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FORORD
Masser af nyt tv i efteråret

E

fterårsprogrammet fra
tv-kanalerne imødeses
altid med spænding, da
det er her, de fleste kræfter bliver lagt fra redaktionerne. Efter
en sommer præget af genudsendelser og et enkelt lille OL, tilbydes vi et sandt overflødighedshorn af nye produktioner og
sågar et par spritnye DANSKE
kanaler: Den "nærmest voksne"
TV 2 Charlie med fokus på
dansk produktion styret af
kanalchef Frode Munksgaard,
og musikkanalen the Voice, som
begge præsenteres i dette nummer.
Henrik har fokus på børnetv,
mens Bent researcher på IP
telefoni. Herudover præsenterer
andre flittige kanaler deres
udbud i skønsomt udvalg, og
endelig ser vi tilbage på somme-
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rens lokale musikalske højdepunkt, Den Smukkeste Festival,
der med sin jubilæumsudgave
virkelig fik anmelderne op at
ringe. Især søndagens smukke og
unikke koncertoplevelse, der var
et nostalgisk tilbageblik med
enkeltnumre fra danske bands
gennem de 25 år, var en suveræn
hitter.
Go’ fornøjelse med efterårets
mange stærke tv-oplevelser.
Venlig hilsen
Hanne Grøn
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IP-Telefoni
D

er tales meget om IP-telefoni og bestyrelsen i antenneforeningen forventer også,
at vi, på et tidspunkt, kan tilbyde
medlemmerne telefoni via vore
kabler. Men det er vigtigt, at kvaliteten er i orden, og prisen for jer er
absolut konkurrencedygtig.
Antenneforeningen er i øjeblikket
sammen med Dansk Kabel TV ved
at gennemgå anlægget for at optimere kvaliteten, både af hensyn til
de nuværende muligheder i
anlægget, men også for at se fremad og sørge for, at vort antenneanlæg kan bruges til mange forskellige ting i fremtiden. Denne gennemgang er samtidig en kontrol
om vort anlæg er i så god stand, at
vi kan bruge IP-telefoni.

• At kvaliteten i samtalerne er på
højde med det almindelige telefonnet.
• At prisen internt i kabelanlægget er meget billig eller gratis.
• At prisen for samtaler ud af vort
eget kabelanlæg har en prissætning, der er acceptabel.
• At den administrative del af
ovennævnte
ikke
belaster
antenneforeningen, med mindre
afkastet kan betale den arbejdskraft, vi tildeler opgaven.
IP-telefoni i dag
Faktisk er der ingen problemer for
vore internetbrugere i dag at bruge
IP-telefoni. Det kræver:
• At du har en PC med en stor
internetforbindelse

Foto: Burgdorf; Århus

IP-telefoni i Antenneforeningens kabler er tæt på. Vi har
ingen aftaler, men undersøger de forskellige muligheder og ikke mindst den kvalitet, vi bliver tilbudt.

• At du og modtageren har den
samme soft-ware, der kan bruges til kommunikation.
• At du har hovedsæt, der kan
bruges til kommunikation.
Hvad gør antenneforeningen
Vi vil gerne levere IP-telefoni, der
kan bruges som vor normale telefon med optimal kvalitet og sikkerhed.
Og vi venter gerne til de rigtige
tests er overstået.
Måske har vi det i 2005.
■

Det interessante ved IP-telefoni er
primært, at brugeren ikke behøver
at have både et internetabonnement og et telefonabonnement.
Samtidig vil der være nye muligheder i kombinationen af internettet
og telefoni.

Af Bent Larsen

En vigtig ting ved IP-telefoni er
kvaliteten. Det skal være muligt at
bruge telefonen via internettet
med samme grad af kvalitet som
brugen af almindelige telefoner, og
det kræver, at forbindelsen til
internettet er hurtig og med høj
grad af kvalitet, for at lyden bliver
transporteret, uden at den hakkes
over i små bidder eller bliver så
ødelagt, at man ikke kan forstå
afsenderen.
Inden antenneforeningen beslutter
sig, vil vi være sikker på:
• At vort interne kabelanlæg er i
stand til at formidle IP-telefoni i
større stil.
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efterår 2004:
Nyt - og gode gensyn
Stærkt efterårsprogram på Hallmark

H

vad sker der, når mennesket
overskrider
de
grænser, der er sat af Gud
og videnskaben ? –Besætningen på
et stormomsust skib fanget i
ismasserne får svaret, da de redder
en videnskabsmand, der er døden
nær: Victor Frankenstein har en
historie at fortælle) - og med skuespillere som Donald Suther-land og
William Hurt i denne episke thriller er der bestemt grund til at
afsætte tid til denne udgave af den
klassiske roman.
Om filmen sagde William Hurt
bl.a: Denne Hallmarkversion af
Frankenstein er den version,
mange af os har savnet i lang tid –
den er tro mod Mary Shelley’s tanker i en grad, som andre produktionsselskaber kunne lære af.
31. oktober kl. 22.00 og 23.30
Kong Salomon’s miner
Endnu en klassiker, H.Rider
Haggard’s tidløse roman udsat for
Hallmarks (hensynsfulde) fortolkning. Patrick Swayze (bl.a. Dirty
Dancing og Ghost) har hovedrollen
som den berømte storvildtjæger

Alan Quartermain, der opgiver tilværelsen som eventyrer i Afrika
for at vende tilbage til London og
tage sig af sin søn. En desperat bøn
om hjælp fra den skønne Elisabeth
Andersen (Indiana Jones og The
last Crusade) om at at hjælpe med
at finde hendes far, der er forsvundet i Afrika i sin søgen efter de
berygtede miner, får Quartermain
til at vende tilbage til Afrika. Han
kender legenden om minerne og
ved udmærket, at ingen endnu er
vendt levende tilbage i jagten på
"verdens største skat". Men det
afskrækker ham ikke…. Alison
Doody spiller den skønnne
Elisabeth, og som Kaptajn Good
kan vi gense selveste Roy Marsden
(og ja, det er kommissær
Dalgliesh!).
25. og 26. oktober kl. 20.30
McLeod’s Daugthers IV - den mest
populære serie på Hallmark vender stærkt tilbage.
Lørdag den 23. oktober kl.
12.30 og 19.45.
Serien om McLeod’s døtre følger
livet på kvægranchen Drovers Run
i den australske ødemark. Da ejeren Jack McLeod går bort, genforenes hans to døtre for at afgøre,
hvad der skal ske med ranchen .
Den ene datter, Claire, hjalp sin
far med at drive ranchen, og den
anden, Tess voksede op i byen hos
sin mor. Til at begynde med vil
Tess sælge sin andel i ranchen,
men hun opdager, at hun holder af
stedet. Claire har kæmpet i årevis
for at holde ranchen gående økonomisk og Tess’ optimisme er derfor
mere end velkommen.
De to søstre beslutter at drive ranchen i fællesskab – og det er
spændende at følge deres vej mod
målet.
Nye episoder af Law and Order
Sjette omgang af den kritikerroste
og Emmy-belønnede politi-serie:
En stjernespækket besætning og et

manuskript, der er bedre end
nogensinde. Jerry Orbach (Dirty
Dancing) og Benjamin Bratt spiller
hovedrollerne som to kriminalassistenter, der er fast besluttet på at
kæmpe for lov og orden i New York.
Early Edition:
Titlen giver associationer om den
tidlige udgave af den daglige morgenavis. Og det er ikke helt forkert. Hovedpersonen Gary Hobson
lever et helt almindeligt liv som
børsmægler i Chicago. En dag forlader hans kone ham, og han tvinges til at flytte på hotel. Næste
morgen kl. 6.30 dukker en gul kat
op ved hans hovedør med morgendagens udgave af Chicago Sun
Times. Fra det øjeblik ændres hans
tilværelse radikalt. Han får en
viden om morgendagens begivenheder, som er helt unik - og vi følger hans kamp for at afværge katastrofer, som han uforvarende får
indblik i.
I november bør checkes "Brush
with Fate" med bl.a. de formidable
damer Ellen Burstyn og Glenn
Close. Filmen er baseret på Susan
Veerlands roman, Girl in Hyacinth
Blue. Malerkunst (maleri af
Johannes Vermeer) og lidenskab
forenes i denne fortælling – der
byder på hele følelsesregistret af
desperation, grådighed og kærlighed.
Sendes onsdag 17. November.
■
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Af Hanne Grøn

Glæd dig til f.eks. Frankenstein! – Mary Shelley’s
udødelige roman med en
rollebesætning af store
internationale stjerner:
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den unge alder af 54): At man stadig er i total fit vigør, men omgivelserne insisterer på at minde en om,
at man skal tænke på sin "pension"
og i det hele taget begynde at
opføre sig fornuftigt og ansvarsfuldt. Svært, når man er fuld af
livsglæde og gerne vil dele den med
en masse andre!
Kanal for livsnydere
Og hvorfor skulle man egentlig
ikke det? Livsglæde og –kvalitet er
der i hvert fald primær fokus på i
den nye kanal, og man skal ikke
vente kontroversielle og revsende
programmer her. Nysgerrighed og
engagement er nogle af nøgleorde-

ne for både medarbejderne og studieværterne, der blev præsenteret,
og som for de flestes vedkommende
allerede er kendt af os fra skærmen. Vi skal bl.a. møde Gorm, der
er på rundrejse i Slesvig-Holsten;
Isabella, som serverer tips til
haven og boligindretning, og Kaare
R. Skou, som tager fat i ugens politiker (eller væsentligste politiske
emne) og laver en baggrundshistorie herpå.
Andre kendte navne tæller forfatteren og journalisten Leif Davidsen, som i et ugentligt "ordshow"
med indbudte, diskussionslystne
gæster dissekerer begreber som
f.eks. "tolerance" og "solidaritet".
En kanal for livsnydere må nødvendigvis også have både golf (!) og
MAD på menuen – og det er der da
også.
Mad på 25 minutter
hedder en ny produktion med kokken Karsten Kroman, som jeg fik
en underholdende samtale med.
Titlen til trods er det IKKE en ny
omgang "Kok-amok", men simpelthen en håndsrækning til den daglige køkkenchef i hjemmet, som
kan få inspiration og vejledning til
den ofte byrdefulde opgave at finde
på aftensmaden. Travlt har vi jo
alle, og mad skal der på bordet –
helst også lødig mad. Som frelsende engel kommer så Karsten med
sin gæst i studiet, som hver dag
giver os forslag til enten forret,
hovedret, salat eller dessert.
Gæsten i studiet er kokken, mens
Karsten er "lærlingen", der laver
det grove. De skiftende gæster er
fundet blandt det store udbud af
dygtige danske kokke, og temaet
for retterne er enten "den dyre,
den billige, den slanke og den fede"
ud fra en erkendelse af, at vi ikke
har samme indgang til processen
hver dag. Fredag er i øvrigt den
Nr. 3 - september 2004
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Af Hanne Grøn

N

år disse linier læses, har
vores medlemmer forhåbentlig haft lejlighed til
at følge premieren på TV2’s nye
kanal TV2 Charlie. Med Frode
Munksgaard ved roret som kanalchef er der lagt op til et spændende efterår med et indhold, der er
målrettet den voksne seer, der dog
ikke er mere voksen, end han/hun
stadig er til narrestreger.
Det var i hvert fald indtrykket ved
præsentationen af kanalen på
Langelinie 7. september.
Undertitlen "nærmest voksen" signalerer et "problem", som Munksgaard har tilfælles med mange af
sine jævnaldrende (han har nået

AFOSHS NYT
mere festlige afdeling – her optræder “kendisser”, bl.a. familie og forbrugsminister Henriette Kjær.
Seerne kan også glæde sig til at
lære om utraditionelle sammensætninger: hvem har sagt, at hvid
chokolade og kaviar ikke var
bestemt for hinanden?!
Mylle i Pop-før – quiz
Nærmest voksen er også en god
beskrivelse af mit andet offer,
Jørgen de Mylius, som er Charlie’s
vært i et quiz-program, "Twist and
Shout", der sendes i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver et program for nostalgikere, men yngre
kan også sagtens se med. Vi skal
gense – og genhøre - gamle favoritter, når Mylius udfordrer sine
kendte gæster på deres viden om
musik med hovedvægt på glansperioden: 60-erne, 70-erne og
80-erne, der for alvor videreudviklede musikvideoen. Hver uge
dyster to hold bestående af to personer, en kendt musiker og en
musikekspert.
Programmet er et hjertebarn for
Mylle, som gerne vil dele sin glæde
med os andre over at se de gamle
perler, og med hans livslange passion for musikken fra de gyldne år,
er han også den bedst kvalificerede
til det. Måske er musikvideoerne
lidt teknisk ubehjælpsomme med
nutidens målestok, men des mere

fokus er der måske så på musikken
selv.
Vi er på "følelsernes holdeplads"
her – og selvom det er et quiz-program fylder musikken meget. I
selve quizzen får man måske et
minut eller mindre af nummeret,
men i programmets spin-off får vi
nummeret i sin fulde udstrækning
med de Mylius’ kommentarer/
anekdote til som kolorit.
Vi har efterhånden set og hørt
Mylius i mange sammenhænge på
tv, men næppe nogen der passer
ham bedre end denne! - Han
fortsætter dog også i jobbet som
vært på P4 – til beroligelse for
denne kanals fans.
Frodes eget program
Naturligvis har kanalchefen ikke
kunnet dy sig for selv at være på i
de danske egenproduktioner. I programserien "Et liv med antikviteter" inviteres seerne indenfor hos
en række af de få tilbageværende
antikvitetshandlere, der stadig
sætter en ære i at finde og sælge
rigtige antikviteter, selv om de
godt kan finde på at beholde de
bedste selv. Der er produceret otte
programmer, hvor Munksgaard
har rejst rundt i landet for at finde
gode emner med en god historie at
fortælle fra deres liv blandt mange
kuriositeter.
■

FAKTA:
Charlie kan kun ses via
kabeltv og parabol og skal dermed kæmpe om pladsen på
nettet med andre betalingskanaler. Den er gratis indtil årsskiftet, men normalprisen er
kr.
6,95
om
måneden.
Markedschef Eva Hansen kan
med tilfredshed konstatere, at
56% af alle husstande har sagt
ja til kanalen (før den er startet), hvilket svarer til ca. 1.2.
mio husstande.
Der sendes hver dag mellem kl.
16.00 –01.00.
Øvrige Programudbud kort:
Forandring fryder – et ægtepars forvandling ved Malene
Hammershøj Kjerstad
Politik.tv.2.dk – aktuelt program med Kaare R. Skou
Mit liv med golf – portrætsamtaler med Kai Hartmeyer.
Charlies bogklub: bogprogram
med Sven Bedsted
Herudover sendes mere end 40
udenlandske storfilm og over
70 danske film med bl.a Buster
Larsen (Det parallelle lig),
Poul Reichardt (Slægten),
Dirch Passer (Nyhavns glade
gutter).
Hjemmeside: charlie.dk –
går i luften fra 1. oktober.
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i efteråret 2004
Fodbold fumleri, skøre jyder, musik og tøsesnak
Ja, det er overskrifterne – men du kan selvfølgelig også
vælge at se, hvorfor du IKKE skal se Zulu dette efterår.
Casper Christensen og Frank
Hvam og kalder Shooting Star
for et quiz show.
2) Du synes, at Sara og Signe har
det mærkeligste grimmeste
genbrugstøj på – når der nu er
SÅ meget pænt tøj i Føtex.
Og den mest sikre grund til, du
skipper Zulu dette efterår:
1) Du er (også) i familie med grev
Ingolf og synes, at Zulus royale
dækning af brylluppet ikke
burde have været sendt.
Modtaget af Palle Strøm og Keld
Reinicke – med tak til David
Letterman – og videregivet af
redaktionen med stor sympati og
en lille smule angst.
Men til jer – Zulus smukke og trofaste kerne-seere kan vi så afsløre,
hvad der gemmer sig bag overskrifterne.

FC Zulu:
Hvad sker der, når man tager 16
unge nørder, der aldrig har rørt en
bold – MEN som efter tre intense
træningsmåneder, under ledelse af
Mark Strudahl (tidl. Landsholdspiller) stiller op mod FCK i PARKEN??? Bid ikke neglene til blods
– du får svaret på Zulu.
Du vil opleve utallige timers hård
træning – du vil udsættes for CarlMar Møller (!!), for vanvittig team
building (nødvendig efter det lige
nævnte) og en make-over, så spillerne kan blive Becham look-alikes
(for scoring af kvindelige tilskuereman ved jo aldrig, piger – hvor
langt kom ikke Rebecca Loos).
Drengene skal bl.a. op imod
Vridsløse lille Statsfængsels fangehold med selveste Kim Milton som
dommer. Hør forskellige fodboldkendisser give drengene gode tips
og syng med, når FC Zulu laver
deres helt egen slagsang med
Signe Svendsen i spids.

Af Hanne Grøn

Der er 10 værdige grunde:
10) Du har absolut ingen humor.
(fair enough – don’t bother)
9) Du synes at Zulu Bingos nye
slogan "For dig der tør leve
livet uden pensionsopsparing"
er for latterligt.
8) Du har ingen grund til at se,
om et hold nørder fra FC Zulu
på tre måneder kan slå FCKløverne i Parken (Danmarks
Nationalstadion). (bliv klogere
senere, red.)
7) Du tror, at NFL står for
Nordjysk Flytte Laug.
6) Du tror, at Modepatruljens
motto er møntet direkte på dig,
fordi din røv ser stor ud i de
bukser. (Har de ikke andre
modeller i butikken?)
5) Du kan ikke se det sjove i, at
Jan Elhøj laver en parodi på
DR1 og TV2s sommerprogrammer- for de VAR JO DA RIGTIG GODE, ja, de var.
4) Du tror, at Martin og Ketils
Verden for begyndere er
endnu et forsøg på en
homo-erotisk eskapade –
fordi du intet ved om
børne-tv.
3) Du finder ingen
glæde i voksne
mennesker, der
slås
med
udstoppede
dyr og mænd
med hår på
fessen
–
specielt når
de hedder

Nr. 3 - september 2004
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C h i c ag o

J oh n n y E ng l is h

Du skal blot bruge en VisionDigital box, som let tilsluttes dit antennestik,

M a t r ix - R e l o a d e d

uden at påvirke de andre kanaler du modtager via antenneforeningen.

Med CANAL+ pakken til 219 kr./md. får du:
Premierekanalen med 25
premierefilm hver måned
samt serier og sport
2 kanaler med et stort udvalg
af topfilm
- ingen reklamer og sport
Favorit-film fra 70’-, 80’- og
90’erne
Direkte fodboldkampe
eksklusivt fra Premier League
og Serie A samt endnu
mere sport

Bestil på

70 13 19 19

Lej en VisionDigital box
i 12 mdr. for

0

kr.*

*Forudsætter 12 mdr. abo. på CANAL+ pakken til 219
kr./md. Normal-prisen for boxen er 59 kr./md. Prisen er
excl. halvårlig kortservice på 145 kr. Samlet pris det første
år er 2.918 kr. Tilbudet gælder til 31. oktober 2004.

Foto: Bildbyrån i Hässleholm, Everton - Manchester City

Som medlem af AFOSHS kan du få adgang til
25 premierefilm og fodbold i verdensklasse hver måned

AFOSHS NYT
Zulu Bingo – direkte tv-bingo
show med ufatteligt attraktive
præmier
Zulu Bingo fortsætter med ny programvært: Jan Elhøj skal lave
noget andet, og den varme, sommetider klistrede stol er overtaget
af ingen ringere end stand-up
(sommetider sit-down) komiker
Geo, som hver tirsdag uddeler
ufatteligt attraktive præmier i
avancerede konkurrencer.
Nærmere omtale er umulig.
Signe & Sara:
Hver onsdag byder Sara og Signe
(fra bl.a. Modepatruljen) på hits
med pladeaktuelle bands eller
humoristisk tøsesnak med kendte
gæster om livets store spørgsmål
med kærlig støtte af musik fra DJ
Peder, Tue Track fra Malk de Koijn
og Pedling.
Og så fortsætter Zulu selvfølgelig i
efteråret med successer som:
Modepatruljen, Shooting Stars,
mini zulu og ikke mindst: Zulu
–Awards.

Zulu’s dreamteam (før make-over).

Denne begivenhed afholdes i år
den 24. November – i mere klassiske rammer end tidligere, idet priserne vil blive uddelt på Falkoner
Teatret i København. Allerede nu (i
september) har mange seere henvendt sig, for at høre nærmere om
tidspunkt og sted, og denne inter-

esse vækker naturligt nok glæde
hos Zulu.
Udvælgelsen sker på baggrund af
kunstnernes præstationer i året
1.oktober 2003 til 1. Oktober 2004
– og det er stadig det eneste
award.show, hvor det er seerne,
der bestemmer alle priserne.■

net-tv:

E

r danskerne parate til at
betale 50 kroner om måneden for at se tv på internettet? Det mener TV2, der per 1.
november lancerer en abonnementspakke, der indeholder ni velkendte programmer som blandt
andet Nyhederne, Station 2, Dags
Dato og rundfunk. Programmerne
vil selvfølgelig stadig blive sendt
på tv’et inde i stuen, men på computerskærmen inde på kontoret
kan man se dem, når man har tid
til det.
Kvaliteten af TV2’s net-tv bliver på
over 1 mb. Det er så godt, at det
begynder at ligne rigtigt tv. Til
sammenligning sender DR sit nettv i en kvalitet på 0,2 mb. Men
ikke nok med, at kvaliteten

næsten er på tv-niveau. I abonnementspakken på nettet kommer
der også en række nicheprogrammer, inden for blandt andet sport
og børne-tv, som ikke bliver sendt
på tv.

En klar fordel ved det er jo også, at
man bliver sin egen producer. Hvis
man vil spole hen over et kedeligt
udbrud, kan man bare gøre det, og
hvis man lige vil se spurten et par
ekstra gange, er det også ligetil.

Spørgsmålet er, om danskerne er
parate til at bruge en halvtredser
om måneden på at få tv til tiden.
Noget kunne tyde på det. I et interview i Berlingske Tidende 31.
august forklarer chef for TV2
Interaktiv, Rune Bech, at man
under årets Tour De France kørte
et forsøg for at se, om danskerne
var villige til at betale. Og faktisk
var der et par tusinde danskere,
der formedelst 149 kroner, kunne
se det fornuftige i at se cykelløbet
på pc’eren.

Det nye tilbud om abonnement på
net-tv er især rettet mod de unge.
Ifølge en Gallup-undersøgelse ser
20 procent af alle unge op til 24 år
ikke fjernsyn i mere end fem
minutter – OM UGEN! Med andre
ord: En ud af fem unge ser altså
slet ikke tv. Derimod er de unges
forbrug af internettet i kraftig
vækst, specielt når de får en bredbåndsforbindelse i huset.
■
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Nyheder når du har tid
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Fokus på:

Børns TV-kiggeri
Ekspertpanel på besøg i antenneforeningen

M

åske kender du Bamses
Billedbog, Kaj og Andrea,
Anna og Lotte, og hvad de
nu ellers hedder alle sammen.
I dag har de folkekære børnevenlige ikoner fået skarp konkurrence
af figurer som Digimon, Dexter,
Totally Spies, Power Puff Pigerne,
Scooby Doo, Cubix og Toonami.
Vi voksne kan have svært ved at
følge med – men vores børn kender
og elsker figurerne.
Skanderborg Antenneforening tilstræber at tilgodese både børn og
voksne med et bredt programudbud, og i øjeblikket er det børnekanalerne Cartoon Network og Fox
Kids, der er børnenes foretrukne
kanaler.

Af Henrik Christensen
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For at komme hele vejen omkring
børns tv-vaner i hverdagen, inviterede vi et rigtigt ekspertpanel til
tv-kigning hos antenneforeningen.
Vi havde besøg af børnene Jonas,
Marie, Laura, Sophie og Julie som
er mellem 6 og 9 år. For at skabe de
rigtige rammer serverede vi selvfølgelig chips, slik og sodavand – og
det faldt i god jord.
Hurtigt samlede børnene sig foran
tv-skærmen og med skålene inden
for rækkevidde, blev programmet
hurtig skruet over på Cartoon
Network.
På spørgsmålet om yndlingsprogrammer kom Dexters Labaratorie, Naboens Børn, Totally Spies,
Scooby Doo og Mesterdetektiven
frem som børnenes favoritter.
Julie og Marie kunne dog også lide
Børnetimen på DR1 – Jonas hader
denne og slukker gerne.
Det værste Marie overhovedet
kunne komme ud for, var så til
gengæld Troldspejlet.
Laura, der har et tv installeret for
enden af sengen, elsker at ligge og
se Det Gakkede Egern.

At børnene er vilde med at se tegnefilm konstaterede vi, da det var
komplet umuligt at få dem i tale,
så længe fjernsynet var tændt. Vi
følte os nødsaget til at slukke og
modtog straks undrende blikke fra
børnene, og Marie udbrød spontant, – ØV –hvorfor slukkede du?
Ud over de tegnefilmsbaserede
kanaler var børnene også vilde
med film om dyr, bl.a. på DR1,
BBC og Animal Planet.
Børnene synes, reklamerne var
sjove og de var helt bevidste om, at
reklamerne var der, for at de skulle få lyst til at købe produkterne.
Til sidst syntes de faktisk, at de
var lidt trælse.
Børnene fortalte, at deres far og
mor bestemmer, hvor lang tid de
må se tegnefilm om dagen, og det
var de faktisk ret sure over. Sophie
og Julie skal spørge om lov, inden
de tænder for Cartoon eller Fox
Kids, og Jonas kunne fortælle at
han kun må se kanalerne 1 time
om dagen – øv altså!

AFOSHS NYT
Alt i alt var det en rigtig hyggelig
eftermiddag i antenneforeningens
nye lokaler, og vi fik vished for, at
vores børn er vilde med tegnefilm,
og at de gerne vil have lov til at se
endnu mere fjernsyn, end mor og
far synes er passende.
Børn og medier
Medier generelt fylder overordentlig meget i børns kulturelle liv,
både hvad angår skole og fritid.
Forbruget af medier topper for de
13-15-årige der iflg. Socialforskningsinstituttets
undersøgelse
bruger op til 6 timer dagligt på
medier. Man skal ved dette tal
være opmærksom på at brugen af
de enkelte medier overlapper hinanden; det er fx ikke usædvanligt,
at børn hører musik som baggrund,
mens de surfer på Internet. Det er
næppe nogen overraskelse for de
fleste, at de elektroniske medier
fylder mere og mere. Således er tvkigning, telefoni, computer, og
musiklytning via radio og cd de
mest populære medier.
Den nyeste og mest detaljerede
undersøgelse, der hidtil er lavet
over børns brug af medier herhjemme, finder man i Kirsten
Drotners undersøgelse fra 2001.
Undersøgelsen viser, at danske
børn hører til blandt de mest
medieforbrugende i Europa: mht.
pc-brug indtager danske børn
andenpladsen. Danske børneværelser hører til de mediemæssigt
bedst udstyrede.
Undersøgelsen blandt de danske
børn dokumenterer at:
stort set alle børn (99%)
anvender tv
97% anvender telefon (herunder mobiltelefoner)
96% ser video
95% lytter til musik fra cd,
minidisc eller bånd
86% hører radio
84% spiller computerspil
82% læser bøger
80% læser blade
77% anvender computer i deres fritid
77% læser tegneserier
71% læser avis
48% anvender
Playstation eller
Nintendo
45% anvender
Internettet
33% anvender Gameboy.

Hyppighed i anvendelsen
Tv er udover dets rolle som
det mest anvendte medie
samtidig
det
hyppigst
anvendte: gennemsnitligt 6,3
dage pr. uge. Herefter følger
lytning til cd´er og bånd med
5 dage ugentligt, radio med
3,7 dage, video med 2,7 og
computer med 2,4 dage.
De sjældnest anvendte medier er blade og tegneserier
med 2,1 dage pr. uge, bøger og
aviser med 2 dage, spillekonsoller og pc med 1,5 og
Internet med 0,5 dag.
En interessant betragtning
som undersøgelsen gør, er at jo
mere børnene føler at de keder
sig, jo mere tid bruger de på medier.
Store tv-doser kan være farlige for
børn
Ny forskning afslører, at mange
timers tv øger risikoen for alvorlig
sygdom senere i livet.
Forskere fra New Zealand har
fulgt 1.000 børn, fra de var 5 til 26
år. Undersøgelsen viser, at jo mere
tv man ser, jo større er risikoen for
at skade sit helbred på længere
sigt.
Resultaterne antyder, at mere end
2 timers dagligt tv-kiggeri siden
barndommen ved 26-års alderen
kan være årsagen til: overvægt,
dårlig form/kondition og forhøjet
kolesterol.
Forældre skal slukke for tv
Forskerne opfordrer forældrene til at gå forrest og vise børnene et godt eksempel ved at
slukke for tv-apparatet, så tv
kiggeriet ikke overdrives
Børn og motion
1 time om dagen
Børn sidder meget ned: i
skolen, foran computer og
tv – og i bilen. Måske går
de til fodbold eller håndbold et par timer om
ugen. Men det er ikke
nok. For at holde sig
sund og rask er det vigtigt, at man får rørt sig
hver
dag.
Sundhedsstyrelsen
anbefaler, at børn motio-

nerer
1
time
om
dagen.
Anbefalingen for voksne er 30
minutter om dagen. Motion
behøver ikke være kedeligt. Man
kan få motion ved at cykle, løbe,
spille bold, sjippe og meget andet
sjovt.
Gode vaner i hverdagen
En daglig cykeltur er god motion
for både store og små og en effektiv
måde at få motion ind i hverdagen
på. Hvis man cykler til skole 15
minutter hver vej - ja, så er man
allerede oppe på en halv times
motion. Og børnene vil som regel
være glade for cykelturen; de oplever frihed og uafhængighed, når de
transporterer sig selv.
Gode tv-vaner
Som så meget andet gælder det
altså også her – alt med måde.
Børn elsker børne-tv og fjernsynet
kan være en god måde at sidde og
slappe lidt af oven på en travl og
hektisk hverdag med børnehave,
skole og SFO.
Som voksne skal vi dog være med
til at lave nogle regler, så børnene
får nogle gode tv-vaner, og således
der også bliver tid til at komme ud
og lege og dyrke sport, musik og alt
det andet, der også er rigtig sjovt.
■

(Kilde: Kirsten Drotner 2001:
Medier for Fremtiden – børn, unge
og det nye medielandskab).
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- Endnu en dansk sportskanal

M

ens det hovedsageligt er
eliten, vi kan følge, på
Viasats tre sportskanaler,
er det den mere brede idræt, som
kommer i fokus, når dk4 slipper
sin nye sportskanal løs. 1. november begynder kanalen 4 SPORT at
transmittere fra de sportsgrene,
som man ikke ser så ofte på tv:

blandt andet gymnastik, svømning, badminton, ridesport, dans
og sejlsport. Desuden vil kanalen
sende serier om motion, ernæring,
velvære og forskellige aktive hobbies samt baggrundsanalyser og
portrætter af aktive idrætsudøvere.

I Skanderborg får dk4 traditionelt
gode placeringer i kanalafstemningerne. Også politisk og i tv-verdenen har kanalen stor goodwill for
sin alsidige programsammensætning og sine direkte transmissioner fra Christiansborg. 4 SPORT
kommer til at koste 4,35 kroner
excl. moms om måneden.
■

Kanalnyhed

– Nu skifter Fox Kids navn til

D

isney købte Fox Kids for to
år siden, og med det nye
ejerskab skifter kanalen nu
navn til Jetix. Dette indebærer
mange sjove og spændende nyheder for kanalen. Det er ikke kun
navnet, som skifter, det bliver et
helt nyt look på TV-skærmen.
Fremover kommer der mange
underholdende og gode programmer, som er samproduceret med
Disney.

Den første oktober skifter Fox Kids
navn til Jetix. Hvorfor, er der
mange som tænker, når nu Fox
Kids navnet er så kendt blandt
børn og voksne? Den simple forklaring er, at The Walt Disney
Company købte 76% af Fox Kids
for to år siden, og købet inkluderede ikke rettigheden til at fortsætte
med Fox navnet.
Jetix navnet er fundet af Disney
USA. Det seneste år har de ledt
efter et navn som fungerer over
hele verden og ikke betyder noget,
uanset om sproget er fransk,
dansk eller engelsk. De lokale websider er også registreret med det
nye navn. I Danmark bliver det
www.jetix.dk.
Med opkøbet bliver Jetix det
største børneunderholdningsselskab i verden og når ud til over 140
millioner hjem i 79 lande på 19 forskellige sprog. Her i Danmark kan
børn i over 800.000 hjem se kanalen.
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Siden lanceringen af Jetix
Programblokken d. 5. april i år er
eftermiddagens seertal øget med
43%.
Kanalen har også fået et helt nyt
design, som er friskt og moderne.
Kanalen kommer fremover til at
drage nytte af samproduktioner af
TV-programmer med Disney, hvilket bevirker, at der kan vises
endnu flere serier.
Det er dog vigtigt at påpege, at
kanalen fortsætter med at sende
de samme programmer som tidligere, rettet mod drenge og piger op
til 14 år. Favoritterne Totally
Spies, Sonic X, Spider-Man og
Gadget & Gadgetinis fortsætter
også som hidtil.
■

-Udfordringen!
Tidligere Fox Kids

Kom, og mød

Fox Kids /
og

vær med til

at slå vaskeægte
verdensrekorder
med

Guinness

World Records!
t
r
a
n
s i din

l
ande
bogh

Du kan finde os i storcentre
rundt om i landet mellem
den 11. og 17. oktober.
Smut forbi www.jetix.dk for
at finde ud af, hvor og hvornår
Jetix-Udfordringen finder sted.
Og husk at holde øje med Jetix
film-holdet - du får nemlig
chancen for at komme
i fjernsynet!
Tv-kanalen Jetix er
tilgængelig via kabel og satellit!

JETIX name and logo © and ™ Disney Enterprises, Inc. Guinness World Records is a trademark of Guinness World Records Ltd a HIT Entertainment company. GADGET AND THE GADGETINIS © 2004 DIC Entertainment, L.P., Fox Kids Europe Properties, Fox Kids International
Programming A.V.V., SIP Animation and M6. Gadget and The Gadgetinis and all related logos, names and distinctive likenesses are the exclusive property of DIC Entertainment L.P. All Rights Reserved.
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The Voice TV
- nu får stemmen et ansigt
Radiostationen The Voice
rykker ind på tv-markedet.

D

R1’s "Boogie" og MTV
Nordic har fået konkurrence på musikvideoerne. 16.
august lancerede radiostationen
The Voice nemlig en ny 24-timers
musikkanal, der viser både danske
og internationale musikvideoer.
Målgruppen er naturligvis teenagerne og unge i 20’erne.
Selskabet bag The Voice TV, SBS
Broadcasting, står også bag
TvDanmark og Radio 2. I forbindelse med lanceringen af den nye
kanal sagde selskabets senior vice
president, Eric Hansen, at man gik
efter MTV, der efter hans mening
er den største konkurrent. Men
Dennis Johanneson, programchef
for The Voice TV, mener, at der
reelt ikke er nogle at konkurrere
med:
- Vi har de sidste 10 år haft et
ønske om at etablere en musiktvkanal, der kan give de mange danske artister et visuelt vindue på
lige fod med de mange udenlandske. En mulighed, de internationale/nordiske stationer ikke giver

Af Hanne Grøn

16

Nr 3 - september 2004

dem, slet ikke i de tilfælde hvor de
synger eller rapper på dansk, siger
Dennis Johanneson.
Han nævner en reportage fra
århusianske Carpark Norths øvelokale som et eksempel på, at man
forsøger at komme i øjenhøjde med
kunstnerne, også de helt lokale.
Hos konkurrenterne hilses den
nye kanal velkommen. MTV
Nordic er i øjeblikket selv i gang
med omlægninger – helt uafhængigt af den nye modspiller på
musiktv-markedet. Blandt andet
besluttes det i løbet af efteråret,
om man skal lave en rent dansk
udgave af MTV. På "Boogie" er
redaktør Anders Breinholt heller
ikke bange for konkurrence. Hans
program har den fordel, at det ligger på en public service kanal og
ikke er afhængigt af annoncer.
Antenneforeningens medlemmer i
Skanderborg kan ikke se The Voice
TV – ikke endnu i hvert fald.
Distributøren Canal Digital tilbyder kun kanalen i sine parabolpakker, og ellers er der kun indgået
aftale med TDC Kabel TV om visning. Der er endnu ikke lavet aftaler med landets antenneforenin-

ger, hvilket først sker i begyndelsen af 2005. Forinden er det dog
muligt, at kanalen kan komme "på
prøve" i en begrænset periode. Når
afstemningstiden kommer i det
nye år, er det i øvrigt en bemærkelsesværdig lav pris, The Voice TV
byder sig til med: nemlig 2,75 kroner om måneden. En intropris, der
efter planen skulle sende kanalen
ind på de fleste antenneanlæg.
Erfaringsmæssigt er det dog svært
for de unges musikkanaler at markere sig ved de traditionelle brugerafstemninger, da deres målgruppe ikke er særligt aktiv. Det
har vi konstateret ved vores egne
afstemninger her, hvor MTV ofte
har ligget på vippen og kun har
klaret skærene, fordi bestyrelsen
hylder alsidighedsprincippet. Per
definition omfatter det, at der skal
være en musikkanal for de unge
seere.■
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Festivalen 2004:

Så bliver det vist
ikke smukkere

Fra at være en endagsfestival med
gratis entré har Skanderborg
Festival udviklet sig til at være
landets næststørste festival. Med
op mod 30.000 gæster og frivillige
hjælpere er kun Roskilde Festival
større, men størrelse er som
bekendt ikke afgørende. Den lokale festival, "vores festival", havde
(som sædvanlig) totalt udsolgt et
par måneder før tiden, og når det
kommer til publikums trofasthed
er der ingen, der blot når
Skanderborg til knæhaserne. Det

kan man mærke i skoven, når man
trisser rundt i klipklapper og indsnuser duftene fra bodgaderne,
mens man skiftevis hilser på folk
og tjekker programmet for at se,
hvor næste musikalske oplevelse
skal indtages. Skanderborg er bare
smukkest. Selvfølgelig får arrangørerne meget foræret, fordi skovens rammer er perfekte, men rent
organisatorisk er det meget svært
at finde noget at pege fingre ad.
Men hvorfor skulle man da også
anstrenge sig for at finde noget at
brokke sig over?
Der var godt nok nogle røster op til
festivalen, der havde fundet ét kritikpunkt: Musikprogrammet var
altså for skuffende i et jubilæumsår, hvor priserne tilmed havde fået
endnu et nøk opad. Og det kan da
godt være, der manglede et verdensnavn eller to. Men når tre
DR2-knægte i cykeldragter kan få
bøgeskoven til at vælte, så er det
såre tydeligt, at FESTEN er vigtigere end musikken – både for publikum og arrangørerne. Det er rigtigt set. Og det er det, der gør vores
festival så unik.
Og når det så er sagt, så må det
nævnes, at man i år havde gjort

noget af et musikalsk scoop med
den stort anlagte jubilæumskoncert søndag aften, hvor 25 kunstnere spillede deres hits fra de forgange år. Det var sådan en aften,
man bare SKULLE være i skoven.
Og da først Kim Larsen begyndte
at akkompagnere sig selv med
nynnelyde i "Midt om natten", var
vi alle solgt. Fællesskrålene på linjen "Åh manana, håber vi får i
morgen med" fik med garanti de
flestes gåsehud til at sitre. Også
Thomas Helmig, TV2 og Tim
Christensen fik fællessangen at
føle. Selvfølgelig var nogle kunstnere bedre end andre, men som
altid har det meget med smag og
behag at gøre. I avisernes anmeldelser af koncerten var der bred

Af Hanne Grøn

V

i ved det jo egentlig godt –
os, der bor i Skanderborg.
Ja, her er smukt. Når sommersolen bager over søen, og skovens bøgetræer giver os kærkommen skygge, så bliver det ikke
meget bedre. Alligevel er der noget
herligt bekræftende ved den anden
uge i august, når glade mennesker
strømmer hertil fra nær og fjern og
minder os om, hvor dejligt der er
her i Skanderborg. Og sjovt nok
indfinder solen sig altid, når festivalen står for døren. Alt andet
havde også været uretfærdigt, for i
år var det 25 år siden, at byens
væsentligste kulturinstitution slog
portene op for første gang. Det
skulle fejres. Og det blev det!
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uenighed om, hvem der egentlig
havde skuffet, og hvem der havde
"væltet skoven". Det siger sig selv,
at gutten på første række, der
headbanger til D:A:D: nok ikke er
den samme som kvinden, der
synes at Noller Olsen er ret sexet,
når han og brormand Jørgen synger "Smuk som et stjerneskud".
Dermed kommer jubilæumskoncerten på smukkeste vis til at symbolisere Skanderborg Festival som
helhed: Her er – og SKAL være –
noget for enhver smag, hvilket jo
modsat betyder, at man ikke
behøver at synes, at alt er lige fedt.
Noget, mange syntes var rigtigt
fedt, var i øvrigt DR2’s Drengene
fra Angora, hvis medlemmer
optrådte i flere sammenhænge,
den ene mere succesfuld end den
anden. Et måske lidt uventet scoop
fra arrangørsiden. Først var Simon
Kvamm (ham der er "indeni" cykelrytteren Pim de Keysergracht) på
scenen med sit eget band Nephew
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fredag aften. En koncert, der fyldte
RytmeHans godt og grundigt.
Dagen efter var Henning Primdahl
og cykelholdet Team Easy On på
bøgescenen, og trods et tidligt
starttidspunkt (12.45) var der pakket foran bøgescenen som sjældent
set. Jeg tror i hvert fald aldrig, der
har været så mange mennesker til
en så tidlig optræden. Søndag
havde arrangørerne efter min vurdering begået en fejl ved at placere
drengene på Den Blå Planet, hvor
vagterne til sidst måtte lukke indgangen, fordi der var så mange
mennesker. Det var lidt synd for de
mange børn, der bare kunne stå og
kigge op på et par brede mandeskuldre og ikke så meget andet. Og
endelig var Angora-knægtene også
på scenen under den store jubilæumskoncert som et pauseindslag, hvor den nordjyske pianist
Henrik Solgaard fik forklaret os,
hvem det egentlig var, der havde
skrevet Aqua’s "Barbie Girl" (nemlig ham selv).
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Hvad der ellers rykkede sådan
rent musikalsk er jo en smagssag.
Pet Shop Boys leverede en gedigen
hitkoncert, og Hothouse Flowers
var også ganske ferme. Jeg var
selv så heldig at få en længere
sludder med forsanger Liam fra
sidstnævnte band i presseteltet.
Han var vældig sympatisk og glad
for at spille en koncert midt i en
bøgeskov. Men han var godt nok
noget "irsk" at forstå.
På en karakterskala fra 1-25 må
årets festival svinge sig op på et
25-tal for festen, samværet og hyggen. At politiet har rost festivalen
for at være stort set fri for kriminalitet gør jo bare helhedsbilledet
endnu smukkere. Næste år bliver
det spændende, hvordan festivalen
vil løse "medhjælperproblemet".
Ifølge en artikel fra JyllandsPosten 6. august er festivalens
skare af medhjælpere vokset fra
4100 i 1998 til omkring 9500 i år.
For at festivalen ikke udvikler sig

til en stor medhjælperfest (hvor
hyggeligt det end kunne være for
os lokale) har festivalen derfor
besluttet at reducere antallet af
medhjælpere med 10 procent
næste år. Så det er åbenbart
noget med at holde sig på god fod
med barformændene, indtil de
nye vagtplaner lægges næste år.
Der er desværre stadig noget tid
til, for man begynder jo allerede
at glæde sig. Glæde sig til at se,
om festivalen næste år kan
overgå sig selv (igen) og dermed
opnå et 26-tal på karakterskalaen. Den søde ventetid er begyndt.
Og mens man venter, kan man jo
anskaffe sig den DVD med jubilæumskoncerten, som efter planen bliver udgivet til jul.
■
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Viasat efterår 2004
Rekordstort antal danske
egenproduktioner på TV3 i
efteråret og ny profilering
af Viasat Sport-kanalerne
TV 3:
Robinson i nye klæder
Selvfølgelig er vi bænket til premieren på årets Robinson her ved
bladets deadline! Som få andre
udsendelser kan Robinson stadig
samle generationerne i sofaen – og
denne gang er det først og fremmest spændende at se, hvordan
den nye vært, Jakob Kjeldbjerg
slipper fra at overtage Thomas
Myginds værtsrolle. Vil han være
en tro kopi eller have sin egen
stil??? Det sidste. Det viser sig, at
Jakob er OND (dejligt ond, som
yngste seer bemærker) men det
indtryk kan selvfølgelig ændre sig

efterhånden som
skrider frem.

strabadserne

Premieren med korsfæstelsen har
givet anledning til megen avisdebat, som vi ikke vil puste mere til,

og selvom seerinteressen er faldet
en smule, er det stadig tilfredsstillende, når man betænker, at vi er
på syvende år med øråd og konflikter på alle tangenter.
I dette års udgave har man endda
kunnet KØBE en plads i ekspeditionen. TV 3 iværksatte en internet auktion hvor højestbydende
ville få plads som "joker" – en
detalje deltagerne ikke fik noget at
vide om ved landsætningen.
Pladsen gik for en pris af 100.000
kr, som gik videre til Dansk Røde
Kors.
Næsten 4.000 meldte sig i øvrigt til
castingen – der løb en lille uge.
Det er igen STRIX Televison, der
står bag produktionen, hvilket
burde borge for "at intet er sikkert"
og alt kan ske.

Af Hanne Grøn

Gode gensyn.
De populære programmer Par på
Prøve (mandage) og De fantastiske
fem (tirsdage) fortsætter også i
efteråret. En ny omgang Idols kan
ses hver tirsdag hvor den skrappe,
men
retfærdige
overdommer
Thomas Blachmann igen vil knuse
rigtig mange teenage-drømme om
en sangkarriere.
Og nye:
Børn for begyndere
Konceptet i dette program er, at et
hold forældre får en forlænget
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week-end uden børn, mens et barnløst vennepar får ansvaret for de
små. Løser de opgaven, eller ramler det hele sammen? Vi følger de
nye "forældre" fra vækning og morgenmad til godnathistorien og sengetid. Premiere 25. oktober.
Mit nye jeg
Et kontroversielt emne tages op i
programserien "Mit nye jeg", der
følger en række danske kvinder,
der har ondt i selvværdet og håber,
at plastikkirurgen kan løse det
problem. Seerne er med både
under operation og efterbehandling ved psykolog, stylist og fitness
ekspert.
3+: Fodboldkanalen
Med både Champions league og
SAS liga har 3+ for alvor status
som primær fodboldkanal, og det
image ønsker kanalen at understrege med markante navne i
værts- og kommentator stolene,

bl.a. Peter Schmeichel, ny vært i
Champions League. Den legendariske tidligere landsholdmålmand,
som i sin Manchester United karriere selv oplevede at vinde denne
turnering, er et virkeligt scoop i
studieværtrollen. Hver tirsdag og
onsdag i sæsonen guider han (og
gæsten Preben Elkjær) seerne
frem til aftenenes direkte kamp.

Viasat Sport 1, 2 og 3
Viasat Sport 1 er stadig kanalen
med hovedvægt på dansk sport,
golf i verdensklasse og magasinprogrammer med danske værter.
Viasat Sport 2 bliver en ren fodboldkanal med det bedste fra
engelsk, fransk, hollandsk og italiensk fodbold. FA Cup’en er lagt her
– det er nr. 124 (!) i rækken med
rekordstor deltagelse af 661 hold.
Lige efter nytår når den sin tredje
runde, hvor holdene fra Premier
League og den engelske 1. Division
træder ind – og det er på det tidspunkt Viasat sport 2 begynder at
sende kampene – direkte og eksklusivt.
Viasat Sport 3:
Viasat Sport 3 satser på kampsport
og motorsport. Her kan ses bl.a. de
store VM kampe med Mike Tyson
og Oscar de la Hoya. Kampsport i
Grand-Prix serien i K 1 og
Kickboxing, for ikke at tale om tre
timers hårdt-slående kampsport
fra USA hver aften. Alle sæsonens
38 løb i Nascar kan følges ligesom
USA’s formel 1: Indy racing
League.
■
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forhandler stor Globe Trekker-aftale på plads

T

ravel Channel har forhandlet en større aftale på plads,
som vil gøre kanalen til den
største udbyder af den prisvindende rejseserie Globe Trekker (tidligere kendt under navnene Pilot
Guides og Lonely Planet). Kanalen
har nu de europæiske rettigheder
til over 100 afsnit i serien og forventer at kunne erhverve sig de få
resterende afsnit i takt med, at de
bliver gjort tilgængelige.
Derudover er der indgået aftale om
et eksklusivt europæisk produktionsfællesskab med programmets

kombination af spændende billeder
og informative, fordomsfri beskrivelser af rejseoplevelsen. Det er
derfor en perfekt anbefaling af
vores strategi, der går ud på at give
seere i Europa, Sydafrika og
Mellemøsten en pålidelig og uovertruffen kilde til underholdende og
oplysende rejseprogrammer.”
For at fejre dette vigtige partnerskab vil november måned på
Travel Channel være Globe
Trekker Month og dermed et unikt
udstillingsvindue for de eventyr,
som Ian Wright, Justine Shapiro,
Megan McCormick og resten af
holdet oplever på deres ture rundt
til de fire verdenshjørner på jagt
efter forbløffende rejseoplevelser.
Hver dag fra kl. 08.00-02.00 vil
over 200 timers Globe Trekker-programmer give indsigt i glæderne og
sorgerne ved eventyrlige rejser i en
verden fuld af rejsemål, lige fra
Alaska
til
Australien.
Programmerne bliver inddelt i
grupper, der passer sammen geografisk og med hensyn til valg af
emne, der kan være alt lige fra
eksotiske mysterier i Asien til de
amerikanske storbyers summende
gadeliv.
Den 28. november afsluttes Globe
Trekker Month med verdenspremi-

skaber, Pilot Productions, som sikrer, at Travel Channel bliver den
eneste paneuropæiske kanal med
rettighederne til kommende afsnit.
Det er et hurtigt, timelangt program, der udforsker seværdigheder, kulturer og livsstile mange forskellige steder rundt omkring i
verden. Globe Trekker har et publikum på 30 millioner seere verden
over og har vundet mere end 20
internationale priser, inklusive 6
American Cable Ace Awards.
Travel Channels direktør Richard
Wolfe kommenterede aftalen:
”Globe Trekker er som skræddersyet til Travel Channels redaktionelle filosofi. Programmet er en
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eren på det seneste Globe Trekkerafsnit, hvor Ian Wright udforsker
den fantastiske by Tokyo – en forsmag på den helt nye serie, der vil
blive vist på Travel Channel næste
forår. Der vil også blive afholdt en
Globe Trekker-konkurrence med
en masse vidunderlige præmier, og
seerne vil få mulighed for at stemme på deres yndlingsafsnit på
Travel Channels hjemmeside:
w w w. t r a v e l c h a n n e l . c o . u k
<http://www.travelchannel.co.uk/>
Travel Channel, der drives af
Travel Channel Europe Limited,
havde premiere i februar måned i
1994 og var Europas første tvkanal, der udelukkende beskæftigede sig med rejseverdenen.
Kanalen sender nu 18 timer om
dagen på 10 forskellige sprog i
Europa, Afrika og Mellemøsten.
■

NÅR NATUREN
RASER...

STORM HISTORIER
HVER AFTEN KL. 19.30
VIND REJSE TIL EGYPTEN:
I samarbejde med IMAX Tycho Brahe Planetarium, som har premiere på
National Geographic IMAX filmen ‘Når Naturen Raser’ i efteråret, afholder
vi en stor vejr konkurrence med masser af gode præmier. Vind en luksustur
til Egypten. Læs mere og deltag på hjemmesiden.
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL og den gule ramme er et registreret varemærke fra National Geographic Society; anvendes med tilladelse. Image © National Geographic/Graphics Films

nationalgeographic.dk/tv

Jamie Oliver
Bl.a. søndag d. 16/10 kl. 19.00

Andreas Viestad
Torsdage fra 7/10 kl. 21.30

Ainsley Harriot
Bl.a. tirsdag d. 5/10 kl. 16.30

Rick Stein
Søndage fra 10/10 kl. 19.30

Sophie Grigson
Bl.a. fredag d. 22/10 kl. 19.00

James Martin
Bl.a. lørdag d. 9/10 kl. 10.30

Now comes BBC Food med
danske undertekster!
Så er det slut med at gætte sig til om kokkene på BBC Food bruger karry eller spidskommen.
I september lancerede vi nemlig danske undertekster på en lang række programmer. Så nu er
det meget lettere at følge med, når vores kokke præsenterer lækre opskrifter og kulinariske
indslag fra deres mange rejser rundt i verden.
I oktober kan du bl.a. glæde dig til at følge Rick Steins jagt på kvalitet både på havet og i land.
Du kan nyde de lækreste desserter fra James Martin, se Jamie Oliver trylle med retterne - og
så er den norske kok Andreas Viestad tilbage på BBC Food med en ny række programmer.

www.bbcfood.com
BBC FOOD is a trademark of the British Broadcasting Corporation
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BBC Prime

efterår 2004

B

BC Prime har vanen tro
sammensat et righoldigt
efterårsprogram, der nok
skulle kunne tilfredsstille de trofaste seere. Vi kan bl.a. nævne serien
Prime People med biografier af
store personligheder hver lørdag
aften, der starter i oktober.
Her får vi historien bag nogle af
verdens største navne, og der indledes med et afslørende portræt af
en af tidernes største fodboldsspillere, Pele. Andre navne, der portrætteres er Marie Antoinettte,
den franske dronning fra 1800-tallet, der ville give folket kage, da
hun hørte de sultede og manglede
brød (!), Florence Nightingale og
den italienske kunster og ingeniør
Leonardo da Vinci.
Listen ser således ud: Pele: 2. oktober, Marie-Antoinette: 9. oktober,
Uri Geller: 16. oktober, Sonny
Liston: 23. oktober, Florence
Nightingale: 30. oktober, og da
Vinci: 9. november.
Alle portrætter er med danske
undertekster.

Masser af nye drama-afsnit
Den populære dramaserie, Waking
the Dead, er tilbage med nye
afsnit. Det samme gælder hårsalon-sagaen Cutting It (med danske
undertekster) og endelig er der en
dosis af hospitalsdramaet Born
and Bred (danske undertekster),
der foregår i 1950erne i den smukke engelske landsby Ormston, hvor
Arthur Gilder og hans søn Tom
arbejder sammen på landsbyhospitalet.
Halloween på BBC Prime
For at fejre Halloween har BBC
Prime bedt tv’s mest frygtindgydende kvinde, den af statur lille
Anne Robinson, om at lægge navn
og ansigt til aftenen. Under titlen
"Trick & Treat with Anne
Robinson" er der fra kl. 18.00 lagt
i ovnen til en aften med lidt bange
anelser. Først en omgang "Weakest
Link" med rugbystjerner og popstjerner som Belinda Carlisle og
Natalie Appleton. Derefter kan
Anne genses i Parkinson kl. 18.50
– og kl. 20.00 vises dokumentaren
Travels with my unfit mother" om
Anne og hendes datter Emma, der
rejser rundt i USA.

Nye komedier
Harry Enfield vender tilbage med
en helt ny komedie , Celeb (danske
undertekster) med start den 22.
oktober kl. 21.00, hvor han spiller
en aldrende rocker, som kommer
ud for en del i sit kæmpepalæ på
landet, hvor han lever med sin butler og mediehungrende ex-model
–kone, Debs.
Samtidig får komedien Knowing
Me, Knowing You premiere den 12.
November, hvor Steven Coogan
spiller Alan Partridge, vært på et
sladderprogram
med
kendte
gæster.
Top Gear på Prime
Nu hvor antenneforeningen ikke
længere har BBC World i programpakken, vil det sikkert glæde
mange Top Gear fans, at programmet nu vises på Prime. Tirsdag
aften har Jerry Clarkson og hans
motorglade kolleger alverdens
kommentarer klar – både gode og
dårlige – om de biler de tester i programmet. (med danske undertekster, og fra tirsdag den 9. november
kl. 21.00).
■

- nu med danske undertekster

D

e specielle fagudtryk i køkkenet er ikke altid dem,
engelskunderviserne har
brugt mest tid på at lære deres elever/studerende, så det må være en
kærkommen håndsrækning til den
rette docering af et krydderi som
"cumin" (spidskommen) og de
mange "’erbs" (krydderurter på
London-engelsk) at der fra 4. september kom danske undertekster
på en lang række af programmerne.
Indenfor en overskuelig fremtid
lancerer BBC Foods website

www.bbcfood.com endvidere en
speciel madordbog, så man også
der kan slå specifikke ord op samt
hente hjælp, hvis en af kokkene
stadig kun jonglerer i ounces (i stedet for gram) og Fahrenheit til
ovnbagning.
De kulinariske rejse-strejftog
fortsætter i efteråret med friske
madtips fra f.eks. dessert kongen
James Martin, Rick Stein tager
seerne med på fisketur og tilbereder fangsten, vi kommer en tur
rundt i Italien og ser på lækre italienske specialiteter – og er man

mere til Canada, bliver der også
mulighed for at se på både enestående natur og lækker,lækker
mad.
Alt sammen med danske undertekster.
Nyd efteråret i køkkenet – det er
virkelig inspirerende.
■
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Internet til fast pris

Er du tilsluttet AFOSHS’ antenneanlæg, har du mulighed
for at få højhastigheds internet gennem kabelnettet.
Med et internetabonnement hos Dansk Kabel TV
kan du frit surfe på nettet til en fast, månedlig pris.

FlatRate 256

- 149 kr/måned

FlatRate 512

- 249 kr/måned

FlatRate 1024

- 299 kr/måned

FlatRate 1024 pro

- 399 kr/måned

FlatRate 2048

- 549 kr/måned

FlatRate 4096

- 699 kr/måned

Se mere på www.dk-tv.dk
- eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98

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

er flyttet til nye lokaler

D

en trange plads, som
der efterhånden var
blevet på antenneforeningens gamle lokaler, Adelgade 83, har længe givet problemer både ved ekspedition
og andre kontoraktiviteter i
dagligdagen.
Bestyrelsen har derfor de sidste par år ledt efter egnede
lokaler, som blev fundet kort
før sommerferien på adressen
Adelgade 48 (ved siden af
Blockbuster). Her var både
placering – stadig på hovedgaden – og de rummelige rammer, kontoret havde behov for.
Som ekstra gevinst kan medlemmer, der fragter en barnevogn med sig og kørestolsbrugere nu få kontakt med pigerne på kontoret uden at skulle
banke på vinduet først!

Med
programleverandørernes
hjælp er lokalerne blevet udsmykket med flotte plakater, ikke
mindst takket være en ihærdig
indsats af Canal Digitals Steen
Ascanius, som har fremskaffet de
flotte billeder til væggene for os.
Medlemmernes reaktion har da
også været yderst positiv, og kontorets medarbejdere har nu
mulighed for endnu mere effektiv
og – diskret – ekspedition ved
"småøer", der er placeret et stykke fra arbejdsskrivebordene.
Her følger lidt stemningsbilleder
fra indflytningen i august – i god
varme! – og det færdige resultat.
■

Åbningstiderne er ikke
ændret:
Mandag-onsdag . 10.00 - 13.00
torsdag . . . . . . . . 10.00 - 17.00
Fredag . . . . . . . . lukket.
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Antenneforeningen
på gaden
Antenneforeningen deltager i stigende
grad i de aktiviteter, handelsstandsforeningen iværksætter, f.eks. Lys Nat (4. juni) og
det årlige kræmmermarked.

K

analerne sponserer flotte præmier til konkurrencer, der er med til at sætte fokus også på
deres programflade.

Her følger et par billeder af “Lys Nat” vindere, hvor
Canal Digital og Travel Channel rykkede med ud på
fortorvet.
Den heldige vinder af et fladskærms-tv i Canal
Digitals konkurrence, Karen Hannerup (i midten)
med Steen Ascanius fra Canal Digital og Hanne
fra bestyrelsen.

Aase fra kontoret med vinderen af digitalkameraet i Travel Channels konkurrence:
Brian E. Jensen.

Kræmmermarked den 4. september
Både inde og ude – i det fantastiske vejr bestilt til lejligheden – var
inviterede kanaler repræsenteret
med konkurrencer og flotte præmier.
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øjeblikket og med den nye tekstning på kanalen, som omtales
andetsteds i bladet, vil den tendens utvivlsomt forstærkes.

Det var MTV, Fox Kids (nu Jetix),
Hallmark og BBC Prime og Food,
der havde deres egen stand med
smagsprøver fra Byskovs festlige
og smagfulde nabostand.

Fox Kids (nu Jetix) havde valgt at
sende både et hav af præmier og en
populær figur, Agamon til byen,
som hilste på børnene og lokkede
dem til at deltage ved det lange
tegnebord.

De tre muntre BBC-piger havde
nok at gøre hele dagen med at
betjene gæsterne ved boden og slå
et slag for kanalens fortsatte
udbredelse i nettet. Det går godt i

Hallmark sendte en unik gammeldags popcorn-maskine og en masse
småpræmier, som børnene kunne
forlyste sig med, og også MTVs
præmier var særdeles højt i kurs.

AFOSHS NYT

De havde sammensat en præmiepakke med lækkert tøj, som 10 heldige vindere kan glæde sig over.
Stor, stor tak til kanalerne for
deres velvilje til at deltage.
Vindere:
MTV
1. præmier: Helle Dahl Nielsen,
Skanderborg og Arwin Sørensen,
Skanderborg
BBC Food
1. præmie: Heidi Christiansen,
Skanderborg.

Fox Kids/Jetix
1. præmier: Alice Sørensen,
Magnus Madsen, og Caroline
Bæver. Alle Skanderborg.
Hallmark
Vinder af den fantastiske pop-corn
maskine blev.
S. Bjergaard, Skanderborg (og han
blev rigtig glad!).
Øvrige vindere kan ses på hjemmesiden www.afoshs.dk.
<http://www.afoshs.dk>: Her er
også flere billeder.
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Når naturen raser
IMAX-film får premiere i Danmark

E

n vulkan på kanten af
udbrud, Jorden skælver,
himlen bliver mørk og en
truende tornado raser. Oplev
IMAX-filmen "Når Naturen Raser"
hvor de kolossale kræfter der former vores verden er på spil. I filmen følger du forskere, der arbejder intenst på at øge menneskets
muligheder for at overleve de
destruktive naturkræfter. Ofte
med deres eget liv som indsats. I
"Når Naturen Raser" oplever du
naturens største fænomener foreviget på verdens største filmformat. Filmen kan ses hver dag i
Tycho Brahe IMAX Planetarium i
København hele efteråret og indtil
jul. Filmen har selvfølgelig dansk
tale.
I anledning af den danske premiere på National Geographic IMAX
filmen ’Når Naturen Raser’ har tvkanalen National Geographic
Channel i Danmark programsat en
række vejr-programmer til dem,
der ikke har fået nok riven og
rusken i biografsalen.
Alle hverdage i september kl. 19.30
vil man således kunne følge med i
"Storm Historier", der handler om
menneskers skæbnesvangre møde
med stormvejr. Overlevende fortæller deres historier og der vises
film fra naturens rasen og enorme
kræfter, der kan ødelægge hele
samfund.

Derudover vil de særlige vejrfænomener vulkaner, orkaner, jordskælv, men også andre såsom oversvømmelser blive gennemgået i
dokumentarprogrammer mandag
og fredag aften kl. 23.00, startende
fra 1. oktober.

KONKURRENCE:
Tycho Brahe Planetariet og NGC’s
store vejr–konkurrence findes på
tv-kanalens hjemmeside, hvor
førstepræmien er en rejse til
Egypten i samarbejde med Atlantis
Rejser. Outdoorfirmaet Deuter
leverer to styks specialtilpassede
soveposer til 2. præmievinderen,
mens der er gratis års-abonnementer på National Geo-graphic
Magasinet og fribilletter til IMAX
filmen til resten.
www.nationalgeographic.dk/tv
■
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