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FORORD

Velkommen til det nye tv-forår
Igen i år er vi stolte af at præsentere
et kanaludbud med masser af nyheder og godt tv. Ved årets generalforsamling var medlemmerne heldigvis
med på at bevilge en mindre kontin-

gentstigning (på 200,- kr) der gjorde
os i stand til at fastholde det varierede udbud, vi gerne vil have på nettet.
Programvalget gav for tredje år i træk
en førsteplads til TV 2 Zulu, som vi
ønsker til lykke her i bladet, og det gør
vi naturligvis også til prøvekanalerne,
Disney og TV 2 Film, som må siges at
have bestået "prøven" med deres gode
placeringer. Der blev også lige plads
til Discoverys søsterkanaler, som vi
ikke før har haft mulighed for at se i
almindeligt udbud. Forhåbentlig er de
fleste tilfredse med resultatet, som
kan studeres i sin helhed på side 33.
Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var Skanderborgs eventuelle
fusion med Ry antenneforening. Ry er
løbet ind i ledelsesmæssige problemer
og valgte kort før bladets deadline at
indlede forhandlinger med os om den
videre skæbne for Ry-medlemmerne.
Disse forhandlinger pågår i øjeblikket,
og vi vender naturligvis tilbage til
resultatet i næste blad. I Skanderborgs bestyrelses mandat til videreforhandling, som blev givet på gene-
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ralforsamlingen 21. februar, er det
understreget, at omkostningerne ved
en eventuel fusion ikke må påvirke
Skanderborgs medlemmer negativt.
Digital-tv
Som bekendt gik det digitale tv i luften
1. april over det ganske land. Vi er
med på vognen, og Henrik har som
vanligt begivet sig ud i det tekniske
element med en artikel om emnet i
dette nummer. Her kan også læses om
IP telefonien, som er nyeste service tilbud fra foreningen.
Men først og fremmest er det jo tvkanalernes bud på foråret, der præsenteres, og mange af dem siger tak
for jeres stemmer. De er så vigtige for
dem!
Vi vil selvsagt også gerne sige tak for
god opbakning til programvalget - det
er imponerende med den udviste interesse, som vi glæder os over hver gang.
Rigtig god tv sæson,
Venlig hilsen
Hanne Grøn
(ansv. redaktør)

Programvalg

Af Bent Larsen

D

et ville være utroligt ærgerligt og synd, hvis vi skulle
miste Voice TV, lige nu,
hvor kanalen opruster, og vi får en
mere interessant side, som vi ikke
tidligere har set. Presset har været
meget massivt, og vi har virkelig,
skulle bøje både arme og ben for at
komme igennem.
Det er lykkedes, men hvordan helbredssituationen ser ud på kanalen, skal jeg lade være usagt.
Under alle omstændigheder er vi
utroligt glade for endnu et år at
kunne præsentere Voice TV, som
en kanal vi selvfølgelig leverer.
Efter afstemningen kunne vi konstatere, at en prissænkning fra
Discovery var nok til, at rigtig
mange af vore seere gerne ville
stifte bekendtskab med flere kanaler fra Discovery, nemlig Discovery
Science, Discovery Travel & Living
samt Discovery Civilisation.

Så i den lille programpakke fjerner
vi TV 4 Sverige og TV2 Norge, flytter TV Danmark Århus og sætter
NRK 1 ind, herudover er der plads
til de tre digitale programmer.
I den store pakke flytter vi også
lidt rundt. Ovennævnte flytning
kan også ses i den store pakke,
hvor vi dog fastholder TV4 Sverige
og TV2 Norge på nye pladser. Vi
flytter Disney Channel og TV2
Film til et sted, hvor vi er sikre på,
at alle TV kan modtage signalet.
De tre helt nye kanaler fra Discovery flytter ind.
-og så med småt:
Følgende kanaler forsvinder helt: PRO 7,
RTL2, SuperRTL, VOX, Viva 1 og BBC
World.

Det er ikke, fordi vi ikke kan li`
disse kanaler, de er bare ikke så

Foto: Burgdorf; Århus

Endnu engang var vi ude med det store pres overfor vore
programleverandører. Som sædvanlig har vi ikke penge nok
til alle de programmer, vi gerne så i vort programudbud.

populære som andre kanaler viser
den afstemning, som du selv har
været med til at udfylde.
Hvis du ikke har udfyldt en stemmeseddel, har du selvfølgelig heller ikke haft indflydelse på ovennævnte valg af kanaler.
Hvis det stod til os, ville vi ikke
fjerne nogen kanaler, men bare
sætte flere på, men vi er, med den
nuværende teknik, tæt på loftet af
antal tv kanaler, vi kan levere.
Alt i alt leverer Skanderborg
Antenneforening et af de største
udbud af TV kanaler til nok den
mindste pris i landet. ■

Samtidig fik, som ventet, TV2 film
og Disney Channel et meget flot
valg.
Ud over ovennævnte skulle vi i
vort kanalmønster også finde plads
til nye digitale tv-kanaler, DR1,
DR2 og TV 2.
Når vi nu skal have nogen ind, så
bliver vi også nødt til at sætte
nogle ud.
Det er rigtigt træls på godt jysk, og
hvordan gør vi så det, ja vi kikker
lidt på det, I har valgt i forbindelse
med programafstemningen.
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Zulu topscorer
for tredje gang
Vi siger til lykke til valgets vinder, TV 2 Zulu, og præsenterer her
nogle af de hotteste nyheder fra den flittige, lille kanal, som
også på landsplan er i markant vækst.
Men først en lille hilsen fra kanalchef Palle Strøm:

Zulu kanalchef Palle Strøm sender
personlig hilsen til Skanderborg.
"Skanderborg har en helt speciel
plads i Zulus hjerte. Det er rigtigt
fedt, at vi så mange gange bliver
stemt ind med så flotte stemmetal
hos medlemmerne i Skanderborg.
En stor og varm tak for alle stemmerne, der måske hænger sammen
med, at medlemmerne i festivalbyen har en humoristisk sans, der
svinger godt med den, man finder
på Zulu," siger Palle Strøm, der
også er adm. direktør i hele TV 2
selskabet: TV 2 Networks A/S.
A propos humor, er et par af nyhederne, som vi præsenterer her, fra
den genre, Zulu er mester i, nemlig
den ganske vanskelige underholdningsgren, der hedder comedy.
Den første med titlen "Gustne gensyn" er startet i april og byder på
standupper og skuespiller Jonatan
Spang i en helt ny rolle som blasert
studievært, der viser klip fra
"gamle" programmer, der aldrig
har eksisteret.

Gustne gensyn med
tv-godbidder
Jonatan Spang optræder i programmerne i akryl-jakkesæt og
pomadefriseret pandehår som værten Glenn Thorsboe, der har fået
den ønskeopgave at finde mindeværdige klip frem af arkiverne.
"Jeg viser bl.a. godbidder fra
"Lørdags Halløj", "Doktorens briks"
fra 1960erne, hvor homoseksualitet bliver effektivt kureret, datidens børnefjernsyn med Guitar
Benny, og hånddukken "Hånnimåsen" med de frække spørgsmål.
Vi skal selvfølgelig gense fremtidsprogrammet Lexitek, der tager et
nærmere kig på datamater og rejser spørgsmålet: Er de en trussel
mod mennesker?" fortæller værten
med det servile smil og den statsradiofonisk korrekte stemmeføring.

din gamle mor under armen og sæt
jer til rette i sofaen. Hvis altså ikke
din mor har sarte nerver," lyder
det fra den ulasteligt klædte vært.
Det sjoveste arbejde
- Det er jo sådan noget her, jeg
elsker. Vi havde længe ledt efter
den rigtige til at løfte den her idé,
og Jonatan Spang er den helt rigtige. Han kan en masse forskelligt
og har en kærlighed til stoffet, fortæller Palle Strøm, der er redaktør
på "Gustne Gensyn". Multitalentet
Jonatan Spang, der både er uddannet skuespiller og tidligere dansk
mester i stand-up, er også glad for
opgaven:
- Det er det sjoveste arbejde, jeg
nogensinde har haft. For det første
har det været nogle skide søde
mennesker at arbejde sammen
med, og for det andet har vi
fået lov af Zulu til at lave

Ikke for sarte nerver
I alt viser han hver mandag klip
fra ca. 10 fiktive retro-programmer. Sammen med fire stand-up
kolleger har Jonatan Spang produceret en lang række sketches, der
hver især skal forestille at være
klip fra et tv-program fra skuespillernes egen barndom. Netop den
historiske vinkel gør, at programmet med fordel kan ses
af flere generationer
sammen – "Så tag

Jonatan Spang – uden
"damer" og som sig selv.
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noget, vi selv synes, var rigtig
sjovt. Jeg håber, seerne synes, det
er lige så sjovt at se, som vi havde
det med at lave det.
Gammelt udstyr
En særlig detalje ved "Gustne
Gensyn" er, at alt er optaget med
kameraer og andet teknisk udstyr
fra 1970erne og 1980erne.
Producer Thomas Glud har lejet
gammelt udstyr i form af bl.a. rørkameraer for at få den autentiske
stemning, så det ligner noget fra
dengang. Det vil sige, at billederne
nogle gange kommer ud af fokus,
og andre gange bliver farverne
mærkelige.
- Ja for nøjagtigt sådan var det i de
gode gamle dage, som Glenn Thorsboe ville sige det.

Jonatan Spang
Jonatan Spang er 28 år,
dansk mester i stand-up
1999, uddannet på Århus
Teater-skole 2003 og har spillet et hav af roller, senest
Betty Nansen Teatrets kæmpe succes "Gynt". Hans
seneste stand-up show "Damer" er lige udkommet på
dvd, og til efteråret kan han
ses i Hella Joof’s nye film
"Fidibus".

En beklemt Gintberg – i småfedt selskab.
Robbie Williams temadage
på Zulu
Robbie Williams gæster den 6. og
7. juli Danmark for at give to koncerter i Parken. I den anledning
sender Zulu Robbie Williams temadage med koncerter, TV shows, og
dokumentarprogrammer om den
britiske superstjerne. I løbet af de
to dage kan vi bl.a. se Robbie i livekoncerter i Knebworth, Berlin og
ikke mindst Royal Albert Hall,
hvor han lagde publikum for sine
fødder med gamle 50er klassikere.
Der er også fængslende musikdokumentar på programmet, bl.a.
Robbie Williams –Nobody Somebody" der giver en usminket, men

fascinerende skildring af popstjernens liv "on the road".
Gintberg goes Banzai
Jan Gintberg er rejst til Japan for
at optage programmer til "Gintberg går Banzai" - Zulus japanske
temaaftner, som bliver sendt på
Zulu hver fredag i maj. Han skal
bl.a. forsøge sig som sumobryder,
være pædagogmedhjælper i en
buddhistisk børnehave og i praktik
i Tokyos rygepoliti.
Postkort fra Gintberg
- i Sumobryder-træningslejr
Gintberg har sendt os et postkort
fra sit ophold i Solens Rige.
- Op kl. 5.00 (!) og i gang med at
træne fremløb henover Dohyo,
som er den lerhøj, man udøver
denne obskøne sport på. Jeg skøjtede som en and henover den
meter høje hårdt stampede lerforhøjning og at dømme efter
kameraholdets reaktioner lignede jeg mest af alt en forslået
skarv i færd med at lande på en
bradepande fuld af grahamsmel.
Jeg nærmest pløjede mig henover dohyo'en med fødderne som
skraveplader - Med det resultat
at jeg i løbet af et kvarters bradepande-landing fik vabler på
størrelse med Ærø på min venstre fod. Jeg glæder mig til, at
vise jer alle mine oplevelser på
Zulu. ■
Robbie – med vanlig tilbagelænet charme. Til os ulykkelige,
der ikke fik billet – nyd ham på
Zulu.
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Af Jesper Dahl Sørensen, MTV
MTV har netop fejret sin 1 års fødselsdag som dansk kanal og er nu
ved at gøre sig klar til sommerens
mange aktiviteter rundt omkring i
Danmark. En sommer, der blandt
andet inkluderer en række beach
parties i det danske sommerland.
Men også de store festivaler står
på kanalens prioritetsliste.
Roskilde Festivalen, der finder
sted fra den 29. juni til den 2. juli
har meget stor prioritet for MTV,
og de rykker i år ind på dyrskuepladsen med det hidtil største produktionshold, der i en uges tid vil
producere tv til alle MTV’s kanaler
i hele Norden.
"Roskilde Festivalen" har altid
været en af vores største prioriteter, og i år kommer vi til at dække
Roskilde tættere og mere intensivt
end nogensinde før. Det er jo ikke
nogen hemmelighed, at vi får MTV
Europe Music Awards til København i efteråret, og vi ser Roskilde
Festival som et unikt startskud på
nedtællingen til EMA,” siger kanalchef Kenneth Kristensen

shows med de bedste højdepunkter
fra festivalen, interviews med alle
de største stjerner fra både ind- og
udland og ikke mindst live-optagelse af fire-fem koncerter til senere udsendelser på kanalen.
MTV i Skanderborg
Foruden Roskilde vil MTV også
være til stede på Skanderborg
Festivalen fra d. 9. – 13. august.
"Skanderborg er den næststørste
festival i Danmark og den største i
provinsen, og helt sikkert en festival, vi også finder utrolig vigtig at
dække, ikke mindst fordi vi i år er
en del af Starfighters talent-projektet sammen med blandt andet
Skanderborg Festivalen,” siger
kanalchef Kenneth Kristensen.
Fra Skanderborg vil MTV producere indslag og stemningsrapporter
til MTV News.
■

Dækningen af årets Roskilde
Festival kommer blandt andet til
at inkludere daglige nyhedsudsendelser allerede fra mandagen før
festivalen starter. Fra fredag til
søndag sendes der tre daglige
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Cartoon Network i ny
indpakning!
Den populære børnekanal skifter logo og lancerer
masser af nye shows, nyt look og episoder

F

ra den 13. maj skifter dit
Cartoon Network logo og
udseende. Gamle og nye
ansigter mixes og mødes nu i den
verden, hvor tegnefilmfigurerne
har deres daglige liv. Du kan selvfølgelig stadig møde Powerpuff
Pigerne, Johnny Bravo, Fred
Flintstone og Scooby-Doo i hvert
deres show, men indimellem kan

man opleve dem sammen side om
side i Cartoon Networks nye verden.
For at fejre det nye look har
Cartoon Network afsat tid til, at
børnene kan fejre det med nye og
gamle episoder af Kodenavn:
Naboens Børn. Når det nye logo og
look første gang ruller over skærmen den 13. og 14. maj, kan man
se masser af episoder af den populære serie i en stor marathon på
Cartoon Network!

Fra den 15. maj kl. 17.30 er der
HELT NYE EPISODER af serien,
og en sej konkurrence, hvor du kan
være med i konkurrencen om en
bærbar PC.
Nye episoder af Kodenavn:
Naboens Børn!
Mød fem rollinger på 10 år, som
elsker at kæmpe for deres selvopfundne børnerettigheder. De vil
gerne af med alle verdens tyranniske voksne, som kun er i vejen, for
at de kan have det sjovt.
Lederen, Nummah 1, kontrollerer
det højteknologiske træhus, der
fungerer som gruppens hovedkvarter. For at skjule deres identiteter
over de alt for kontrollerende forældre (og for at de føler sig lidt specielle!) refererer slænget til sig selv
med kodenavne – også selvom det
næsten altid kun er de samme fem,
der sidder sammen.
De nye afsnit fortsætter den effektive blanding af eventyr og komedie, der ikke kan undgå at ramme
børn og barnlige sjæle lige i tegne-

films-hjertet, og som har gjort serien til en favorit blandt Cartoon
Networks mange seere. Man bliver
ganske enkelt grebet af de fem
helte i Naboens Børn, der kæmper
mod PBFEAV (de Pragtfulde Børn
For Enden Af Vejen) og andre
"onde" figurer.
Konkurrence på
cartoonnetwork.dk
Der er altid masser af nye spil og
konkurrencer på www.cartoonnetwork.dk, hvor du også kan finde
sjove informationer om alle børnenes favoritshows.
KODENAVN: NABOENS BØRN
- NYE EPISODER HVER DAG
FRA 15. MAJ KL. 17.30.
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TV2 Film bestod prøven
TV 2 FILM kom fint på plads i sin første afstemning i
Skanderborg med 58% af stemmerne og fortsætter med at
vise "go’e film uden afbrydelser". I forårets program fortsætter
den gode stil med nyere danske og udenlandske film – og vi
har allerede haft fornøjelsen af "prime time kig" på den første
af de film, vi anbefaler: nemlig :

Gamle mænd i nye biler
Der er lagt op til en forrygende
oplevelse med masser af action,
fart, humor og rappe replikker, når
TV 2 FILM blænder op for Lasse
Spang Olsens "Gamle mænd i nye
biler" fra 2002. Den tempofyldte
actionkomedie, som er en fortsættelse af hittet "I Kina spiser de
hunde", lokkede mere end 300.000
danskere i biografen og på rollelisten optræder en perlerække af
kendte danske skuespillere som
Kim Bodnia, Iben Hjejle, Jens
Okking, Nikolaj Lie Kaas og
Tomas Villum Jensen. Da Harald
(Kim Bodnia) bliver løsladt fra
fængsel, ligger hans plejefar
Munken (Jens Okking) for døden.
Munken beder Harald om at finde

sin biologiske søn Ludvig (Torkel
Petterson), som Munken aldrig har
set. Harald vil gøre ALT for at
opfylde sin fars ønske - problemet
er bare, at Ludvig sidder i fængsel
i Sverige! Sammen med sine
kokke-venner Peter (Tomas Villum
Jensen) og Martin (Nikolaj Lie
Kaas) lægger han en utraditionel
plan, der inkluderer en kraftig
bungy-elastik, en harpun og en
varevogn fyldt med tusind liter
vand. Flugten lykkes, og bagefter
går Harald og Ludvig sammen om
at skaffe penge, så deres far kan

Lie Kaas, Tomas Villum, Bodnia og Hjejle: Så kan det vist ikke blive bedre.
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Ben Affleck og Charlize Theron i
Dobbeltspil.

opereres - men problemer opstår
på grund af Mille (Iben Hjejle) - et
smukt, men også meget genstridigt
gidsel!
Her i nærheden
Ghita Nørby spiller så sublimt,
dybfølt og ægte, at man må knibe
sig i armen i Kaspar Rostrups
rørende drama fra 2000 om en mor
og hendes autistiske søn, der sættes på en hård prøve, da sønnen
pludseligt mistænkes for mord.
Ghita Nørby spiller Fru Nielsen,
der både passer sin kiosk og den
autistiske søn, Brian (Thure
Lindhardt). Hun elsker ham
grænseløst, men da der en
dag sker et mord i nabolaget, må fru Nielsen langsomt erkende, at den
megen omsorg måske
har gjort mere skade
end gavn. Det er en
både nervepirrende og
stærk historie, som også
tæller stærke skuespillerkræfter som Frits
Helmuth og Henning
Moritzen.
Kiss of the Dragon
Hong Kong superstar
Jet Li og Hollywoodstjernen Jane Fonda
spiller mesterligt sammen i dette brag af en
actionfilm fra 2001. Det
er den respekterede

franske instruktør Luc Besson, der
har skrevet historien om en kinesisk efterretningsagent, som sendes på opgave i Paris. Her bliver
han indblandet i en livstruende
sammensværgelse.
Big Daddy
Adam Sandler spiller den noget
selvoptagede Sonny Koufax, der
for at redde sit forhold til kæresten
adopterer et barn. Det skrantende
forhold står dog ikke til at redde,
og pludselig står han med ansvaret
for en femårig dreng. Big Daddy er
en både sjov og rørende komedie
om en mand, der må træde i
karakter.
Dobbeltspil
Her kan du opleve to af tidens hotteste Hollywood-stjerner, Ben Aff-

Adam Sandler i
uvant rolle som
"daddy"

leck og Charlize Theron i den veloplagte thriller fra 2000 om den
unge kriminelle Rudy Duncan
(Affleck) der låner sin afdøde cellekammerats identitet. Det får katastrofale følger, da han også overtager vennens smukke kæreste

Ashley (Theron). Filmen er instrueret af thriller-veteranen John
Frankenheimer, der her atter
demonstrerer, at han er en mester,
når det gælder højpotent filmspænding.
■

Kort Nyt • Kort Nyt • Kort Nyt • Kort Nyt • Kort Nyt • Kort Nyt

DK 4 dropper sportskanal
Som meddelt i pressen, har DK 4
lukket sportskanalen 4Sport ved
udgangen af marts. Det er ikke
lykkedes at få den ud i bred distribution i antenneanlæggene, og det
har kanalen altså taget konsekvensen af. Nogle af de sportsrettigheder, kanalen havde erhvervet,
vil dog i stedet blive anvendt på
moderkanalen DK 4, og man må så
checke programmet her, for at se
om niche sportsgrenen, man selv
brænder for, har "overlevet". Det
var netop tanken, at 4Sport skulle
tilgodese andre sportsgrene, end
de store på markedet har interesse
i, og ifølge kanalens hjemmeside
fortsætter speedway, boksning,
basket og volleyball her i foråret.
Ifølge Børsen er firmaet Eurotrust,
der ejer DK 4 og produktionsselskabet Primevision, i konkrete forhandlinger om salg af de to medieselskaber.

TV Danmark lukker – og genfødes som kvindekanal
TV Danmark lukkede 30. april med den hidtil kendte programflade og
er, når bladet lander hos medlemmerne, den nye "Kanal 4".
De lokale nyheder og øvrige lokale udsendelser vil fortsætte i uændret
omfang frem til nytår. Efter 1. januar 2007 vil netværket blive drevet
af den operatør, som vil blive fundet i forbindelse med Radio-og tv nævnets udbudsrunde senere i år.
Kanal 4 indhold
Ved bladets deadline er der naturligt nok ikke mange konkrete bud på
indholdet i den nye Kanal 4, da forhandlingerne om programmer pågår.
Men det ligger fast, at talkshowet "Oprah" bliver fast bestanddel fra
efteråret, samtidig med at et andet talkshow fra Oprahs produktionsselskab, Harpo, med titlen Rachel Ray, får dansk premiere.
Af danske produktioner kan nævnes "Operation hjemmegående", der
sætter rollerne i den moderne familie til debat ved at sende fire par tilbage til 50’ernes kønsrollemønstre samt nye afsnit af "De unge mødre".
Intentionen generelt er at gøre Kanal 4 til en populær kvindekanal med
en række programmer, der spejler de danske kvinders liv og samtidig
leverer god underholdning.
Ny status
Fra 1. januar bliver Kanal 4 delvis bruger finansieret, men den kan fra
1. maj til nytår ses gratis på den kanalplads, hvor TV Danmark har
sendt.
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Hvad skal du se på TV i aften?
National Geographic Channel
Prisvindende dokumentar
Spektakulære billeder
Medrivende fortællinger
Kompromisløs kvalitet

Faste temaaftener hver
aften fra kl. 22.00 til 24.00

FLASHBACK
MONDAY

Dybdegående
historiske og
arkæologiske
programmer.

CLASSIC
TUESDAY

De bedste klassikere
og højdepunkter
gennem årene.

KNOWHOW WORLDWIDE
WEDNESDAY THURSDAY

Epokegørende
videnskabelige og
teknologiske
dokumentarer.

Fascinerende
historier om
verdens kulturer
og traditioner.

HIGHRISK
FRIDAY

Gribende fortællinger
om naturfænomener
og katastrofer.

National Geographic Channel er en af verdens mest prisbelønnede Tv-kanaler.
Det er en ren dokumentarkanal, der allerede kan ses af over 1.100.000 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

J

eg vil gerne takke for det
meget flotte afstemningsresultat, som National Geographic Channel opnåede ved jeres
afstemning. Og for at leve op til det
gode renommé, er det en fornøjelse
at præsentere et lille udsnit af de
mange spændende dokumentarprogrammer, vi kan byde på i maj
måned.
Rigtig god fornøjelse!

Udforskning af Jorden
I denne helt nye serie løser vi nogle
af verdens mysterier. Se blandt
andet programmet om Bermudatrekanten, om jagten på den sagnomspundne by Atlantis og om
eksistensen af liv i rummet. Se et
nyt afsnit af "Udforskning af
Jorden" hver onsdag kl. 22.00 i maj
på National Geographic Channel.

De Geniale Vikinger
I 800-tallet var vikingerne løs i
Europa. De plyndrede og hærgede
overalt, hvor de kom. Deres brutalitet er blevet en legende, men var
de bare geniale opfindere langt
forud for deres tid? 200 år efter, at
vikingerne drog ud for at erobre
verden, havde de invaderet England, angrebet verdens rigeste
imperium Byzantium og forsøgt at
kolonisere Nordamerika. Sendes
første gang lørdag den 13. maj kl.
19.00 og genudsendes søndag den
14. maj kl. 14.00.
Judasevangeliet
Et af de vigtigste bibelhistoriske
fund i nyere tid afsløres i dette
news breaking program med eneret for National Geographic
Channel. Et ældgammelt skrift
har ligget skjult i næsten 1.700 år.
Vil dette ældgamle skrift ændre

religionshistorien? Se selv med
lørdag den 20. maj kl. 22.00.
Mere information om programmer
på National Geographic Channel
findes på:
www.nationalgeographicchannel.dk

Fakta om
National Geographic Channel:
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 1.100.000 danske husstande. Der sendes hver
dag fra kl. 12.00 - 06.00, og alle
programmer er med danske undertekster.
■
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Af Johnny Jensen, Kanal 5

Med nye programsatsninger sætter Kanal 5 turbo på foråret
Løkkegaard i Viva las Vegas
Den helt store nye satsning er reality-formatet: Viva las Vegas med
populære Morten Løkkegaard som
vært. 13 deltagere tager til Las
Vegas for at prøve lykken i verdens
spillemekka nr. 1 midt i Nevada
ørkenen. Med 100.000 dollars på
lommen skal de i løbet af 16 dage
sammen satse pengene i forskellige
spil for at vinde så meget som
muligt til en endelig præmie. En
efter en vil de forlade Las Vegas,
indtil der kun er en enkelt deltager,
som står tilbage med hele gevinsten. Deltagerne er fra 23 til 42 år
og har vidt forskellig baggrund. Der
er både den erfarne pokerspiller og
den absolutte nybegynder, en playboy med "god forstand" på kvinder,
en notorisk taber og en fornuftig
pige, der bare håber at være heldig.
Men de skal bo sammen – og få den
fælles pulje til at yngle – og DET
kræver teamspirit.
Beløbet, de får at spille for, varierer
fra dag til dag, og efter spillet regnes det ud, hvem der har vundet og

tabt mest – det får nemlig konsekvenser for den videre deltagelse.
Bøsser på stroppetur i
Gay Army
Et andet nyt underholdningsprogram er Gay Army. Nogle af
Skandinaviens mest feminine bøsser skal gennemgå et træningsophold på Tønder kaserne – under
ledelse af den amerikanske drill
sergent Tony Rosenbum. Han er
fløjet til Danmark fra USA for at
trække rekruttterne gennem et
sandt helvede af disciplin og kamptræning. Modsætningerne trækkes
knivskarpt op, og scenerne er sat
helt på spidsen i denne humoristiske realityserie.
Hypnose på overdrevet
Helt nyt er også programmet
“Hypnosens magt” med hypnotisør
Jacob Strachotta. Han sender i
hvert program en række forskellige
personer på rejser og i situationer,
som udefra virker absurde, men for
den hypnotiserede er skinbarlig vir-

Skæv humor i ny "militærserie" på Kanal 5.

Morten Løkkegaard spiller ud i
Las Vegas.
kelighed. Se bl.a. kvinden, der er
overbevist om, at hun er på rumekspedition til Mars, eller manden,
som er gravid og snart skal nedkomme – i hvert fald efter hans
egen overbevisning.
Poker og fodbold kører videre
En god kending som BetOnBet
Pokershow med Jacob og Jeppe
Juhl som værter fortsætter i foråret, og det gør selvsagt også de tre
europæiske fodboldligaer. De nærmer sig i skrivende stund deres
afslutning, og Kanal 5 er med hele
vejen.
Samtlige tre ligaer har været dækket intenst – og i den tyske
Bundesliga har det udmøntet sig i,
at seerne har kunnet se mange af
"dansker-klubberne" Schalke 04 og
Stuttgarts kampe. Her har der især
været fokus på Søren Larsen og
Christian Poulsen (p.t. sat i forbindelse med selveste AC Milan).
I England har der ikke været noget
hold, der kunne følge suveræne
Chelsea, så her ved sæsonens slutning er det især nedrykningsdrama
og kampen om Champions League
billetter, der spilles om.
På de spanske baner har fokus fra
seerne nok især været på Thomas
Gravesen i Madrid - med masser af
drama som præsidentskifte og trænerfyring – og svingende resultater.
Engelsk og tysk fodbold: lørdage
Spansk fodbold: lørdag/søndag. ■
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Stor forhåndsinteresse for det nye tilbud til
medlemmerne i foreningen
Ved dette års generalforsamling
havde antenneforeningens IT partner, Dansk Kabel TV, inviteret til
informations møde om IP telefoni
som reaktion på mange medlemshenvendelser om emnet.
Mødet i Kulturhusets sal forud for
den ordinære forsamling var velbesøgt, og der blev givet en grundig
indføring i emnet ved DKTVs
Torben Kjærbro Bødker, som vi har
bedt om at knytte en opfølgning til
introduktionen til bladets læsere,
som måske ikke kunne overvære
oplægget.
Torben Bødker bestræber sig på at
gøre fremstillingen så lidt "teknisk" som muligt, og det var også
hovedtanken ved oplægget for de
fremmødte interesserede.
Herunder besvares nogle af de
mest stillede spørgsmål.
Hvordan fungerer IP telefonien?
"I praksis fungerer IP telefoni præcis som fastnettelefonen gør i dag.
Forskellen består i, at vi bruger
internettet til at "transportere"
samtalen, i modsætning til at
bruge telefonkablerne i jorden.

Samtalekvaliteten er mindst lige
så god, som den man har på en
almindelig telefon. Og der skal
ikke sættes nye telefoner op for at
bruge produktet. Det kan fint fungere med de telefoner, medlemmerne har i forvejen i dag."
Skal man have bøvl med at
skifte sit telefonnummer ud?
"Ikke nødvendigvis. Det er muligt
at få et nyt, men man kan også
tage sit gamle med i vores løsning.
Det kaldes "nummerportering".
Man skal dog være opmærksom
på, at det giver lidt ekstra ekspeditionstid, fordi der skal sendes
oplysninger mellem det afgivende
selskab og os. Desuden skal de
gældende opsigelsesfrister overholdes, bl.a. så man ikke kommer
til at betale abonnement ved sit
gamle teleselskab i en periode,
efter man er flyttet fra os."
Kan der tilsluttes trådløse
telefoner?
"Ja, der kan tilsluttes såvel trådløs
telefon som almindelig bordtelefon."

Torben Bødker, Dansk Kabel TV på
hjemmebane.
Kan man selv gå ind og ændre
på services, eller skal I involveres hver gang?
"Nej, det skal vi ikke! Det er i høj
grad et selvbetjeningsprodukt.
Man foretager selv ændringer af
services, og man kan selv se og
udskrive forbrugsspecifikationer
på selvbetjeningsdelen "Min profil". Det er også her, man vælger,
om man vil optages i telefonbogen,
have hemmeligt nummer osv."
Får man knas med internetkvaliteten, hvis man er på nettet,
samtidig med man telefonerer?
"Nej – IP telefonen fungerer helt
uden forringelse af kvaliteten og
hastigheden. Der er i princippet to
separate internet forbindelser ind i
huset, når man har IP telefoni: en
til internetforbindelsen og en til
telefonien. - Men – selvfølgelig vil
telefonen ikke fungere, hvis der er
strømafbrydelser, eller hvis antennesignalet forsvinder."
Fast pris
Torben Bødker slutter med at
understrege, at prisen på ALLE
samtaler til almindelige fastnet
telefoner i Danmark er fast. Men
hvis man ønsker at ringe til udlandet, skal der sættes penge ind på
den taletidskonto, der hører til
abonnementet. ■
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Programoversigt 2006/2007

Antenneforeningen:

Tlf. 86 52 17 11

Adelgade 48
8660 Skanderborg,

Fax 86 51 17 13
www.afoshs.dk

Åbningstid:

Mandag - onsdag:
Torsdag:
Fredag:

10.00 - 13.00
10.00 - 17.00
Lukket.

Bestyrelsen:
Formand:
Bent Larsen
Hirsevænget 17, 8362 Hørning
tlf. 86 92 32 38.

Øvrige:
Gunner M. Nielsen
Vroldgade 10, 8660 Skanderborg
tlf. 86 52 48 48.

Næstformand:
Hanne Grøn
Alleen 9, 8660 Skanderborg
tlf. 86 52 47 70.

Knud Børlum
Enghavevej 12, 8660 Skanderborg
tlf. 86 52 32 32.

Kasserer:
Gunnar Sørensen
Edelsborgvej 35, 8660 Skanderborg
tlf. 86 52 47 90.
Sekretær:
Henrik Christensen
Holtskovgårdsvej 3, 8660 Skanderborg
tlf. 86 51 01 21.

Kim Daugaard
Nis Petersens Vej 6, 8660 Skanderborg
tlf. 86 57 01 90.

Programoversigt 2006/2007
TV-programmer

DR
DR2
TV2

P A K K E

TV-logoer

Kanal

MHz

TV4 (Sverige)

S30

375

182

TV2 Norge

S21

303

210

NRK 2

S14
(93)

252

Kanal

MHz

9

203

6
10

Knap nr.

TV-programmer

TV-logoer

220,50

Hallmark Channel

43

647

7

189

Discovery Channel

51

711

S9
(88)

161

Discovery Travel

41

631

S10
(89)

168

Discovery Science

S19
(98)

287

5

175

Discovery Civilisation

50

703

TV2 Zulu

39

615

Animal Planet

59

775

Tv2 Film

28

527

National Geographic
Channel/CNBC

38

607

TV2 Charlie

55

743

BBC Prime

53

727

TV3

45

663

BBC Food

S22

311

3+

47

679

Travel Channel

S20
(99)

294

Kanal 5

42

639

Disney Channel

34

575

DK4

25

503

Cartoon Network / TCM

46

671

Viasat Explorer

29

535

Eurosport Nordic

49

695

Viasat Sport 1

31

551

CNN International

57

759

Viasat Sport 2

27

519

RTL

22

479

Viasat Sport 3

S27

351

ARD

21

471

Viasat Nature/Action

44

655

NDR (N3)

24

495

Viasat History

S23

319

3 SAT

S13
(92)

245

The Voice TV

S29

367

Sat 1

S15
(94)

259

MTV

32

559

TV 5 Europe

S16
(95)

266

SV 1

33

567

RAI Uno

S18
(97)

280

SV 2

S26

343

TVE International

S17
(96)

273

Digital DR1, DR2, TV2
NRK
ZDF
Kanal 4
INFO-kanalen SHS

L I L L E

Knap nr.

Radio-programmer pr. 1/5. 2006
MHz

FM-Program

MHz

FM-Program

NDR 4

Tysk

87,50

Hit Radio FFH.

Tysk

98,40

NDR 2

Tysk

88,90

Radio Sweden

Svensk

99,40

NDR RADIO 3 kultur

Tysk

89,30

Klassisk

Tysk

102,40

DR P1

Dansk

90,10

Eins Live

Tysk

102,90

DR P4

Dansk

90,70

Deutschlandfunk

Tysk

104,00

DR P3

Dansk

91,20

RTL Radio

Tysk

104,70

DR Klassisk

Dansk

92,60

Radio Melodie

Tysk

105,20

DR P2 Musik & Kultur

Dansk

93,40

Lokalradio Odder

Dansk

105,60

Radio Horsens

Dansk

95,10

Radio Silkeborg

Dansk

106,90

Radio 100 FM

Dansk

96,50

Radio ABC Randers

Dansk

107,60

Radio Viborg

Dansk

96,90

IBC Tamil Radio

Engelsk

108,00

Radiokanal udbud og frekvenser bringes med forbehold for ændringer.
Prissætning af kanalerne kan betyde, at de ikke længere er tilgængelige.

Ekstra tilvalg for medlemmer af foreningen
Følgende ekstra tilvalgsmuligheder forudsætter gyldigt medlemsskab af antenneforeningen:

Digitalt tv:
Vision Digital program pakke: Abonnement på Vision Digital programpakker kan tegnes direkte hos
foreningens samarbejdspartner, Canal Digital. Canal + pakken giver adgang til aktuelle topfilm,
filmserier, sport som f.eks. Premier League og serie A kampe, samt ishockeyligaen NHL.
Ring på 70 13 19 19 og forhør om aktuelle tilbud.

Internet og IP telefoni:
For oprettelse eller spørgsmål vedr. Internet og IP telefoni abonnementer kontaktes Dansk Kabel
TV´s kundeservice på tlf. 70 20 25 98 eller via E-mail kundeservice@dk-tv.dk.
For teknisk support kontaktes Dansk Kabel TV´s kundesupport på tlf. 70 20 25 99.
Yderligere information kan findes på www.dk-tv.dk.
Brochure med priser m.m. kan afhentes på foreningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg.

Praktiske oplysninger
Omlægning af programpakker:
Omlægning fra “lille” til “stor” pakke: Hele året.
Omlægning fra “stor” til “lille” pakke: Bestilles skriftligt inden 01.12.06.
Du kan altid omlægge din programpakke fra “lille” til “stor” mod at betale omkostningerne,
hvorimod pakkeskift fra “stor” til “lille“ programpakke KUN udføres i forbindelse med årsskiftet, da der ikke modregnes i / tilbagebetales kontingenter.
Gebyr for omlægning af programpakke udgør kr. 500,Tilslutning: Ønsker du at blive medlem af Antenneforeningen og få adgang til det store programudbud, Internet og IP telefoni fra Dansk Kabel TV samt VisionDigital fra Canal Digital,
kan du kontakte foreningens kontor for nærmere information på tlf. 86 52 17 11. Det normale tilslutningsbidrag udgør kr. 4.500,- for en tilslutning til fællesantenneanlægget. Det er
dog en forudsætning, at forsyning kan etableres uden udbygning af anlægget.

Digitalt TV fra DR1, DR2 og TV2:
Skanderborg Antenneforening distribuerer det digitale signal fra DR1, DR2 og TV2. For at
kunne benytte de nye digitale signaler, skal der investeres i en dekoder/modtager (Også kaldet en DVB-T tuner). Ved køb af en dekoder til kabel-TV, er det vigtigt at man sikrer sig følgende:
1. at den kan modtage VHF frekvensområdet.
2. at den kan indstilles manuelt i modtagefrekvensen
3. at den kan indstilles manuelt i båndbredden (8 MHz også i VHF området)

Fejlmelding:
Fejlmelding kan meddeles til foreningens kontor tlf. 86 52 17 11 eller direkte til Dansk
Kabel TV på Tlf. 76 42 88 00.
Før du ringer, er det en god ide:
1. At spørge naboen om de har de samme problemer med signalet.
2. At kontrollere om der er strøm til dit TV/antenneforstærker.
3. At kontrollere om dit antennekabel fra stikdåsen til TV sidder løst.
4. At kontrollere om radio/Internet virker (hvis disse er tilsluttet antenneanlægget).
5. At koble alt eksternt udstyr fra (video, dekoder, andet tv, m.v.).

Infokanalen SHS
På Info kanalen vises informationer fra foreningen, reklamer fra det lokale erhverv samt billeder fra begivenheder i lokalområdet.
Infokanalen SHS finder du på kanal 5 / 175 Mhz.

Infokanalens bestyrelse
Formand:
Øvrige:
Kontaktperson:

Bent Larsen
Per Olsen, Kim Hansen, Gunner Nielsen, René E. Pedersen.
Kim Hansen tlf. 51 96 91 03 e-mail: antenneforeningen@afoshs.dk,
info@info-kanal.dk eller kh@info-kanal.dk

Af Hanne Grøn
Bedre kost, bedre liv
TV 3s egenproduktion "Du er, hvad
du spiser" har været så populær, at
den får en fortsættelse i foråret.
Danskeres appetit på forkert mad
(med overvægt til følge) bliver hver
uge udsat for kostvejleder Lene
Hanssons skarpe øje og tunge, og
det eller de familiemedlemmer, der
har problemer, får udarbejdet en
otte ugers kost og livsstilsplan, der
er tilrettet dem individuelt. Målet
er at hjælpe hver enkelt i familien
til et sundere liv og et holdbart
vægttab. Samtidig viser Hansson,
hvilke konsekvenser usund mad

svigerforældrenes "kreative hænder". De får to dage til at lave boligen præcis, som de synes deres
børns hjem skal være, dog med
hjælp fra indretningsguru Andrea
Larsson. Men først skal børnenes
ting sælges til så høj en pris som
muligt til to erfarne kræmmere,
der kommer forbi og byder på tingene. Den opnåede pris ganges
med ti - og så er der ellers dømt
hurtig-indretning. Der skulle
gerne være ros til de stolte – og
trætte – svigerforældre, når de
unge kommer tilbage til hjemmet.
Hver onsdag kl. 20.00.
Henrik Dahl trives på TV 3’s nye
boligprogram med svigermor (og far).

Prison Break:
Unik og prisbelønnet
spændingsserie
Den amerikanske serie
Prison Break, som er
startet i april, handler om
en desperat mand, Michael, i en desperat situation. Hans bror er dømt
for mord og sidder på
dødsgangen, kun få
måneder før sin henrettelse.
Michael er overbeLene Hansson i fin form i "du er hvad du spiser". vist om, at hans bror
er uskyldig og røver
har udover overvægten - på helen bank for selv at komme
bred, selvværd og livskvalitet.
bag tremmer i samme
Følg op og nedturene på nærmeste
fængsel. Indenfor murene
hold, når TV 3 går i kødet på danbegynder et omhyggeligt
skernes usunde kostvaner hver
arbejde med at føre en
torsdag kl. 20.00.
flugtplan ud i livet.
Serien, som er helt unik og
konstant spændende, er
et kæmpehit i USA, SveSvigermekanikken flytter ind
rige og Norge og var nomiVille du betro indretningen af din
neret til Golden Globe
bolig til dine svigerforældre? Og
Awards. Den har også
lade dem sælge ud af dine ting
vundet pris som bedste
uden indflydelse på, hvad der fortv-serie i Peoples Choice.
svinder?? I det nye program "Svigermekanikken flytter ind" sætter
■
værten Henrik Dahl svigerkærligheden på prøve, når et ungt par,
der trænger til at få boligen sat i
stand flytter ud og overlader den i

Wentworth Miller i hovedrollen som
Michael Schofield i Prison Break.
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List disse valutaer efter
styrke

CNN and all related elements are trademarks of Cable News Network. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

At være forud for valutaudvikling er en evig
udfordring. Hold dig dagligt opdateret på
dine aktuelle forretningsområder på CNN.
hverdagsmorgon og
og aften på CNN
Hver hverdagsmorgen
CNN International
International

Essential
for
business

CNN i nyt design og med
masser af nyt tv stof

D

en internationale nyhedskanal CNN fik et godt valg i
Skanderborg og cementerer
dermed sin plads som den førende
nyhedskanal. Vi siger til lykke og
kigger lidt nærmere på et par af
nyhederne på kanalen.

Nyt design
Den 10. februar 2006 lancerede
CNN et helt nyt design på skærmen
med både nyt logo, nyhedsgrafik,
nye rubrikker, promotions og
musik. Fokus er selvsagt stadig på
nyheder – først på pletten, som
CNN altid har været – men det nye
design skulle gerne hjælpe seerne
til at navigere lettere gennem ved
at fjerne "distraherende" elementer.
Derfor er bl.a. den rullende tekst i
bunden taget væk og erstattet af en
mere statisk rude med hovedrubrikker.
Breaking news
CNN var først med begrebet
"Breaking news", som i dag anvendes af de fleste nyhedskanaler.
Derfor har kanalen valgt at introducere en ny måde at præsentere
sådanne tophistorier på, der følges
løbende og tæt. – netop for at vise,
at den form for rapportering er speciel for CNN og understrege, at når
der er tale om "breaking news" på
CNN, er det altså seriøst ment.

Rollen som "flue på væggen" er ny
for CNN, men opgaven er løst fortrinligt.
Deltagere i Revealed tæller den britiske farverige modedronning Vivienne Westwood, Carlos Ghosn
(adm. direktør for Renault og
Nissen), F 1 racerkøreren Jarno
Trulli, fotografen Mario Testino, og
arkitekten Daniel Liebesjkind.
Søg med Quest
De populære månedsprogrammer
"Quest", hvor Richard Quest rejser
rundt i verden for at udforske særprægede emner fortsætter i foråret.
Det er underholdende og anderledes – og svært at beskrive en formel
for. Quest har bl.a. forsøgt sig med
stand up comedy, søgt efter "storhed" hos verdens ledere, været med
aktivister på vej fra Live8 til G8 –
og undervejs mødt så forskellige
personligheder som Goldie Hawn,
Angelina Jolie, Bono, George
Clooney og Jamie Oliver. Sendes
sidste lørdag i måneden kl. 15.00.
■

Nyt månedsprogram afsløres
Her skal specielt omtales det nye
program "Revealed" som startede i
april måned. Det er portrætudsendelser, der går bag om kendte personer inden for erhvervsliv, kunst,
videnskab og idræt og følger dem
afslørende tæt, så vi kan se, om
billedet fra offentligheden holder stik.
Dette billede er oftest skabt
af mediedækningen af
deres virke, men Revealed giver indblik i deres
livsstil, og afdækker hvad
der specielt inspirerer og
motiverer dem i arbejdslivet.
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Er du i tvivl, s ÓSp¿rg CharlieÓ. Michael Meyerheim holder styr p sp¿rgsml og svar. Mens panelet
giver gode rd til seernes dilemmaer og bl.a. kombinerer HausgaardÕsk humor med Ulla Terkelsens
kontante l¿sninger.
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K¾rligt og underholdende program med syv sjove gnavpotter omkring pensionsalderen, hvis
indgroede holdninger om alskens nymodens pjat bliver vendt til gl¾de og appetit p livet, nr de
f.eks. skal l¾re at sms'e til deres b¿rneb¿rn.
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i fremgang
Af Line Sichmann, TV 2
Fjerde mest sete
TV 2 Charlie har i 2006 for alvor
fået seernes opmærksomhed med
sloganet "God gedigen underholdning". Seerandelen i 2006 ligger i
øjeblikket 60 procent højere end i
2005, og blandt seere over 50 år er
kanalen nu Danmarks fjerde mest
sete.
God gedigen underholdning
giver flotte seertal
- Det er en fantastisk præstation af
TV 2 Charlie, og seerfremgangen
understreger, at kanalen nu har
fundet sin profil og tilbyder dansk
og udenlandsk underholdning og
musik i høj kvalitet. Blandt de danske programmer er det især "Spørg
Charlie", "Syv sure mænd" og
"Twist & Shout" danskerne virkeligt har taget til sig med faste seertal på op til 65.000, siger adm.
direktør Palle Strøm, TV 2 Networks.
Meyerheim yderst tilfreds
"Spørg Charlie"-vært Michael
Meyerheim er også yderst tilfreds
med udviklingen. Han glæder sig til
både at blive vært på TV 2 Charlies

nye talkshow, der begynder til efteråret og
fortsat stå i spidsen for
nye udgaver af seermagneten "Spørg Charlie".
- Jeg ser TV 2 Charlie
som en meget stor
udfordring for mig.
Fagligt og professionelt
er programmerne og
kanalen en særdeles
spændende opgave, siger Spørg Charlies populære vært.

Lynley og Havers på arbejde i den britiske
succes-krimiserie “Inspector Lynley”.

Krimifredag på
Charlie
Krimifredag på TV 2 Charlie med
britiske kvalitetskrimier er blevet
et kærkomment startskud på weekendens fornøjelser i mange familier.
TV 2 Charlie har samlet et stærkt
hold af opdagere, detektiver og kriminaladvokater, der hver fredag
kaster sig over nye forbrydelser og
knækker indviklede mordgåder. I
foråret består Charlies fredagskrimihold af "Inspector Lynley", der
kommer på banen med 8 spritnye
afsnit, populære John Thaw i

Tom Hanks som Robert Langdon og Audrey Tautou (fra bl.a. Amélie) som
Sophie Neveu i da Vinci Mysteriet.

hovedrollen som den skarpe kriminaladvokat fra "Rettens Kavanagh" og kriminalassistent Pat
Chappel og kollegerne fra Londons
sædelighedspoliti i den roste britiske krimiserie "Begærets lov".
Tv-premiere på nye afsnit af
Inspector Lynley
De britiske anmeldere har for
længst udråbt "Inspector Lynley" til
den fødte arving til Inspector
Morses krimitrone – og ikke uden
grund. Den prisbelønnede krimiforfatter Elizabeth George har med
Scotland Yards førende opdagere,
den flotte veltalende og aristokratiske Inspector Thomas Lynley og
hans mutte, indelukkede kriminalassistent Barbara Havers, skabt et
umage opdagerpar, som er enestående i britisk krimifiktion.
Charlie og Da Vinci Mysteriet
I forbindelse med biografpremieren
på storfilmen "Da Vinci Mysteriet"
den 19. maj, viser TV 2 Charlie fredag den 26. maj klokken 20.00 det
roste dokumentarprogram "Cracking The Da Vinci Code". Her kan du
blandt andet møde forfatteren Dan
Brown, som fortæller om sit arbejde
med alle tiders største bestseller,
Da Vinci Mysteriet. ■
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MED DANSKE VÆRTER OG
MASSER AF DANSK MUSIK!
SE PINK PÅ THE VOICE TV: HVERDAGE KL. 13.00, LØRDAGE KL. 09.00 & SØNDAGE KL. 10.00

addLemon.com

INFO PÅ THEVOICETV.DK

Den unge musikkanal The Voice TV
bliver på nettet i Skanderborg

I

elvte time lykkedes det at få den
danske musikkanal The Voice
TV med i pakken på Skanderborgs kabelnet til utvivlsom stor
glæde hos det unge publikum, vi
også gerne vil servicere.
Kanalen er, som vi før har omtalt, i
stærk vækst, og engagerer sig stadig mere i det brogede danske
musikliv, gerne på steder, hvor
muligheden for at møde publikum
på grønsvær eller andre platforme
er optimal.
Profilen har hidtil været meget
fokuseret på musik – og det er også
stadig kerneområde – men sideløbende vil kanalen også blande sig i
andre emner, der er relevante hos
målgruppen.
The Voice TV mod mobning
"Hvis du mobber, og du tror, du er
sej, spørg du mig, så er svaret nej,"
synger Anna David i et spot på the
Voice TV. Spottet er et led i kanalens og Red Barnets kampagne
"Drop mobning", hvor idoler som
også Carpark North og Ataf taler
direkte til de unge i et sprog, de forstår, for at få dem til at droppe
mobning. Initiativet er prisværdigt
– der er vel næppe større taberdisciplin i skolegårdene end netop nedgørelsen af andre, som selv den største tumpe kan finde ud af.

Kanalchef Dennis Johannesson var
ikke i tvivl om, at sagen var værd at
støtte. "Som ungdomsmedie er det
vigtigt, at vi støtter op om formål
som dette og går forrest i et opgør
med vores målgruppes problemer.
Musikvideoer formidler høje idealer
for udseende og opførsel, og derfor
er det vigtigt at tage et ansvar. Vi
taler direkte til målgruppen hver
dag, og ved at få de unges musikidoler til at aflevere budskabet, var
vi overbeviste om, at det ville blive
modtaget langt bedre."
Valget af Anna David er til dels
begrundet i, at hun selv blev mobbet som barn og ved, hvad det gør
for selvtilliden. Og kampagnen er
desværre ekstra aktuel, fordi mobningen på det seneste har antaget
nye former via sms og i form af
happy slapping, som vi også har
noteret i vores eget område.
Armbånd signalerer holdning
I takt med tidens trend med de
populære gummiarmbånd har Red
Barnet fået fremstillet røde "Drop
mobning" armbånd, der kan købes
for 20,- kr. hos boghandlere i hele
landet.
Tilbage til musikken:
Kom gratis til super koncert i Tivoli
20. august!

The Voice Tv inviterer igen i år til
LIVE koncert i Tivoli. Det bliver et
brag af en koncert, præsenteret af
kanalens egne populære VJs og
morgenværter. The Voice TV har
sikret sig de bedste af de mest populære kunstnere – danske og internationale – og for at give et indtryk
af spændvidden, kan vi nævne
nogle navne fra sidste års koncert
samme sted: Brian McFadden,
Daniel Bedingfield, Melanie C,
Johnny de Luxe, Nik & Jay, Ana
Johnsson, Bombay Rockers, Ataf og
Niarn m.fl.
Check hjemmesiden: www.thevoicetv.dk, når vi nærmer os datoen
lidt mere – og deltag endelig i konkurrencen om at vinde "backstage
billetter" med mulighed for at møde
kunstnerne face to face.
■
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A SEASON OF GREAT ENTERTAINMENT
WILD AT HEART
THURSDAYS IN MAY AND JUNE AT 21:45
AND REPEATED AT 00:30

GHOST SQUAD
MONDAYS IN MAY AT 21:45
AND REPEATED AT 00:30

WEST WING 1
STARTING 12TH JUNE: MONDAY TO THURSDAY AT 21:45
AND REPEATED AT 00:30

MARIAN AGAIN
SUNDAY 18TH JUNE AT 22:30
AND REPEATED AT 02:45

www.hallmarkchannel.com

Brought to you by Sparrowhawk International Channels Ltd

Af Hanne Grøn & Danea Vrettos

Tv-film kanalen Hallmark fortsætter sin succes i Skanderborg
og sender sin varmeste tak for valget fra kontoret i London.
Kanalen har lige fra introduktionen ligget meget stabilt på
nettet, og det seneste valg tyder på, at kerneseerne hænger
ved.

P

rogramfladen er stadig 24
timers tv film – dvs. film
skabt specielt for tv-mediet
og med enhver tænkelig genre
repræsenteret.
I dramagenren har kanalen modtaget mange Emmy priser, og store
Hollywood skuespillere stiller
gerne op, når nye produktioner skal
sættes i værk.

Foråret på Hallmark
Hallmarks forårsprogram er lige så
varieret, som det plejer, og det er
svært at vælge enkelte film ud til
anbefaling. Vi vil dog gerne fremhæve flg. fire produktioner:
Ghost Squad :
"Anna Pihl" på engelsk
Handler om den dygtige politibetjent, Amy, som af sine korrupte
kolleger bliver anholdt på en falsk
anklage for et mord begået på politistationen. Det lykkes hende at
afdække det bevismateriale, der
peger mod hendes kolleger, som
kommer Ghost Squad detektiven
Carol McKay, for øje. Som navnet
på denne politistyrke indikerer, er
Ghost Squad (spøgelsespatruljen)
en ikke særlig synlig gruppe, men
funktionen er at holde orden i politiets egne rækker og bringe dem,
der træder ved siden af loven, til
ansvar. Amys sag ligger således lige
til gruppens højreben. (Mandage
21.45)
Wild at heart :
Familie terapi i Sydafrika
En dårligt fungerende familie forsøger at samle stumperne og blive
en ny enhed ved at flytte fra
England til bushen i Sydafrika. De

skal drive en dyrepark, og udfordringen er stor for parret med
sammenbragte børn fra tidligere
ægteskaber. Vil det lykkes for dem
at komme til at fungere? Med løver
udenfor soveværelsesvinduet, en
cheetah i stuen, ildebrand i bushen,
og en charmerende konkurrent i
samme branche?
Anderledes og spændende drama i
skøn natur. (Mandage 11.15 og
19.00)
West Wing 1: Top skuespillere i
politisk drama serie
Martin Sheen (fra bl.a. Wall Street)
og Rob Lowe (bl.a. Wayne’s World)
som hhv USA's præsident og spindoktor er på banen i denne politiske drama produktion, der udspilles
i Washington DC. Serien produceres af de prisbelønnede producenter John Wells, Aaron Sorkin og
Thomas Sclammer. Starter 12. juni
(Man., tirs. kl. 21.45)
Marian Again:
Psykologisk thriller
Hvad sker der, når en familiefar
støder på sin gamle kærlighed, som
han ikke har set i 15 år, tilfældigt i
i supermarkedet? Hverdagskost –
men ikke i denne film! Kvinden,
Marian, forsvandt for 15 år siden,
og formodes at være omkommet.
Hun fornægter nu både sin tidligere kæreste, sit gamle navn og at
fortælle, hvad der er sket med
hende. Det sætter han sig for at
finde ud af, og her begynder uhyggen for alvor. (Søndag 18. juni kl.
22.30).
Hallmark kan nu findes
på tekst-tv, side 693.
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Digitalt tv til
Bedre billede og bedre lyd er blandt fordelene
ved de nye digitale signaler.
Af Henrik Christensen

S

iden 31. marts har alle danske husstande kunnet modtage DR1, DR2 og TV2 (foruden programmerne fra TV 2´s
regioner) i digital kvalitet.
Hvad er digitalt tv?
Det hedder digitalt tv, fordi tv-signalet bliver fremført digitalt.
Ligesom ved bredbånd til internettet kan digitalt tv medsende flere
oplysninger, og det giver dermed
nye tilbud og muligheder for seerne.
Fordele ved digitalt tv
Fordelen ved det digitale signal er,
at det er fuldstændig uden "støj".
Dette gør, at billedet på dit tv vil
være langt bedre end normalt.
Denne forbedring ses mere, jo større dit tv er, og derfor er en digitalmodtager et oplagt valg i forbindelse med en fladskærm. Normale
tv-apparater med billedrør kan
uden problemer vise digitalt tv,
men jo større tv-skærmen er, des
tydeligere bliver fordelene med det
digitale signal.
Flere kanaler med digitalt tv
Digitalt tv giver fremadrettet
mulighed for et endnu bredere
udbud af tv- og radiokanaler og
dermed en større valgfrihed for
den enkelte kabel-tv-kunde.
16:9 og digitalt tv
Nye film og nyproducerede programmer sendes nu i det, der hedder "ægte bredformat".
Har du en tv-skærm i bredformat,
også kaldet 16:9, betyder det, at du
nu kan se disse udsendelser på

30 Nr 2 - maj 2006

fuld skærm. Er din tv-skærm derimod i et gamle format, 4:3, vil der
ligge en sort bjælke over og under
billedet.
Med en Selector fra Canal Digital,
får du det fulde udbytte af dit 16:9
tv, fordi tv-signalet bliver fremført
i digital kvalitet hele vejen fra tvstationen til digitalmodtageren.
Det giver plads til næsten dobbelt
så mange billedinformationer, og
du får et langt skarpere billede.
Skanderborg Antenneforening
Skanderborg Antenneforening har
investeret i nødvendigt udstyr,
DVB-T, som er blevet etableret i
vores hovedstation. Det gør det
muligt for os at sende de digitale
signaler videre gennem vores
anlæg.
Vores medlemmer har således allerede nu mulighed for at modtage
DR1, DR2, TV2 i digital kvalitet.
Skanderborg Antenneforening udsender de digitale programmer på
kanal 12, frekvens 227,50 MHz.
Kræver en boks
Der sendes et analogt og et digitalt
signal samtidigt. Almindelige tvapparater kan kun forstå det analoge signal. Derfor må man indsætte en digitalmodtager – dekoder,
som kan omdanne det digitale signal til et analogt signal. Dekoderen
kan forbindes til alle slags tv-apparater fra det gamle i sommerhuset
til den nyeste fladskærm.
Skanderborg Antenneforening kan
ikke fremhæve nogen set top boks

typer frem for andre, men henvise
til radioforhandleren for indkøb af
set top bokse til modtagelse af digitalt tv i kabelnettet. Der forhandles mange fabrikater og typer i
Danmark med forskellige visningsmuligheder.
Dansk Kabel TV har foretaget test
på enkelte af set top boksene, der
forhandles i Danmark. Testen
omfatter udelukkende de ubetingede krav til set top bokse, for at de
kan fungere i et fællesantenneanlæg med programpakker.
De ubetingede krav:
• DVB-T set top boksen skal
kunne modtage VHF frekvensområdet.
• DVB-T set top boksen skal
kunne indstilles i båndbredde (8
MHz. også i VHF frekvensområde)
• DVB-T set top boksen skal
kunne indstilles i modtagerfrekvensen.
De testede typer af set top bokse,
der vil fungere sammen med anlægget er:
Grundig DTR 1560 (Scart stik type)
Strong SRT 5150
Triax TTR 220
Brainwave BW3000 (Scart stik type gennemsløfning)
Philips
Indbygget dekoder
Nogle dekodere forbindes igennem
antennestikket, andre igennem
scartstikket. I de nyeste fjernsyn

alle
er dekoderen indbygget, så signalerne kan modtages uden ekstra
boks. Spørg evt. din leverandør af
dit nye fjernsyn.
Dette skal du gøre for at modtage digital tv fra Skanderborg
Antenneforening
1. Købe en set top boks, der opfylder de ubetingede krav.
2. Tilslut antennekabel og tilslut
scart kabel til TV.
3. Indstil TV til A/V stilling for det
aktuelle scart stik
4. Indstil set top boksen på manuel
indstilling.
5. Indstil båndbredde til 8 MHz.
6. Indstil frekvensen til 227,5
MHz.
Et fremtidssikret TV
Udfordringer ved fremtidens
fjernsyn
TV-udsendelser i HD-format har
været på planlægningsstadiet i
flere år, og nu begynder enkelte tvkanaler at producere og sende i
højtopløseligt format. Derfor kan
det betale sig at se efter HD Ready
mærket, hvis man overvejer at
købe et af de nye store fladskærmstv.
Hvad er HDTV?
HDTV betyder High-Definition
Television og er et digitalt tv-format, som har en højere opløsning
end det tv-format, vi hidtil har
kendt. Den højere opløsning betyder et endnu skarpere billede.
I branchen sammenlignes HD-TV
ofte med det kvantespring, man
tog, da man gik fra sort-hvid til
farve-tv i slutningen af 1960´erne.

Et traditionelt tvbillede, som vi
kender det i dag, har en opløsning
på 720x576 synlige linier. Dette
giver et billedeareal med 414.720
billedpunkter.
Når vi taler Highdefinition kanaler, er der tale om en opløsning på
typisk 1920x1080, hvilket giver os
2.073.600 billedpunkter.
Resultatet er 80% mere billedmateriale, hvilket naturligvis taler sit
eget sprog i forhold til billedkvalitet, en med langt flere detaljer,
dybdeskarphed og meget klare farver.
Fladskærme ikke det samme
som HD-TV
I takt med at priserne på de store
fladskærme er faldet drastisk over
de sidste par år, er salget steget tilsvarende markant. Men ikke alle
tv-skærmene er forberedt til HDTV. Mange af de billigste fladskærme har faktisk en dårligere billedopløsning end de almindelige billedrørsskærme.
Tjek, at skærmen er
"HD-Ready"
Hvis man ønsker at se HD-TV, må
man derfor have en HD-kompatibel plasma- eller LCD-Skærm. For
at gøre det enklere for forbrugerne
er industrien blevet enige om fælles retningslinjer for, hvad der må
kaldes HD-kompatible tv-skærme.
Hvis skærmen er mærket "HDReady", skulle man således være
sikker på, at skærmen kan vise
HD-TV.

De væsentligste krav til
tv-skærme ifølge "HD-Ready"
mærkninger er:
• Minimum 720 linjers opløsning
• Analog komponent videoindgang
• HDMI eller DVI digital videoindgang med HDCP kopibeskyttelse
• Kompatibel med begge HD-TV
formaterne (720 linjer og 1080
linjer).
Men standarden tager ikke højde
for billedkvaliteten, så det er
meget vigtigt, at man ved selvsyn
får testet sin nye HD ready fladskærm hjemme i stuen med det
signal, man nu engang har adgang
til.
Mange oplever nemlig, at de
almindelige TV kanaler ikke ser så
pæne ud, som man havde forventet.
HD på kabelnettet vil være en realitet, når den nødvendige teknologi
er på plads.
Vi følger udviklingen og vil se frem
til at sende HD-TV i Skanderborg
Antenneforening.
Kilde: Canal Digital (Udsyn og
Indblik)
■
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Programvalget 2006:
Optalt stemmeresultat
På modstående side kan hele
resultatet af årets afstemning studeres nærmere – og favorit kanalens skæbne følges.
Helt suverænt, som nævnt andetsteds, var TV 2 Zulu, for tredje år i
træk, topscorer, og lige så sikker er
TV 3s andenplads og 3+’s tredjeplads. Men også Kanal 5 har haft
et supergodt valg – der tyder på, at
den nye mere skarpe profil som
"mandekanal" er slået an.
En gammel Skanderborg favorit

som Hallmark kan notere sig, at
man holder fast med næsten 42%,
og det samme gælder National
Geographic, der tilmed går frem,
med næsten 40% (mod sidste års
38%) .
Mange vil også glæde sig over, at
Animal Planet napper hele 50% af
stemmerne – det er faktisk det
bedste valg, kanalen har haft nogensinde.
Viasat må også, udover TV 3 og
3+s flotte placeringer, glæde sig

over, at sportskanalerne Viasat
Sport 1, 2 og 3 er gået markant
frem og nu reelt er markedsførende i den genre hos os (fra plads 19
med 28% af stemmerne til plads 14
med 33,19% i år)
Børnekanalen Disney kan, sammen med den anden prøvekanal
TV 2 Film, vist også være ganske
tilfredse med resultatet: TV 2 Film
landede på plads 6 og Disney på
plads 10. ■

Fest i Andeby – og hos børn og barnlige
sjæle i Skanderborg med Disneys flotte
placering i kanalens første afstemning

Nyt ansigt i bestyrelsen
Ved dette års generalforsamling blev bestyrelsen "forynget" kendeligt med valget af 28-årige Kim Daugaard, der arbejder hos Saphir
Data i Skanderborg som indkøber og tekniker i sin dagligdag. Kim
erstatter Simon Skov, der har styret foreningens hjemmeside, men
er flyttet væk fra dækningsområdet først på året.
Udover IT interessen er Kim bidt af dykning og hjælper diverse
ungdomsskoler med undervisning i denne våde disciplin.
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TV-Programvalg 2006

Optalt og sorteret resultat
Stemme
TV-program:
DR
DR2
TV2
TvDanmark 2 Århus
INFO-Kanalen SHS
Tv2 Zulu
Tv3
3+
Kanal 5
Tv2 Charlie
Tv2 Film
Animal Planet
DK4
Hallmark Channel
Disney Channel
Discovery Channel
National Geographic Channel/CNBC
Viasat Nature/Crime/Playboy
Viasat Sport 1, 2 og 3(samlet)
CNN International
Discovery alle samlet
ZDF
NRK
ARD
Eurosport Nordic
TV 2 Norge
TV 4
NRK 2
Viasat History
BBC Prime
NDR (N3)
Viasat Explorer
Travel Channel
Cartoon Network/ TCM
SV 1
MTV
RTL
Cartoon (alene uden TCM)
SV 2
DK4 Sport
Sat 1
BBC World
The Voice TV
3 SAT
BBC Food
Disney + Toon
RTL 2
Pro-7
Super RTL
Nickelodeon
Eurosport 2
Viasat Sport 1
VOX
TCM (uden Cartoon Network)
TV 5 Europe
Viasat Sport 2
Viasat Sport 3
VH-1
VIVA
TVE International
Rai Uno
Discovery Science
Jetix
VIVA
Euronews
Kabel 1
Sky News
CNBC
Extreme Sport
Arte
Viva+
Discovery Travel & Adventure
Discovery Civilisation
Reality TV
Showtime
N-tv
Star
Rai Due
The God Channel
Rai Tre
TRT International
MBC
TV Polnia

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

tal
Ialt 1.847
1.847
1.847
1.847
1.847
1.847
1.330
1.281
1.250
1.165
1.072
1.044
924
819
775
768
760
738
659
613
587
568
546
543
527
525
511
510
506
494
488
474
471
460
445
434
403
400
399
383
360
355
354
320
276
274
265
253
245
242
215
208
199
197
173
147
145
139
139
134
127
118
111
109
98
95
93
88
86
84
75
74
63
58
51
50
49
25
23
21
20
12
10
9

%
100
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
72,01
69,36
67,68
63,08
58,04
56,52
50,03
44,34
41,96
41,58
41,15
39,96
35,68
33,19
31,78
30,75
29,56
29,40
28,53
28,42
27,67
27,61
27,40
26,75
26,42
25,66
25,50
24,91
24,09
23,50
21,82
21,66
21,60
20,74
19,49
19,22
19,17
17,33
14,94
14,83
14,35
13,70
13,26
13,10
11,64
11,26
10,77
10,67
9,37
9,37
7,85
7,53
7,53
7,26
6,88
6,39
6,01
5,90
5,31
5,14
5,04
4,76
4,66
4,55
4,06
4,01
3,41
3,14
2,76
2,71
2,65
1,35
1,25
1,14
1,08
0,65
0,54
0,49

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

IP-telefoni du kan stole på

Er du medlem af Skanderborg antenneforening, har du
mulighed for at få billig telefoni over kabelnettet.
Klik ind på www.dk-tv.dk og læs mere.
Eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98

Tal lige så længe du vil
for 119 kr.
om måneden*

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 til overtakserede numre.

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

Var du vild med dans, så se
originaludgaven i maj på BBC Prime

en originale version af Vild
med Dans, Little Britain –
kultkomedien og drama på
højt BBC-niveau – det er blot nogle
af de goder, der venter på BBC
Prime i maj.

D

den yndige Tess Daly. Musikken er
fantastisk, scenen er sat og stemningen slet ikke til at undvære,
når du først har stillet ind. Se programmerne lørdage kl. 18.40 fra
13. maj og 10 uger frem.

I Strictly Come Dancing (Vild
med Dans) kan du møde nogle af
Englands bedste professionelle
dansere – og mest kendte personligheder. Konceptet er fuldstændig
det samme som i Vild med Dans –
og det er ikke overraskende, eftersom BBC-konceptet er det originale.

I Little Britain får du komedie på
så højt niveau, at det er belønnet
med Englands svar på Grammy,
BAFTA. Her møder du skæve
eksistenser, ekstraordinære personligheder og mystiske figurer i
de allermest skøre sammenhænge.
De repræsenterer og udstiller alle
et typisk engelsk liv. Der er mange
danske fans, der venter på hver
lejlighed til at se denne serie – er
du ikke indviet i den særlige Little
Britain-humor endnu, så gør dig
selv den tjeneste at se det første
afsnit. Det sendes tirsdag d. 16.
maj kl. 22.00 og de næste 8
uger. Med danske undertekster.

Mød bl.a. BBC Food-kokken James
Martin, der på dansegulvet danner
par med danskfødte Camilla, skuespillerinden Patsy Palmer (som
spiller Bianca i EastEnders) og
atleten Colin Jackson. Se om de
klarer de forskellige dansediscipliner lige så godt, som de normalt
udfører deres hverv.
Det er legenden Bruce Forsyth, der
er programmets vært sammen med

Den meget populære Silent
Witness er nået til 7. omgang og
her venter 4 uger med 100 minutters drama. Den prisbelønnede
skuespillerinde Amanda Burton
spiller retsmedicineren og professoren Sam Ryan, som aldrig går på
kompromis i jagten på sandheden.
Der er fire tragiske mysterier, der
skal løses – og Sam går forrest for
at være den, der finder svaret.
Sendes mandage kl. 21.00 fra
22/5 – og 4 uger frem. Med danske undertekster.
Vil du se, hvilke andre programmer, der venter i maj på BBC
Prime, så klik ind på www.bbcprime.com
■
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UDVID DIN HORISONT
Viasat Explorer udfordrer din eventyrlyst med
programmer om dristige rejser, ekstreme oplevelser og uløste
mysterier. Hver dag fra kl. 05.00-23.00 kan du zappe dig ind
på TV-oplevelser, som ikke fås bedre andre steder.
Se med ... og udvid din horisont!

GLÆD DIG TIL ...

Indianapolis Motor Speedway
I 1909 åbnede “The Brickyard”,
væddeløbsbanen, der senere blev til
Indianapolis Motor Speedway. Følg
historien fra det første spadestik til
nu, hvor det er verdens største sports
arena og vært for Indy 500, Brickyard
400 og Formel 1.

Norad - Amerikas hemmelige
forsvarsfæstning
Se det fascinerende dokumentarprogram
om USA’s top hemmelige militærinstallation, Norad, der er omringet af 610 meter
granit, 5 km tunneller, gemt bag 25 ton
ståldøre og begravet dybt inde
i Cheyenne-bjergene.

Ekstreme forhold
Følg med geografiprofessoren Nick
Middleton til verdens koldeste, varmeste,
vådeste og tørreste beboede områder.
Se, hvordan flora, fauna og mennesker
har tilpasset sig fysisk til klimaet og hvordan miljøet påvirker folk mentalt.

... OG MANGE ANDRE AF VERDENS BEDSTE
DOKUMENTARPROGRAMMER!

God fornøjelse,
Venlig hilsen Viasat Explorer

LÆS MERE PÅ EXPLORER.VIASAT.DK

100% reklamefri kanal • Danske undertekster • 3,13 kr./ md./ husstand.
Viasat Explorer sender hver dag fra kl. 05.00 – 23.00.

