽŐĞƚƵĚŽǀĞƌĚŝƚŶŽƌŵĂůĞďƌĞĚďĊŶĚƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ƵĮŶĚĞƌĚĞƐƚƆƌƐƚĞŶǇĞŽŐŐĂŵůĞŚŝƚƐĨƌĂŚĞůĞ
ǀĞƌĚĞŶŝĂůůĞŐĞŶƌĞƌ͕ƐĊĚƵŬĂŶŚĞŶƚĞŵƵƐŝŬƟůĞŶŚǀĞƌůĞũůŝŐŚĞĚĚƆŐŶĞƚƌƵŶĚƚͲƵĂŶƐĞƚŚǀŽƌŝĂŶŵĂƌŬĚƵďĞĮŶĚĞƌĚŝŐ͘
ƵŬĂŶǀčůŐĞĂƚŚĞŶƚĞĞůůĞƌĂĨƐƉŝůůĞĞŶŬĞůƚĞŶƵŵƌĞ͕ŚĞůĞĂůďƵŵƐ͕ƉůĂǇůŝƐƚĞƌĞůůĞƌŚĞůĞŚŝƚůŝƐƚĞƌ͘
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HOLD VEJRET
OG DYK NED I
KULTURLIVET
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Tysk, svensk og norsk tv tager kulturen alvorligt – og dækker den som ingen andre kanaler. Kunst og litteratur,
mode, medier og musik – og nyheder fra alle hjørner af kulturlivet, som det udspiller sig i vores nabolande lige nu.
Nabolandskanalerne er kvalitetsprogrammer, der udvider vores horisont. Det er her, vi kommer tættere
på vores nærmeste naboer og bliver klogere på sproget, kulturen og livet i vores broderlande.
Danske tekster på udvalgte programmer gør det nemmere at få det hele med.

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

ARTE Tysk/Fransk

