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Velkommen til den digitale verden
Dette nummer af bladet er på mange
måder unikt. Indholdet er stærkt farvet af, at generalforsamlingen i februar
med overvældende flertal sagde ja til
overgangen til digitalt tv, og bestyrelsen takker mange gange for den tillid,
der gives udtryk for i beslutningen. Vi
skal forsøge at leve op til det og håber,
processen med boksens indtog i hjemmet bliver en god oplevelse for alle.
Programafstemningen gav ikke de store
overraskelser, resultatet kan ses andetsteds i bladet – men det er helt tydeligt,
at de danske, dyre kanaler er solidt forankret i Skanderborg. Prisstigningerne
fortsætter helt sikkert – til dels fordi
flere kommercielle kanaler adopterer
strategi med mere egenproduktion og
fordanskninger af udenlandske succes
koncepter.

et væld af kloninger af sådanne programmer på sendefladen.
Drama ambitioner er der også nok af
– men dem vil vi først for alvor se realiseret til efteråret, som jo traditionelt er
den årstid, der satses mest på programmæssigt.
Den nye formand, Henrik, giver i sin
artikel praktiske anvisninger på, hvordan medlemmerne skal forholde sig
overfor de nye muligheder, boksen giver
– og foreningens nye samarbejdspartner, You See, følger op med informations
tillægget, som er vedlagt bladet. Gem
tillægget – der er masser af god information i det, eventuelt sammen med
programoversigten – og vi ønsker god
fornøjelse med de nye muligheder.

Venlig hilsen
Drømme scenariet med X Factor succes´ en på DR1 kan nok også gi’ blod
på tanden, og der er i skrivende stund

Hanne Grøn
redaktør
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Skanderborg Antenneforening
har fået ny formand
Af Henrik Christensen

Bent Larsen har som formand
været en stærk profil i foreningen, og Bent har ydet et kæmpe
arbejde med foreningens mange
aktiviteter og store beslutninger
gennem tiderne.
Bent Larsen fortsætter i bestyrelsen og vil således stadig bidrage
med hans store indsigt og erfaring
i foreningens virke.
Ny formand
Som ny formand har bestyrelsen
valgt mig, Henrik Christensen. Jeg
er 44 år og bosiddende i Højvangen
i Skanderborg.
I mit daglige virke er jeg filialdirektør i den lokale Sydbank
afdeling.
Jeg har været med i bestyrelsen
siden 2004, hvor de primære interesseområder har været økonomi,
teknik og informationen til medlemmerne.

Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen konstitueret således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem

Henrik Christensen
Hanne Grøn
Gunnar Sørensen
Bent Larsen
Knud Børlum
Gunner Nielsen
Kim Daugaard

En stærk forening
Skanderborg Antenneforening er
en velfungerende brugerstyret forening med over 11.000 medlemmer. Foreningen tilbyder et bredt
udbud af tv-programmer, Internet
og IP-telefoni, og på sidste generalforsamling blev det besluttet,
at Skanderborg Antenneforening i
foråret 2008 går over på den digitale platform, og herefter kan vi
tilbyde yderligere spændende faciliteter til vores medlemmer.

Foto: Burgdorf; Århus

Efter 26 år i bestyrelse og senest
9 år som formand for Skanderborg
Antenneforening fandt Bent Larsen, at tiden var inde til at træde
et skridt tilbage og overlade formandskabet på nye hænder.

får et rigtig godt og spændende
år i 2008/2009. Jeg ser specielt
frem til overgangen til den digitale
platform med alle de spændende
muligheder, dette medfører.
Bestyrelsen og kontoret er klar til
at tage sig af foreningens mange
opgaver, og vi er klar til at opfylde
jeres krav og ønsker til en moderne
veldrevet antenneforening.
■

Som ny formand håber jeg, at
Skanderborg
Antenneforening

Som formand vil jeg opprioritere
kontakten til foreningens programleverandører, tekniske samarbejdspartnere, pressen og kontorets personale.
Det er samtidig mit mål at sikre,
at vi også fremadrettet har en
veldrevet økonomisk ansvarlig
forening, der til enhver tid kan
levere en kvalitetsvare til vores
medlemmer til en konkurrencedygtig pris.
Bestyrelsen
Jeg er meget bevidst om, at en
formands succes er afhængig af en
stærk bestyrelse, bredt sammensat med profiler, der kan spænde
over foreningens mange opgaver,
udfordringer og interesseområder.
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Viasat History går målrettet efter at give dig historisk indsigt
uden at miste lysten til at fortælle den gode historie. I maj
måned kommer du vidt omkring på kanalen. Fra ’Kongen’ og
hans sidste, triste dage på Graceland til utilpassede unge i Det
gamle Rom. Og fra de nådesløse engelske klippekyster til den
protestantiske revolution, der på godt og ondt har stået fadder
til den vestlige verden. God tur rundt!
Af Michael Kvetny, Viasat
Elvis og vennerne
Elvis Aaron Presley var en af 1900tallets mest indflydelsesrige entertainere. Han solgte over 1 millard
plader og spillede med i 33 film.
Hans pludselige død i august 1977
chokerede en hel verden, men kom
ikke bag på en række af hans venner. De havde nemlig på nært hold
fulgt hans skrantende helbred. Her
samles de – den såkaldte Memphismafia – for første gang på skærmen
for at fortælle anekdoter om den
populære film- og musiklegende og
hans tragiske død.
Elvis Presleys sidste døgn, premiere lørdag d. 3. maj kl. 22.00.

Hårde tider i Romerriget
Vi følger den utilpassede lille pige
Flavia og hendes sære venner
Nubia, Jonathan og Lupus, der bor
i det gamle Rom. I denne turbulente epoke i verdenshistorien sættes deres venskab på prøve igen og
igen. De formår dog altid at holde
sammen – og hjælpe hinanden ud af
saksen på den ene eller den anden
måde. Denne dramaserie er baseret
på Caroline Lawrences populære
ungdomsbøger.
Romerske mysterier, sæsonpremiere tirsdag d. 6. maj kl. 16.00.
Nådesløse vragplyndrere
I denne dokumentar rejser historikeren Bella Bathurst op langs de
øde britiske kyster for at finde ud
af, hvad der egentlig drev områdets
legendariske vragplyndrere. Deres
historie er indhyllet i mørke, men

Balthurst formår at kaste lys over
sagen – godt hjulpet af litterære
spor, historiske kilder og førende
eksperter i søfartshistorie.
Vragplyndringens historie, premiere lørdag d. 17. maj kl. 16.00.
Revolutionen som
forandrede verden
Det her er historien om en revolution, der i princippet har påvirket
alle verdens lande. Den har formet
os til dem, vi er i dag. Fra hvad vi
arbejder med, hvem vi stemmer på,
og hvem vi bekriger til, hvordan
vi ser på os selv som individer og
som del af en nation. Det her er
historien om, hvordan protestantismen skabte den moderne, vestlige
verden.
Den protestantiske revolution,
seriestart onsdag d. 21. maj. ■
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Onsdag den 20. februar 2008 sagde generalforsamlingen ja tak
til digitalt tv. Med 443 ja stemmer ud af 450 stemmeberettigede
var signalet klart – Skanderborg er klar til indførelse af digitalt tv
i kabelnettet.
Af Henrik Christensen
Med denne beslutning bliver Skanderborg Antenneforening en af de
første store antenneforeninger i
Danmark, der går over på den digitale platform.

I november måned udsendte bestyrelsen en samlet kravspecifikation
til udvalgte leverandører, for at
få et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Hvorfor skal vi være digitale?
I 2007 blev der solgt 600.000 fjernsyn – af dem var de 580.000 fladskærms tv.
De kraftige fladskærms tv udnyttes
typisk ikke optimalt med det nuværende analoge signal.

Vi stiller store krav til vores
leverandører
• Vi vil have en a la carte-løsning
til Skanderborg Antenneforening,
således at brugerafstemning kan
gennemføres hvert år, og det er
medlemmernes ønsker, der placeres i pakken – og ikke de kanaler, programudbyderen ønsker
• Vores lille pakke (pakke 1) skal
indeholde ca. 15 analoge kanaler
• Den store pakke (pakke 2) skal
derudover indeholde et bredt
udbud af kanaler – valgt ud fra
vores brugerafstemning.
• Vi ønsker løbende 2 prøvekanaler, der benyttes til at vise nye
kanaler med en varighed af 1-2
måneder
• Fra grundpakken skal der være
mulighed for tilkøb af flere kanaler og alle tjenester, produkter og
events fra leverandørens egen
platform
• Gratis digitalmodtager (HD)
udlånes til samtlige medlemmer,
som ønsker det.
• Kvalitet og service skal være i
top.

Digitale fordele
• Alle der ønsker det, låner en gratis digital modtager
• Bedre lyd- og billedkvalitet
(HDTV)
• Tilvalg af kanaler (valgfrihed)
• Nye digitale muligheder via digital modtageren
• Priser (holde pakkeprisen nede)
– hvis ikke vi gør noget, vil
prisen på den nuværende store
pakke stige voldsomt år for år.
Hvad gjorde bestyrelsen?
Skanderborg Antenneforening er
med ca. 12.000 medlemmer en
attraktiv kunde for de mange programudbydere, og mange vil gerne
levere den digitale pakke til os.
Mange af udbyderne tilbyder en
mere eller mindre fastlåst pakkeløsning med udbud af programmer,
som vi skal aftage, ligesom der er
stor forskel på prisen på dekoderen
vi skal modtage - og ikke mindst
kvaliteten.
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Valg af leverandør
Vores valg af leverandør er faldet
på YouSee, som er den udbyder,
der lever bedst op til Skanderborg
Antenneforenings krav og ønsker.

YouSee, som tidligere hed TDC Kabel
TV, er Danmarks største udbyder af
tv- og bredbåndsløsninger på kabelnettet.
YouSee har solgt digitalt tv i 10 år
Vi har selvfølgelig forhørt os hos
andre antenneforeninger, der benytter YouSee, og der er stor tilfredshed
med samarbejdet.
Vi er sikre på, at vi med YouSee får
en seriøs leverandør og sparringspartner.
Muligheder – hvad bringer den
digitale verden?
Medlemmer med den lille pakke vil
få adgang til:
• Digital Public Service Pakke
• Mulighed for at modtage programmer både digitalt og analogt
• Events som er pay per view: eks.
Kessler boksekamp
• Danmarks største TV Guide/
Elektronisk Programguide.
Med pakke 2 – den store programpakke, får vi yderligere adgang til:
• Valgfrihed med Favorit – tilkøb
selv flere kanaler
• Cinema – film når det passer dig,
direkte fra sofaen
• HDTV – Fremtidens billedkvalitet
• Start Forfra – ét enkelt tryk på
fjernbetjeningen og programmet
starter forfra (tilgængelig ultimo
2008 – startende med DR1)
• Sprogpakker med tv- og radiokanaler fra hele verden.
Hvad er det Digitale Spejl?
Det digitale spejl betyder, at vi sender det eksisterende udbud af købte
kanaler som både analogt og digital.

Den digitale modtagelse giver:
• Bedre lyd
• Bedre billeder
• Understøtter fladskærme – her
taler vi om ægte 16:9 format

i at se og kan holde pakkeprisen
nede generelt overfor jer alle.
• Adgang til alle de tjenester
YouSee udbyder

Det digitale signal kan alene ses på
det fjernsyn, digital modtageren er
placeret, typisk i stuen.

• - og ikke mindst, så er Skanderborg Antenneforening klar til alt
det nye spændende, vi måske
ikke allerede kender i dag.

Samtidig kan man se det almindelige analoge tv på børneværelserne,
kontoret, i soveværelset, eller hvor
man ellers har placeret fjernsyn i
huset, akkurat som vi kender det
i dag.

Forberedelse til digitalt tv
Umiddelbart efter generalforsamlingen gik bestyrelsen, kontoret og
YouSee i gang med at forberede
overgangen til den digitale platform.

Konsekvenser:
At vi har valgt det digitale spor har
nogle konsekvenser og klare fordele
for medlemmerne af Skanderborg
Antenneforening.

Det tekniske anlæg er blevet trimmet og opgraderet, således det er
optimalt rustet til den nye teknik.
Vores medlemmer er blevet orienteret om overgangen til digitalt tv,

således de er godt rustet og klar til
de nye muligheder.
Kontoret er klædt på til at rådgive
og vejlede vores medlemmer, og nu
er vi klar til at distribuere digitalmodtageren til alle de medlemmer,
der ønsker at låne en sådan.
Skanderborg Antenneforening ønsker vores medlemmer tillykke med
indførelsen af digitalt tv.
Vi håber I alle får stor glæde af et
bedre tv signal og et godt udbytte af
de mange nye digitale muligheder.
For praktisk information henvises
i øvrigt til YouSee’s tillæg: ”Sådan
får du hul igennem til digitalt kabel
tv”, som er vedlagt bladet denne
gang.
■

• Digitalt tv imødekommer de fleste medlemmers forventninger
• Bedre lyd og billede
• Alle kan låne en digitalmodtager gratis for at se digitalkabeltv
• Alle der ønsker, at se tv i
samme billedkvalitet som i
dag, behøver ingen boks.
• Antallet af kanaler reduceres
i pakkerne – vi bruger vores
brugerafstemning til at vælge
programmerne men vil lægge os
på et lidt lavere prisniveau, så
der er penge til at tilkøbe.
• Mindre prisregulering fremadrettet.
Det betyder, at de af jer, der vil
have andre kanaler, eller flere
kanaler end de, som vi kan tilbyde i grundpakken, selv kan
vælge flere kanaler efter egen
smag, og den enkelte husstand
betaler selv for de ekstra tilvalgte kanaler. Herved opnår vi, at
vi generelt bliver fri for at betale
for noget, vi ikke er interesseret
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ISHOCKEY
A-VM i Canada – eksklusivt på TV 2 SPORT

MOTORSPORT
Formel 1 og NASCAR

FODBOLD
SAS Ligaen og Viasat Divisionen, Bundesligaen, FA Cuppen

GOLF
US Masters

HÅNDBOLD
Bundesligaen og Tele2ligaen,
TOMs Ligaen, Champions League

I de nærmeste måneder kan du glæde dig til masser af håndbold fra de bedste danske
herre- og dameligaer samt fra Champions League-turneringen og den tyske Bundes liga, hvor en række af de bedste mandlige spillere kan opleves. Der er også masser af
fantastisk golf fra PGA-touren samt fra US Masters, og så byder foråret ikke mindst
på sæsonstart i SAS Ligaen og 1. division – en begivenhed mange har ventet på med
længsel. Du kan også glæde dig til afslutningen på den engelske klassiker FA Cuppen,
og vi følger stadig de tyske storhold i Bundesligaen og den tyske pokalturnering foruden
de bedste hold i den hollandske og den franske fodboldliga. Motorsportsfans kan glæde
sig til sæsonstart for Formel 1, mens der er masser af badminton i top-klasse, når
TV 2 SPORT er med ved DM, EM og All England. Tennis-fans kan glæde sig til start
på ATP Touren og de, der elsker basketball, kan følge afslutningen i Euroleague.

Få de seneste sportsnyheder, resultater og videoklip på tv2sport.dk

TENNIS
ATP Masters Series og Wimbledon

Er du en af de cirka 1 mio. danskere, som har købt en HD Ready
fladskærm? Så husk, at du nu har muliged for at se dansk og
international topsport i knivskarp kvalitet. Sportskanalen TV
2 SPORT har nemlig lanceret en søsterkanal, TV 2 SPORT HD,
som sender over 3.000 timers topsport i ægte High Definition
om året. Programmet byder på blandt andet fodbold fra SAS
Ligaen, UEFA Champions League og Bundesligaen samt amerikansk fodbold, motorsport, golf og tennis.
Samtlige programmer på TV 2
SPORT HD er produceret i ægte
HD-format, og seerne er dermed
sikret den bedste billed- og lydkvalitet. Indholdet omfatter en ugentlig live-kamp fra SAS Ligaen, hvor
TV 2 SPORTs faste værter Peter
Møller og Poul Hansen er klar med
”Mandagsbold” direkte fra stadion
før, under og efter kampen.
TV 2 SPORT HD blænder også op
for fodbold fra den tyske Bundesliga,
motorsport fra den amerikanske
NASCAR Sprint Cup Series samt
international topgolf fra US PGA
Tour. Og fra september kan hardcore

football-fans glæde sig til direkte
dækning af NFL.
En af de helt store begivenheder
denne sommer er Wimbledon, som
TV 2 SPORT netop har forlænget rettighederne til frem til 2010. Kanalen
sender live og ekslusivt fra den prestigefyldte turnering, og udvalgte
kampe transmitteres desuden på TV
2 SPORT HD.
Wimbledon spilles i år fra den 23.
juni til den 6. juli, og det er traditionen tro The All England Lawn
Tennis and Croquet Club i det sydlige London, der lægger græs til
turneringen.

”Vi er overbeviste om, at 2008 bliver
det store gennembrud for HDTV
i Danmark. Tusinder af danskere
har allerede anskaffet sig kompatible fladskærme, men indholdet har
været svært at få øje på. Hidtil har
seerne kun haft ganske få kanaler
at vælge imellem, men dét kommer
snart til at ændre sig. Efterhånden
som flere og flere kanaler begynder
at sende HDTV, vil standarden for
alvor vinde indpas, og vi tror på,
at netop sport kan sætte skub i
denne udvikling. Har man først én
gang set sport i HD-kvalitet, er det
svært at forestille sig andet. Det kan
ikke forklares - det skal simpelthen
opleves”, siger Claus Bretton-Meyer,
adm. direktør for TV 2 SPORT A/S.
Udaf de cirka 3.000 timers sport om
året på TV 2 SPORT HD vil mindst
600 timer bestå af live-transmissioner. Kanalen sender fra midt på
eftermiddagen til omkring midnat
alle ugens dage. Nogle programmer
sendes eksklusivt på TV 2 SPORT
HD, men størstedelen kan også ses
på TV 2 SPORT i standardkvalitet.
Live-udsendelser vises som hovedregel parallelt på de to kanaler.
For at kunne se TV 2 SPORT HD
kræves et fladskærms-tv mærket
”HD Ready” samt en HD-kompatibel
dekoder fra YouSee.
På tv2sport.dk får du blandt andet
de seneste sportsnyheder, live-resultater, videoklip, web-tv samt en
udførlig programoversigt for både
TV 2 SPORT og TV 2 SPORT HD.
■
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Velkommen til Nat Geo Wild, DR Up Date og Vh1 i
dansk udgave

Nat Geo Wild
Dokumentar kanalen National
Geographic Channel har altid haft
en trofast fan skare i Skanderborg,
og intet tyder på, at det skal være
anderledes! Tværtimod kan vi
glæde os til også at kunne se søsterkanalen Nat Geo Wild, som efter
foromtalen gør os meget klogere
på den natur, der omgiver os og de
naturfænomener, som regelmæssigt
sætter verden på den anden ende.
Det er ekstremt flotte produktioner
på billedsiden, som det kan ses herunder – og på side 23 her i bladet.

DR-Update
DR lancerede 19. februar sin første,
nye tv-kanal, DR Update, på det
digitale sendenet – og som navnet antyder, er det en nyhedskanal
med løbende opdateringer, der på
sigt skal sende døgnet rundt. DR
Update har haft succes på nettet
med over en halv million brugere
om måneden - og konceptet med
korte kompakte indslag følges også
på tv kanalen i såkaldte ”loops”.
Kanalen må på ingen måde sammenlignes med TV 2 News, som går
meget mere bagom nyheder – og
stadig er på pletten døgnet rundt
til lands, vands og i luften. Det er
heller ikke meningen, at den skal
konkurrere med den – i så fald
ville prisen nok også afspejle det.
Kanalen koster ikke noget udover
licensen.

Vh1 DK
Den 15. februar gik Vh1 i luften
med en dansk version af den kendte
musik kanal.
Det betyder ikke, at der kun sendes
dansk musik, men der bliver nu
en decideret platform for Thomas
Helmig og alle de andre koryfæer
i dansk musik, som ikke fik plads
hos den gamle Vh1.
Kanalen beskrives mere detaljeret i
det følgende – som optakt til interview med kanalens ansigt uadtil:
Dan Rachlin.
Sendefladen deles med børnekanalen Nickelodoen (fra kl. 6.00-12.00)
– og resten af døgnet er der så dømt
Vh1 musik på alle tangenter.
Kanalen kan ses i Skanderborg fra
maj måned.
■
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Af Hanne Grøn
Til tonerne af DADs ”Sleeping my
day away” søsatte MTV Networks
DK med stolthed den ny versionerede Vh1 den 15. marts kl. 22.00 med
et veloplagt publikum i Dokken i
København. Det allerførste nummer var ønsket af kanalens seere
– som er noget mere voksne end
MTVs primære målgruppe. Det er
således stadig kanalen for seere
med en ”nostalgisk” åre, som ind
imellem gerne vil lytte til musik fra
70’erne, 80’erne og 90’erne snarere
end top aktuelle hits.
Det nye bliver, at nostalgien nu også
kan dyrkes med danske musikmagere, og for at understrege det danske segment har Vh1 med sikker

hånd udpeget en af landets mest
erfarne DJs Dan Rachlin som vært
og ”ansigt udadtil”.
Med den udnævnelse har kanalen
gjort et scoop, og der er ingen tvivl
om, at Dan også selv føler sig som
en fisk i vandet på den ny-versionerede musik kanal.
Bladet har bedt om et interview
med Dan om hans tanker ved nylanceringen, og han er en festlig
fætter at tale med. Vi får et billede
af en entusiastisk, varm personlighed, der brænder for musikken
- som han da også har dedikeret
det meste af sin professionelle karriere til.

DJ som 15-årig
Dan har næsten 30 års erfaring
– idet han startede som 15-årig
som DJ ved gymnasiefesterne på
Birkerød Statsskole. Den mere officielle debut skal dog lægges fem år
senere, da han var med til at starte
Voice op i København. Lanceringen
faldt sammen med, at han skulle op
til sin HH eksamen – og ”du kan jo
selv gætte på, hvad jeg prioriterede
mest”, som han siger.
Det behøver jeg ikke, resten er jo
historie. Formidling af musik er i
den grad blevet Dan Rachlins liv
lige siden. (Se CV )
Målgruppen for den danske Vh1
version er ifølge Dan 30 år og
opefter. Han sætter ikke en øvre
overligger på – fordi 70’årige i dag
snildt kan have fælles reference
med 30-årige. (Og det er jo rigtigt, hvilket enhver festival gæst i
Skanderborg kan bevidne – når vi
står skulder ved skulder og hjælper
Kim Larsen med at synge derude i
skoven….)
”Det ER en niche kanal, men den
er meget bred. Og nyere DANSK
musik har altså manglet en platform på tv. Der er jo ikke nogen
anstændig dækning af den brede
rock/pop – bortset fra TV 2 Charlie
– der med Damhuskroen profilerer
nogle af dem. Men ellers er de ikke
repræsenteret på sendefladen.
Hvilke kunstnere kan vi forvente
at se på den nye Vh1?
”Gode bud vil være Bruce Springstein, Madonna, Justin Timberlake,
James Blunt – og fra den danske
front: TV 2, Kim Larsen, Thomas
Helmig, SkoTorp – for nu at nævne
nogle.
Men ellers simpelthen, hvad der er
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tilgængeligt. Hvad vi kan få fat i, i
gemmerne. Desværre er det først i
80’erne, at der kommer ordentlige
musik videoer – og det er ikke alle
programselskaber, der har været
lige gode til at gemme materiale.
Meget af det man gerne ville vise,
er jo gået tabt”
Min spagfærdige kommentar om, at
der vel ”også skal være en vis kvalitet visuelt” mødes med et:. ”Njah ..
det er jo en balancegang. Det ville
da være en drøm at lave en slags
Woodstock kavalkade (alle festivalers moder, red.), men jo desværre
umuligt, fordi materialet ikke er
tilgængeligt.
Men mon ikke de fleste ville bære
over med kvaliteten – hvis de kan
se på Abba, Beatles eller Stones
i deres velmagtsdage. Det samme
gælder selvfølgelig de danske
kunstnere – hvem ville ikke gerne
se Thomas Helmigs og TV 2 s første
videoer?”
Søsterkanalen MTV er i dag meget
andet end musik. Er det også intentionen på Vh1?
”Nej – intentionen er, at det skal
blive ved at være en ”ren” musik
kanal – en rigtig ”syng-med kanal.
Men der vil også være musik relaterede programmer – dokumentarer, der går bag om musikken – i
”storyteller” traditionen, som kører
i dag. Men der bliver ikke nogen
”Jackass” programmer o.l.”

Dans første konkrete opgave er
at præsentere en ugentlig, seerbestemt hitliste. Denne opgave er
med til at definere det rent danske segment. Ind imellem udvikles
kanalens indhold endnu mere – og
Dan kan røbe, at der allerede til
efteråret forventes ansat en kvindelig vært også. Sendefladen vil også
have ”historiske” kunstnere – og
der vil være dialog med seerne
interaktivt.

får dansemusene på gulvet. Hans
egen yndlings musik er pop/disco –
og George Michael nævnes som en
af favoritterne.
Lyder det ikke, som om den danske
afdeling er landet i trygge hænder?

Det sidste er Dan også kvalificeret til: Udover musik
interessen har han været
med på IT vognen fra starten
og er i dag forside ansvarlig
for Danmarks største net
portal Jubii A/S.
Firser Dj
Sammen med bl.a. Jørgen de
Mylius har Dan Rachlin DJ
firmaet ”Firser DJ” med en
sætliste, der garanteret

Kort CV
Dan Rachlin er født i 1964
DJ, radio og tv-vært siden 1984
Fortid bl.a. på: Kanal 2, The Voice, P3, TV 2
og TV 3.
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TV3 vil nok altid være storebror i bevidstheden hos Skanderborg
Antenneforenings medlemmer, som loyalt har bakket op om kanalen
ved hver eneste afstemning.
Af Hanne Grøn
De populære serier, som har trukket læsset på TV3, fortsætter her
i foråret – og den nye linie med
dansk produktioner, herunder også
drama ser ud til at blive en fast
bestanddel. I den forbindelse kan
vi glæde os til en ny omgang 2900
Happiness fra kanalen samt en
ny dansk komedie serie, Maj og
Charlie, som kommer til efteråret.
Forårets nye egenproduktioner
som Magi i luften, Priskrig og
Luksusfælden fortsætter – og de
sikre træffere Paradise Hotel og
Kniven på Struben er nærmest synonyme med TV3 i dag. Det samme
gælder naturligvis Robinson – og
det er ganske vist, at der er casting
lige nu til en ny omgang herfra.
Mixet holder altså fint på TV3 –
men ”lillebror” 3+ bider nu fra sig!
TV3+ i make-over
Den nye linie fra TV3 er smittet
af på lillebror, TV3+, som her ved
redaktionens deadline proklamerer
en ”re-lancering” med mere kant
på kanalen. Det har nok været lidt
for diffust, hvad kanalens primære
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image har været, og det skulle
der rettes op på med en skarpere
profil.
De fleste forbinder nok 3+ med topfodbold – og drengerøvsprogrammer som f.eks. Top Gear – og det vil
blive fortsat. Men herudover vil der
som noget nyt blive satset på flere
egenproduktioner – da den strategi
jo har virket så fint på TV3.
Ifølge pressemeldinger skal programmerne have mere ”kant og
attitude”, og der skal tages flere
chancer og bringes mere humor ind
i sendefladen.
Dansk humor
En af nysatsningerne kan også lyde
risikabel nok – det er showet ”Hul
i hovedet”, som havde premiere
i april. Konceptet er med kendte
danskere, der sammen med deres
venner dyster mod hinanden i disciplinen at forcere huller i en rullende væg. Alt under komikeren
Uffe Holms ekspert guiding.
Comedy genren – som hidtil har

været Zulus adelsmærke – skal
også afprøves, og det bliver spændende at se, om der kan laves
nye konstellationer her. Zulu har jo
megen ekspertise på den front.
Men ellers er ideen med egenproduktioner indlysende rigtig – om
det så bli’r komedie eller fortættet
drama. Tanken med bredere dækning, så piger kan kigge med også,
lyder også fremtidsholdbar.
Inkarnerede foldbold fans skal
dog ikke frygte at blive hjemløse:
Champions League og SAS-liga
kampene bliver der helt sikkert
ikke pillet ved. Dertil er de for integreret i sendefladen. ■

Programoversigt 2008/2009

Antenneforeningen:
Tlf. 86 52 17 11
Adelgade 48
Fax 86 51 17 13
8660 Skanderborg
www.skantenne.dk
Åbningstid:
Mandag - onsdag:

10.00 - 13.00

Torsdag:

10.00 - 17.00

Fredag:

Lukket

Bestyrelsen:
Formand:
Henrik Christensen
tlf. 86 51 01 21

Øvrige:
Gunner M. Nielsen
tlf. 86 52 48 48

Næstformand:
Hanne Grøn
tlf. 86 52 47 70

Knud Børlum
tlf. 86 52 32 32

Kasserer:
Gunnar Sørensen
tlf. 86 52 47 90
Sekretær:
Bent Larsen
tlf. 86 92 32 38

Kim Daugaard
tlf. 86 57 01 90

Programoversigt 2008/2009
Knap nr.

TV-logoer

TV-programmer

Kanal

MHz

LILLE PAKKE

D
D

Kanal

MHz

42

639

45

663

47

679

64

815

53

727

33

567

43

647

51

711

9

203

TV3

6

182

TV3+

10

210

Viasat Explorer

S 29

370

Viasat Nature/Crime/
Playboy

5

175

Viasat History

S10

168

Hallmark Channel

7

189

Discovery Channel

S14

252

Discovery Science

56

751

S11

231

Discovery World

50

703

S13

245

Discovery Travel & living 41

631

S9

161

Travel Channel

52

719

11

217

National Geographic
Channel/CNBC

38

607

12

224

Nat Geo Wild

48

687

TV 5 Europe

S16

266

Animal Planet

59

775

TVE Internacional

S17

273

Disney Channel

34

575

RAI Uno

S18

280

Cartoon Network/TCM

60

783

S15

257

Nickelodeon/Vh1

46

671

32

559

61

791

58

767

57

759

49

695

66

831

D

DR2

D

TV2

DVB-C

Digital DR1, DR2,
TV 2, DR Update

Info kanalen

INFO-kanalen SHS

Skanderborg

TV-programmer

TV-logoer

Kanal 5
D

DR

Knap nr.

SBS-Net

D

(lokal nyheder Århus)

NRK

D

NRK 2
TV2 Norge
TV4 (Sverige)
ZDF
ARD
NDR (N3)

Ekstrakanalen

D
D
D
D
D

D

STOR PAKKE INCL. LILLE PAKKE
TV 2 Zulu
Tv 2 Film
TV 2 Charlie
TV 2 News
Tv 2 Sport
DK4
Kanal 4

D
D
D
D
D
D
D

MTV

D
D

D

D

D

D
D

D
D
D

39

615

The Voice TV

63

807

BBC Prime

55

743

CNN International

65

823

Eurosport Nordic

62

799

Prøvekanalen

40

623

Kanalerne der er markerede med et D leveres digitalt pr. 01.05.08
(via boksløsning).
Kanalerne der er markeret med lyserød er nye kanaler.

31

551

D
D
D

Radio-programmer pr. 9/5 2008
MHz

FM-Program

MHz

FM-Program

NDR 4

Tysk

87,50

The Voice Århus

Dansk

97,50

NDR 2

Tysk

88,90

NRK P1

Norsk

98,90

NDR RADIO 3 kultur

Tysk

89,30

Radio 100 FM

Dansk

102,00

DR P1

Dansk

90,10

Klassisk

Tysk

102,40

DR P4

Dansk

90,70

Eins Live

Tysk

102,90

DR P3

Dansk

91,20

Deutschlandfunk

Tysk

104,00

DR Klassisk

Dansk

92,60

RTL Radio

Tysk

104,70

DR P2 Musik & Kultur

Dansk

93,40

Lokalradio Odder

Dansk

105,60

Radio Horsens

Dansk

95,10

Radio Silkeborg

Dansk

106,90

TV2 Radio

Dansk

95,80

Radio ABC Randers

Dansk

107,60

Radio City Østjylland

Dansk

96,05

IBC Tamil Radio

Engelsk

108,00

Radio Viborg/Hit FM

Dansk

96,90

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:
Som medlem af Skanderborg Antenneforening, har du mulighed for at låne en digital HD boks, mod betaling af et kortgebyr.
Ønsker du at låne en digital HD boks, skal du kontakte Antenneforeningens kontor.
Yderligere information kan findes på www.skantenne.dk

Digitale programpakker/tjenester
For oprettelse eller spørgsmål vedr. digitale programpakker og tjenester kontaktes YouSee’s kundeservice på tlf. 80 80 40 80.
Yderligere information kan findes på www.YouSee.dk/digi
Brochure med priser m.m. kan afhentes på foreningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg.

Bredbånd og IP telefoni:
For oprettelse eller spørgsmål vedr. Bredbånd 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
Tilslutning: Ønsker du at blive medlem af Antenneforeningen og få adgang til det store programudbud,
bredbånd og IP telefoni fra Dansk Kabel TV samt digitalt TV fra YouSee, kan du kontakte foreningens kontor
for nærmere information på tlf. 86 52 17 11.
Det normale tilslutningsbidrag udgør kr. 5.200,- for en tilslutning til fællesantenneanlægget.
Det er dog en forudsætning, at forsyning kan etableres uden udbygning af anlægget.

Omlægning af programpakker:
Omlægning fra "lille" til "stor" pakke: Hele året.
Omlægning fra "stor" til "lille" pakke: Bestilles skriftligt inden 01.12.08.
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,-

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.).
6. At kontrollere om kabelnet nr. (01745) er korrekt indtastet i forbindelse med installation af digital HD boks.

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: Kim Daugaard
Øvrige: Bent Larsen, Gunner Nielsen, Brian Bjerre, Per Olsen, René E. Petersen
Kontaktperson: Kim Daugaard, tlf. 21 48 64 69, e-mail: kontoret@skantenne.dk eller info-kanal@mail.dk

10 år efter Frank Sinatras død (14. maj) tager TCM et tilbageblik over
den geniale kunstners virke med hans mest populære film. Over fire
dage kan man nyde hans talent som skuespiller, sanger og danser.
Sensationen Sinatra fik sin debut i
en alder af 25 år – og lidt mindre end
10 år senere havde han vundet en
Oscar for bedste mandlige bi-rolle.
Han blev kendt blandt instruktører
som ”One-Take Charlie”, da han kun
behøvede fremføre en scene én gang.
TCM har sammensat en kavalkade af film, der viser flere facetter
af multi-talentet – både musicals,
komedier, drama og thrillers.
Vi kan bl.a. fremhæve: ”Never so
few”: 14. maj – krigsfilm fra 1959
med Sinatra, Gina Lollobrigida
og Steve McQueen. Kaptajn Tom
Reynolds (Sinatra) og hans unit ligger i bitter kamp med japanere i
Burma under 2. verdenskrig. Han
tager sine mænd med ind i Kina for
at gå til modangreb – med katastrofale følger. Tilbage i USA skal han
retfærdiggøre sin fatale beslutning
– og forsøge at få overtalt sin store
kærlighed til at følge hendes hjerte
og forlade sin nuværende partner.
Af andre titler kan nævnes: Anchors
Aweigh (med bl.a. Gene Kelly), The
Tender Trap (med Debbie Reynolds)

og Some Came Running, hvor dejlige
Shirley Maclaine leverer fint modspil til ”Blue Eyes”.
Must See TCM premierer
Lørdag den 3. maj kl. 21.00: er der
lagt op til gensyn med den meget
liberale 60’er livsstil i filmen: Bob
& Carol & Ted & Alice. Store navne
som Natalie Wood, Elliot Gould, og
Dyan Cannon medvirker i denne
klassiker. Vises kl. 21.00.
Mandag den 5. maj kl. 21.00 kan
man vælge at slå ind på Hush (fra
1998). Det er en fabelagtig psykologisk thriller med bl.a. Gwyneth
Paltrow og Jessica Lange. Helen
(Paltrow) har mødt sin drømmemand, Jackson, en flot og kærlig
fyr med en lovende fremtid i New
Yorks finansverden. – Men der er en
anden kvinde i Jackons liv – nemlig hans mor, enken Martha, der
bor på familiens enorme landsted,
Kilronan. Det står hurtigt klart,
at Martha ikke er parat til at give
slip på sin søn. Og da det unge par
flytter ind på Kilronan, begynder
Helens mareridt.

Kortfilm konkurrencen
Classic Shorts 2008
En uge med sidste års vindere og
nominerede inkl.det svenske bidrag
”Signal”, som vises onsdag den 7.
maj. Det er en thriller historie, hvor
en ung kvinde overfaldes i en isoleret park. Hendes mobil falder ud af
tasken og ind i et buskads. Efter overfaldet ligger hun længe på hospitalet
bevidstløs – og i mellemtiden finder
en anden kvinde mobilen, da den
ringer. Hun aftaler med opringeren,
at han kan hente mobilen – uden at
hun ved, hun taler med en overfaldsmand. Bli’r hun næste offer?
Se alle filmene fra mandag d. 5.maj
til lørdag den 10.maj efter 21. forestillingen.
Det er 9. gang, den anerkendte kortfilmskonkurrence afholdes. Det er
en af Europas mest prestigefulde i
branchen – og et springbræt for morgendagens filmfolk. Sidste år modtog
TCM bidrag fra mere end 400 filmskabere – også danske. - Bidrag skal
være TCM i hænde inden 1.august.
De indsendte kortfilm bedømmes af
et panel af kendisser – og selve
prisuddelingen finder sted som led
i The Times BFI 52nd London Film
Festival fra 15.-30. oktober.
Udover prestigen ved at vinde er der
også 10,000 GBP på højkant.
Se mere på www.tcmclassicshorts.com
■

Nr 2 - april 2008 19

PRISVINDENDE DOKUMENTAR
SPEKTAKULÆRE BILLEDER
MEDRIVENDE FORTÆLLINGER
KOMPROMISLØS KVALITET

Think again.

Fra programmet “4Real”

Der er ikke meget glitter og Hollywood over Cameron Diaz’ rejse til Peru
Oplev skuespillerinden Cameron Diaz rejse til Peru for at møde den 27-årige, Puma Sigona,
der fortæller om den peruvianske Quechua-kultur. Puma er grundlægger af en
ungdomsorganisation med fokus på undervisning og beskyttelse af kulturtraditioner.

4Real: Peru – premiere torsdag den 22. maj kl. 21.30
KEDELIGE DOKUMENTARPROGRAMMER… Think again
National Geographic Channel sender hver dag fra kl. 12.00 til 06.00
og alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.
natgeotv.com

National Geographic Channel takker seerne i Skanderborg for opbakningen ved valget og
kvitterer med en program-cocktail i foråret, som virkelig brænder igennem. Hør bare:
De Olympiske Lege i Beijing er på trapperne. I maj måned
varmer National Geographic Channel op med en storslået
temauge om Kina. Som om det ikke var nok, så tager vi også
hul på en ny, hæsblæsende serie om ekstreme sportsgrene
fra hele verden. Og Cameron Diaz forlader for en tid sit stjerneliv i Hollywood for at tage til Peru. Kedelige dokumentarprogrammer? Think again.
Af Johnny Jensen, National Geographic Channel
TEMA: KINA
I starten af maj skyder vi en
temauge i gang om Kina. To programmer fortæller den fantastiske
historie om Den Kinesiske Mur,
der er over 6000 km lang og som
tog næsten 100 år at bygge. Det
var kejser Wudi, der i år 133 f.kr
besluttede sig for at opføre muren
for at sikre sit nye imperium mod
fjender udefra. Hør den fantastiske
historie.
Den nye serie, ”Vegas flytter til
Kina”, fortæller historien om et af
verdens største casinoer, som ligger
i storbyen Macau. For alle der har
været i Las Vegas, er det rent deja
vu at komme til Macau, fordi store
dele af den amerikanske spilleby er
blevet genopført her – sten for sten.
Ikke mindst den venetianske bydel
kan tage pusten fra en. Det er også
historien om en indædt kamp for at
score milliarder af dollars.
I den populære serie ”Megakonstruktioner” kan seerne i maj
opleve de to fantastiske bygnings-

værker Beijings Water Cube og
Shanghais Super Tower på tæt
hold. Førstnævnte program viser
at lige tidsnok til OL i Beijing er
arbejderne feberagtigt ved at sætte
prikken over i’et på det nationale
vandsportscenter – Beijing Water
Cube. Oplev den fantastiske arkitektoniske genistreg. I det andet
program gælder det om, ikke at
have højdeskræk, når vi tager
seerne med op i det 500 meter
høje Super Tower i Shanghai. Men
hvordan sikrer man en 101 etager
høj bygning mod rasende vinde og
jordskælv?
SUPERMENNESKET
”Supermennesket” er en ny miniserie, som profilerer 12 utrolige
mennesker, der enten gennem ulykker, sygdomme, medfødte defekter
eller ganske almindelig beslutsomhed har udfordret definitionen af
et supermenneske. Disse ”supermennesker” har konfronteret en
lang række udfordringer og foran-

dringer til deres fysiske og mentale
”make-up” med en enorm viljestyrke
og passion til livet. Nogle af de ting
disse ”supermennesker” kan udføre,
skal opleves, før man tror på det!
NOMADER
Der er fart over feltet, når National
Geographic Channel tager hul på
den nye spændende og hæsblæsende serie ”Nomader”. Her er det
ekstreme sportsgrene, som er i højsædet og det foregår på - til tider ekstreme steder på Jorden. Seerne
bliver blandt andet taget med til
base jumping i Alperne, paragliding
ved De Kanariske Øer og windsurfing på Hawaii. Følg med fra starten – hvis du tør!
■
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VELKOMMEN
TIL EN NY,
VILD KANAL

DU KOMMER
FARETRUENDE
TÆT PÅ

Nat Geo Wild er kanalen med det bedste om dyrelivet og den
natur, som omgiver os.
Oplev dyre- og plantelivet i alle dets former fra hele verden
indfanget af nogle af verdens førende fotografer og ﬁlmproducenter. Fra de mest afsidesliggende, utrolige omgivelser til
oceanernes skræmmende dybder – Nat Geo Wild’s fantastiske
billeder og overbevisende og kompromisløse fortællerkunst
tager seerne med på en uforglemmelig rejse rundt i vores
vilde verden.
Alle programmerne er selvfølgelig med danske undertekster.

Vild med Wild
Ny dokumentar kanal fra National Geographic
Channel: Nat Geo Wild
Superlativerne står i kø, når programfladen på National Geographic Channel's nye kanal Nat Geo Wild,
skal præsenteres. Rigtig mange har stemt på den
ved afstemningen i januar, selvom vi af gode grunde
ikke kender den i Skanderborg endnu – men det ser
ud til at blive et bekendtskab, vi kan glæde os til fra
maj måned med det nye udbud fra You See.

0

American Buffalo: 4/5 kl. 18.0

rien i Amerika – som i
Vi tager et kvantespring til præ
ioner af bøfler. Den
mill
for
tusinder af år var hjemsted
at udrydde dem
på
tæt
var
dem
på
jagt
skånselsløse
flok dedikerede
en
af
lp
hjæ
helt – men nu har de fået
end jægerne
ller
nece
hjer
flere
har
der
,
fredningsfolk
llet til at gå
anta
få
at
for
gt
– og de kæmper utrætteli
op igen.

Kanalen er eksponent for noget af det flotteste natur og
dokumentar, der kan hentes hjem fra hele verden – og altid
krydret med en historie – kontroversiel, oplysende eller
underholdende.
Det afspejler programfladen – og det gør det næsten umuligt
at vælge højdepunkter ud. Men vi gør et forsøg. Se f.eks.

Polar Bear Alca
traz:
10/5 kl. 10.00
Mød en lille
isbjørn – der
ikke er så held
ig som Knut!.
I dette progra
m fra en ø i
Antarktis har
to mænd frivilligt ladet si
g efterlade som
”skibsbrudne”
for at følge is
bjørnenes liv på
et sted, hvor
bestanden er
den højeste i
verden. Det er
en kamp for
overlevelse –
ikke mindst fo
r
den lille foræ
ldreløse unge
,
som må klare
sig alene i en
verden af is.

kl. 20.00
hts
tte i Isle of Wig
møde de store ka
ne
er
ne” en
te
at
”k
r
de
– Her kan se
er
ste episode vent
!
ædvanligt bytte
Zoo. I denne før
får kløerne i et us
de
da
e,
overraskels

Tiger Island: 2/5

Nb: Selvom titlerne her er på engelsk – har kanalen
naturligvis danske undertitler.

Living with lions: 3/5 kl. 19.00

Vær med på 1. række i Kruger Park
en i Sydafrika,
hvor den eminente dyrefotograf
Jurgen – som den
eneste nogensinde – har fået fuld
adgang til at bo og
filme i parken uden filter. Det blive
r stort – for Jurgen
har optaget nogle af de mest spek
takulære naturfilm
i verden.

Tornado Interc

ept:

16/5 kl. 13.00
For første gang
nogensinde er
en tornado blev
indefra. Det sk
et filmet
er ved hjælp af
et avanceret kø
har en frygtlø
retøj som
s chauffør bag
ra
ttet – som tør
hjertet af den
køre ind i
– og dermed bi
drage til, at vo
dem tages flere
res viden om
niveauer op.
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Discovery Science,
TV, der spørger hvad,
hvordan og hvorfor

Discovery Science har fået helt nyt design
Sender døgnet rundt og danske undertekster
Mange ﬂere premiereprogrammer
Nyeste indenfor gadgets, populærvidenskab
og hverdagens teknologi
Discovery Science giver et helt nyt indblik i teknologiens
og videnskabens utrolige verden som ingen anden tv-kanal.
Den ser på nutidens og fremtidens fantastiske teknologi
med banebrydende ingeniørkunst, cool gadgets og de
seneste teknologiske fremskridt. Gå på opdagelse i hvad,
hvordan og hvorfor, og få viden på en spændende, sjov
og informativ måde døgnet rundt.

Discovery Networks udvikler hele tiden på deres programflader, ikke blot på den dynamiske moderkanal, som efterhånden er en cocktail af action – og anden adrenalinpræget
underholdning og drama fra virkelighedens verden – men
også på nichekanalerne.
Det har bl.a. givet sig udslag i en
relancering af kanalen for de videbegærlige: Discovery Science, som
blev offentliggjort i april. Med relanceringen fulgte også nyt logo, ny
identitet og sloganet ”Question everything” – der vel må signalere, at intet vidensområde skal føle sig sikkert
for kanalens nysgerrige behandling.

Det er sikkert alment kendt, at Discovery Science henvender sig til seere, der er interesserede i videnskabelige gennembrud og ikke mindst
folkene og teknologien bag dem.
Det nye er en friskere og mere moderne tilgang til emnerne, en opdateret programflade, og endnu flere
relevante og underholdende programmer.
Relanceringen af Discovery Science afspejler
den stigende forbrugerinteresse i videnskab
og teknologi blandt kanalens vigtigste seergruppe, der som udgangspunkt hentes i
det mandlige segment
i aldersklasse 16-49.
”Videnskab er blevet hipt, ”som Marian
Williams fra Programming Discovery Networks EMEA, udtrykker det. ”Så vi vil gi’
brandet en moderne,
smart holdning og
inspirere seerne med
dynamiske, oplysende og underholdende
indhold, som afdækker
videnskabens
indflydelse på vores
hverdag”.

Discovery Science vil øge omfanget
af nye programmer og tilbyde seerne et nærmere kig på nogle af
de største ideer, fedeste gadgets og
banebrydende videnskabelige fremskridt, som verden har at byde på
og er kort sagt programverdenens
spørgejørgen, der indleder med et
”hvad, hvordan eller hvorfor”.
Civilisation bliver til
Discovery World
I april skiftede Discovery Civilisation ham til en spritny kanal, Discovery World, der efter foromtalen
bliver en gribende kanal, der går
bagom historien og kulturen på en
mere nutidig og levende facon. Seerne tages stadig med på ekspeditioner rundt omkring i verden for
at udforske den, og samtidig genopfriske tidligere tiders grusomme og
fantastiske hændelser.
Målgruppen er her mere generel –
alle der er interesserede i kultur,
kunst, religion, natur mv.
■
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Med i pakken fra foreningens nye udbyder, You See, er en fast prøvekanal, hvor
nye kanaler tilbydes et midlertidigt ”vindue”, så seerne kan stifte bekendtskab
med dem.
Det kan være sprit nye kanaler, men også etablerede, som blot ikke har været
udbudt hos foreningen før – eller fået stemmer nok til at komme ind.
De fire første prøvekanaler har
bestyrelsen valgt på udemokratisk
vis - men med et blik på de forslag,
medlemmerne har skrevet på som
”forslag til nye programmer” på
stemmesedlen.
De udvalgte er: Showtime, ESPN
Classic, Motors Tv og Toon Disney.

Showtime er en guf kanal for filmseere, der kan lide action, thrillers,
gyserfilm, science fiction og store
Holloywood produktioner inden for
drama med en god portion spænding tilsat.
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Motors Tv: er kanalen for dedikerede motor sport fans. De kan her
følge bl.a. løbene BTCC, DTM, og
Nascar Busch live – suppleret med
nyheder, tests og dokumentarer om
fly, motorcykler og trucks.

Toon Disney er som navnet antyder en ren tegnefilmkanal fra
Disney. Den henvender sig bredt
til alle fans af animation, idet programmerne spænder fra de elskede klassiske serier med Anders
And, Mickey Mouse og Fedtmule
til nyere serier som Lilo & Stitch
og Hercules.
Kanalens programmer er på dansk.

ESPN Classic tilbyder gensyn med
nogle af de største højdepunkter
fra sportens verden gennem tiderne. Fra oprindelig at fokusere på
begivenheder langt tilbage i tid, er
der blevet mere fokus på nutid – i
mange tilfælde blot et år tilbage
eller mindre.
■

De unge mødre
Reportageserien "De unge mødre"
er tilbage på Kanal 4 med en række
dugfriske og længe ventede nye
afsnit. Serien har nu rundet 100 episoder og er stadig lige populær hos
Kanal 4's seere, der trofast følger de
unge mødres kamp for retfærdighed
og forståelse og deres ubetingede
kærlighed til deres børn.

Singleliv
Singleliv er en indlevende og underholdende serie om en gruppe vidt
forskellige danske singlers jagt på
kærligheden. De medvirkende dater,
fester og flirter i deres bestræbelser
på at få fat i den eneste ene. Og i
denne sæson lykkes det for flere
af de medvirkende at finde sig en
kæreste.

QTV
"QTV" på Kanal 4 er Danmarks
eneste danskproducerede talkshow
for kvinder. Med sin evne til at
lytte og leve sig ind i andre menneskers skæbne uden fordomme eller
forudindtagede holdninger, formår
Pernille Aalund i "QTV" at få sine
gæster til at åbne op og fortælle om
deres liv, som foregik det hjemme
i dagligstuen. I studiet bliver der
grædt og grinet, og der er altid overskud til et knus eller en pause, hvis
følelserne bliver for overvældende.

Private Practice
På den private klinik Oceanside
Wellness Center slutter Adisson sig
til sine nyligt fraskilte studiekammerater fra medicinstudiet, Naomi
og Sam Bennett. Trods mange gnidninger ses det fraskilte par dog stadig af hensyn til deres teenagedatter
Maya, samt deres fælles interesse i
at drive deres praksis. På klinikken
møder Addison også fertilitetseksperten dr. Cooper Freedman, hvis
professionelle succes står i kontrast
til hans kaotiske privatliv, hvor den

So You Think You Can
Dance - Scandinavia
Kanal 5 er i fuld gang med
jagten på den bedste danser blandt Skandinaviens
19 millioner indbyggere.
Med en pengepræmie på
500.000 kr. og en fornem
titel som Skandinaviens
Bedste Danser står der
meget på spil for de
medvirkende dansere. Det er nemlig
kun de dygtigste,
der får en billet til
Oslo og muligheden
for at danse direkte
på tv.

gode doktor nærmest er afhængig af
netdating.
Greys hvide verden
Meredith Grey, Cristina Yang, Izzie
Stevens og Alex Karev har taget
hul på deres første år som fastansatte hospitalslæger, og det betyder samtidig, at de nu har deres
egne, unge turnuslæger at oplære.
De unge læger bliver modtaget af 1.
reservelæge Callie, og blandt dem er
George, der må gentage sin turnus
efter at være dumpet, samt Lexie
Grey, Merediths halvsøster. ■

Værterne er danske Vickie Jo
Ringgaard, norske Henriette Lien
og svenske Kicki Berg. På dommersiden optræder danske Niclas
Bendixen, norske Merete Lingjærde
og svenske Fredrik "Benke" Rydmann.
Crime Scene
Onsdag aften er reserveret til Crime
Scene på Kanal 5. Krimiserierne
Numb3rs, Criminal Minds og CSI:
New York blænder op for en række
kriminal – og mordgåder som efterforskerne prøver at løse med hver
sine særegne metoder.
■
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Surf, mail og ring
via dit antennestik
Som medlem af Skanderborg Antenneforening kan du få
bredbånd og telefoni via dit antennestik, til en fast lav
månedlig pris og derved undgå ubehagelige overraskelser i
form af ekstra regninger.

Læs meget mere på www.danskkabeltv.dk
- eller kontakt kundeservice på 70 20 25 98

Er du mere til spænding end sport, så er Hallmark Channel det
helt rigtige sted at rette fjernbetjeningen mod. Hele sommeren
vil kanalen holde sportsfri og i stedet sende spændingsmættede
serier af enhver slags.
Sommeren banker på døren, og det
samme gør en række store sportsbegivenheder. Men er du en af dem,
som hverken gider se Polen dyste
mod Østrig til EM, dopinghysteriet
under Tour de France eller kapgang
til OL, er der håb forude. Hallmark
Channel sender nemlig sommeren
igennem en række kvalitetsserier,
som kan få alle til at glemme alt om
sport og medaljeskamler.
Hallmark Channel blev for nylig
købt af underholdningsgiganten
Universal, hvilket understreger
kanalens ambition om konstant at
udbyde drama og spænding af højeste karat. Sendefladen er hver
dag spækket med serier, som både
får seerne til at gyse, græde og
grine. Derfor kan der med fordel
zappes hen på Hallmark Channel,

når der er brug for en pause fra
bolden, cyklen og løbeskoene.
Fra flåden til Fry
Hallmark Channel har hver uge
en hel perlerække af serier klar til
seerne. Der vil således være noget
for enhver smag, hvad enten man
er til hurtigt klippet amerikansk
politispænding, klassisk engelsk
drama eller noget helt tredje.
I Sea Patrol følger man det australske politi til søs, når kysterne
patruljeres og beskyttes mod kriminalitet. Der er alt fra illegalt
fiskeri, narkotikasmugling til menneskesmugling på tapetet i denne
muntre dramaserie, som også løfter sløret for flådens kulturelle og
kønsmæssige forskelle.
Monk byder på en højt begavet, men

meget neurotisk, detektiv i form af
hovedpersonen Adrian Monk, der
blandt andet frygter bakterier, store
menneskemængder og små rum.
De psykiske lidelser blev udløst af
mordet på hans kone Trudy, der
stadig plager ham som det eneste
uløste mysterium i karrieren.
Endelig er der i Kingdom gensyn
med den folkelige Stephen Fry,
der har hovedrollen i serien som
den hjælpsomme advokat Peter
Kingdom. I den lille landsby Market
Shipborough løser han gerne både
juridiske og menneskelige knuder
for lokalbefolkningen, men samtidig kæmper han med indre dæmoner, der skyldes broderens mystiske
forsvinden.
■
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Det suverænt vigtigste punkt ved årets generalforsamling den
20. februar på Sølund var medlemmernes stillingtagen til overgang til digitalt tv, som var varslet massivt i dagene op til generalforsamlingen.
Det gav et rekord fremmøde på
næsten 500 mennesker, heraf 412
stemmeberettigede, som stod i skærende kontrast til sidste års magre
tal på 85 personer. De fremmødte
var lovet en ”visuel demonstration”
af mulighederne og en gennemgang
af, hvad digitalt tv er ensbetydende
med. Opgaven var lagt i hænderne på bestyrelsens nye formand,
Henrik Christensen, med både
lokal og udbyder ”ekspert hjælp”
til besvarelse af eventuelle tekniske spørgsmål. Dem var der ikke så
mange af, det var klart økonomien,
og de øgede valgmuligheder, der var
mest interessante.
Årets programafstemning blev flettet ind – og den kontingent stigning, et ”nej” ville medføre.
Forsamlingen skulle ud i to afstemninger. Den første drejede sig om
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stillingtagen til overgang til digitalt tv. Dette blev vedtaget med
overvældende majoritet, idet kun
syv tilkendegav, at de stemte imod.
Herefter skulle forsamlingen tage
stilling til to kontingent forslag:
a) kr. 3.095 og b) kr. 2.945. Flere
spørgere ønskede her uddybning
af konsekvenser – som blev givet
af afgående formand Bent Larsen
og kasserer Gunnar Sørensen. Fra
salen blev foreslået et kontingent
på kr. 2.745, således at der nu
var tre forskellige løsningsmodeller.
Efter diverse fortalere for enkelt
kanaler – og (flest) anbefalinger af
den dyreste løsning lukkede dirigent Strauss debatten. Resultat af
afstemningen: For kr. 2.945 stemte
25, For kr. 2.745 stemte 16 – mens
349 stemte for det højeste kontingent på kr. 3.095. Dermed gav

forsamlingen
fuld
fors
fo
rsam
amli
ling
ngen
en fful
uld
d opbakning
opba
op
bakn
knin
ing
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till
det videre arbejde henimod den
”optimale tv-løsning, og der har
været særdeles travlt i bestyrelsens
kredse – og hos den nye udbyder
for at få opgaven løst bedst muligt
lige siden.
Programvalgets resultat
Resultatet af programvalget 2008
kan ses i sin helhed på modstående
side – og der er ikke de store overraskelser eller afvigelser fra sidste
år. Der er, som det kan ses, trængsel
i toppen, men måske lidt interessant, at både Zulu og TV3 må se
sig slået med en øjenvippemargen
af TV3+.
Alle TV 2s kanaler er sikkert inde,
og sidste års outsider, TV 2 Sport,
kom overbevisende ind her ved
kanalens første afstemning.
■

TV-Programvalg 2008

Optalt og sorteret resultat
TV-program:
DR1
DR2
TV 2
DR1, DR2, TV 2 Digitalt
Info kanalen
TV3+
TV3
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
Kanal 5
TV 2 Film
TV 2 News
Discovery
TV 2 Sport
Kanal 4
Animal Planet
DK4
Eurosport Nordic
Nat. Geo. Channel
SBS Net
Hallmark
ZDF
Disney
Viasat Nature/Crime/Playboy
ARD
Cartoon Network / TCM
NRK 1
NDR
ViaSat Explorer
NRK 2
ViaSat History
TV2 Norge
TV4 Sverige
RTL
SAT 1
Discovery Science
CNN international
Travel Channel
Discovery Civilisation
Discovery Travel & Living
3SAT
BBC Prime
SV1
SV2
Nat. Geo. Wild
RTL 2
MTV
Super RTL
PRO 7
The Voice TV
Nickelodeon
BBC World
VOX
ViaSat Golf
VH1
VIVA 1
TVE Internacional
Rai Uno
TV5 Europe
Arte
Disney/Toon/Playhouse
Disney/Toon
Euro News
Sky News
Jetix
Showtime
Star
TV Polonia

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

tal

%

Ialt 1.680

100 %

1.680
1.680
1.680
1.680
1.680
1.126
1.124
1.120
1.025
1.022
978
956
890
825
809
781
700
674
662
616
612
588
584
552
551
544
533
532
526
526
518
500
500
472
449
437
433
425
388
386
338
335
330
304
293
293
289
284
248
237
232
224
214
208
204
156
152
151
143
129
126
100
88
87
77
74
45
41

100
100
100
100
100
67
67
67
61
61
58
57
53
49
48
46
42
40
39
36
36
35
35
33
33
32
32
32
31
31
31
30
30
28
27
26
26
25
23
23
20
20
20
18
17
17
17
17
15
14
14
13
13
12
12
9
9
9
9
8
8
6
5
5
5
4
3
2
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KANAL 4

DANMARKS ENESTE KVINDEKANAL
På Kanal 4 er der tid til både underholdning og fordybelse. Du kan se gode danske programmer, fordybende dokumentarer og prisvindende ﬁlm og serier.
QTV vender i 2008 tilbage på Kanal 4 med nye, stærke programmer, hvor Pernille Aalund igen
går helt tæt på en række modige danskeres skæbner.
I den ugentlige danske dokumentarserie De unge mødre kan du følge livet på godt og ondt hos
en række unge mødre. 2008 byder på 60 nye programmer, hvor vi bl.a. følger ﬂere af de piger,
der har været med fra dokumentarseriens begyndelse.
Glæd dig også til en ny omgang Hva’ kvinder vil ha’ med Mayianne Dinesen som vært. Her
bliver ti fyre taget under streng og kærlig behandling af tre
selvbevidste kvinder.
Hver uge kan du også følge med i store succeser som Glamour,
Gilmore Girls, Greys hvide verden, Dirt og Heroes.
Se mere på www.kanal4.dk

KANAL 5

FEMSTJERNET UNDERHOLDNING
Kanal 5 byder på underholdning ud over det sædvanlige.
På ﬁlmsiden har vi de største stjerner i de største ﬁlm som
Pirates of the Carribean, Ocean’s Twelve, Meet the Fockers og
Harry Potter-serien.
På seriefronten byder vi på skudsikker underholdning med nye afsnit af CSI, CSI:Miami, CSI:
NY, Criminal Minds og Numb3rs.
I 2008 kan du også følge jagten på to af hovedrollerne til den nye 80’er-musical ELSK MIG I
NAT, der skal opføres på Gasværket i København i efteråret 2008.
Efter succesen med Ka’ du danse løftes konkurrencen nu op på et skandinavisk niveau i So You
Think You Can Dance - Scandinavia, Skandinaviens største dansekonkurrence.
2008 bliver også året, hvor Kanal 5 udvider comedy-repertoiret og for første gang kan præsentere egenproduceret dansk comedy. Anders Matthesens Comedy Kuren er en helt ny, original
og meget personlig tv-serie, der bevæger sig i spændigsfeltet mellem humor og alvor - ﬁktion
og virkelighed.
Se mere på www.kanal5.dk

