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FORORD
Skantenne focus bladet

Så er det tv tid igen

Redaktion:

L

Hanne Grøn (ansv.), Bent Larsen
og Henrik Christensen

Kontormedarbejdere:
Aase Uldall og Ulla Laurberg

Kontoradresse:
Adelgade 48,
8660 Skanderborg

Åbningstid:
Man – ons:
tors:

10.00 – 13.00
10.00 – 17.00

Hjemmeside:
www.skantenne.dk

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

Layout & Tryk:

ivet er for kort til genudsendelser, og
vejret har været for godt til tv-kigning
det meste af sommeren – og det ved tvselskaberne jo godt! Derfor ligger de største
ny-satsninger i efteråret, og det er her, kampen om seernes gunst for alvor sætter ind.
Der er mange gode nyheder på alle favoritkanalerne, og vanen tro er der også et par nye
kanaler, der lanceres på denne årstid. Den
ene, Kanal 4, er dog startet allerede i maj i
vores anlæg, men kører nu som kvindekanal
på fuld styrke – mens den anden, TV2s
nyhedskanal, er under oprettelse ved vores
deadline - og foreløbig ikke er med i foreningens primære programleverandørers tilbud.
I bladet ser vi også tilbage på årets smukkeste begivenhed lokalt, festivalen, som for 27.
gang kunne notere rekordomsætning på trods
af vejrgudernes ihærdige forsøg på at drukne
festen. Vi genoplever stemningen og glæder os
allerede til næste års 4-dages-fest.

Velkommen til Ry

Asferg & Harboe,
Adelgade 92, 1.,
8660 Skanderborg.
Tlf. 86 510 410, fax 86 510 415,
e-mail: info@asferg-harboe.dk.

Arbejdsgruppen fra Ry Antenneforening fortæller om deres oplevelse med redningsprocessen i en spændende beretning i bladet, hvor vi
også kan høre om info-dagen for Ry borgerne i
september.

Oplag: 15.200

Gadeaktiviteter

Fotos: TV 2, TV 3, Voice TV, EMI
Music , Sony Pictures, NGC
Anders Stensgaard, Kim Daugaard,
Gunner M. Nielsen.

Forsidefoto: Kashmir i smuk
aftenstemning på årets let våde
festival (Foto: Anders Stensgaard)

Kræmmermarkedet var i år ramme om kanalerne Disney og Kanal 4s aktiviteter til at
møde seerne i gadehøjde. Børnene fik en
superoplevelse i Disneys hoppeborg, der ikke
var til at overse på fortovet, og vores medlemmer og gæster kunne møde den sympatiske
studievært Mayianne Dinesen fra programmet Dinesen Spotlight. Tak til alle, der besøgte os og var med til at gøre dagen til en succes.

Nyt navn og ny hjemmeside
De vågne læsere vil have bemærket, at bladet
har fået nyt navn med dette nummer.
Navneskiftet er nødvendigt, da vi jo har nedlagt "AFOSHS" betegnelsen, og det nye navn
er nu identisk med hjemmesidens (www.skantenne.dk). Henrik gennemgår hjemmesidens
layout i bladet og opfordrer læserne til at
komme med input til informationer, vi måtte
have overset.
Men først og fremmest skal vi jo nu se tv – og
vi håber, at de appetitvækkere, kanalerne selv
har valgt ud til os, giver lyst til at tilbringe
mange hyggelige timer foran skærmen.
Go’ fornøjelse
Venlig hilsen
Hanne Grøn
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Vi keder os ikke i
Antenneforeningen
Velkommen til vore nye medlemmer i Ry – Velkommen til vore
nye medlemmer via Sjælsø Gruppen – Velkommen til elsel-

Foto: Burgdorf; Århus

skaberne og fiberbredbånd – Velkommen til digitalt TV

Af Bent Larsen
Ry medlemmer
Stort velkommen til vore nye medlemmer fra Ry. Med overvældende
flertal i Ry Antenneforening er Ry
Antenneforening nedlagt og tilsluttet Skanderborg Antenneforenings kabelnet. En større investering, som vore medlemmer fra Ry
selv betaler. De betyder intet for
vore gamle medlemmer, men betyder meget for medlemmerne fra
Ry, fra 30 til 50 TV kanaler, mulighed for internet og IP-telefoni,
samt stor sikkerhed i leverancen. I
skrivende stund kender jeg ikke
den nøjagtige startdato med nye
signaler, ligesom vi ikke kender
antal internettilslutninger og etablering af IP telefoni. Se i øvrigt en
artikel senere i bladet.

Velkommen til nye medlemmer
via Sjælsø Gruppen
Vi har lavet en helt speciel tilslutningsaftale med Sjælsø Gruppen,
der betyder, at alle, der flytter ind
i området, hvor Sjælsø Gruppen
bygger, kan blive tilsluttet Skanderborg Antenneforening for en tilslutningspris på kr. 5.000 incl.
moms, uanset om du er medlem i
forvejen. Fra 1.1.2007 bliver dette
og vort eget kontingent sat op til
kr. 5200. Velkommen til Sjælsøgruppen.

læg er bygget op omkring fibernet
og fordelt i coaxkabler og med øer
med max. 4-600 abonnenter har vi
svært ved at se fordelen ved fibernet selv langt ude i fremtiden. Vi
vil gerne grave nye kabler ned,
men kun hvis det kan betale sig, vi
ønsker ikke at vore medlemmer
skal betale for sådanne eventyr,
med mindre det sker under kontrolleret, økonomisk hensyntagen.
Lidt sjovt, så har EU forbudt en
hollandsk by (altså med offentlig
støtte) at lave et nyt fiberbredbånd
med den begrundelse, at skattemidler ikke må bruges til at skabe
konkurrence med private virksomheder og foreninger. Gad vide, hvor
mange politikere eller medlemmer
af politiske partier, der er valgt ind
i elselskabernes repræsentantskab?
Digitalt TV er et spændende emne,
men fyldt med sprængstof. Som vi

opfatter lovgivningen, og som vor
brancheorganisation opfatter lovgivningen, skal vi levere digitalt
TV i den lille pakke, fordi det er en
must carry kanal. Det betyder, at
vi sender digitalt i vor lille pakke
med et dårligere signal, end vi ellers vil kunne levere signalet i. Vi
sender det derfor også til vore brugere, der har digitalt TV på kanal
48 eller 690 MHz (UHF båndet).
Lovgiverne har ikke fundet ud af,
at det ikke er smart, at digitalt TV
på DR 1 og TV2 leveres som must
carry, men nu får vi se, om de ændrer "signaler".
Med håb om et godt signal
Bent Larsen
Formand

Vi ønsker også velkommen til vore
venner/kolleger/konkurrenter fra
elselskaberne, der graver flittigt i
vort område. Det bliver spændende
at se, om nogen i vort anlægsområde kan finde på at koble sig på
elselskabernes fibernet. Vort anNr. 3 - oktober 2006
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Hvad skal du se på TV i aften?
National Geographic Channel
Prisvindende dokumentar
Spektakulære billeder
Medrivende fortællinger
Kompromisløs kvalitet

FLASHBACK
MONDAY

Dybdegående
historiske og
arkæologiske
programmer.

CLASSIC
TUESDAY

De bedste
klassikere og
højdepunkter
gennem årene.

KNOWHOW WORLDWIDE
WEDNESDAY THURSDAY

Epokegørende
videnskabelige og
teknologiske
dokumentarer.

Fascinerende
historier om
verdens kulturer
og traditioner.

HIGHRISK
FRIDAY

Gribende
fortællinger om
naturfænomener
og katastrofer.

Faste temaaftener hver aften fra kl. 22.00 til 24.00
National Geographic Channel er en af verdens mest prisbelønnede
Tv-kanaler. Det er en ren dokumentarkanal, der allerede kan ses af over
1.100.000 danske husstande. Vi sender hver dag fra kl.12.00 til 06.00
og alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.

nationalgeographicchannel.dk

Think again.
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Af Toke Gerdes, NGC
Set indefra
National Geographic Channel
tager dig med indenfor til seks vidt
forskellige spektakulære begivenheder. Lige fra Rolling Stones
kæmpekoncert på stranden i Rio
de Janeiro, til fejringen af det kinesiske nytår i Hong Kong, til det
ydre rum og tilbage igen til vinflasken på dit bord.
Kommer hver lørdag kl. 23.00.
Videnskab i Hollywood
Biograffilm har altid været med til
at påvirke vores drømme og mareridt om, hvad videnskaben kan
udrette. I denne serie sætter vi
fokus på, hvor fiktionen holder op,
og virkeligheden begynder, når
videnskaben spiller med i filmens
verden af special effects.
Kommer hver onsdag kl. 22.00.

Du kan finde mere information om
programmer på National Geographic Channel på:
www.nationalgeographicchannel.dk
National Geographic Channel er
en af verdens mest prisbelønnede
Tv-kanaler. Det er en ren dokumentarkanal, hvor programfladen
spænder over eventyr og udforskning, videnskab og teknologi,
historie og kultur samt natur og
dyreliv. National Geographic
Channel startede i Danmark i
1997 og kan allerede ses af over
1.100.000 danske husstande. Der
sendes hver dag fra kl. 12.00 06.00 og alle programmer er med
danske undertekster.
■

Vulkaner
Vulkanudbrud er dramatiske påmindelser om, at vores planet er
levende. I programmet her ser vi
på nogle af de største og mest
betydningsfulde vulkanudbrud gennem tiden.
Se de fantastiske optagelser
tirsdag den 17. oktober
kl. 22.00.

Nr. 3 - oktober 2006
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Pigerne har med Kanal 4 fået deres "egen" kanal, men
det er ikke forbudt for mænd at kigge med
Af Hanne Grøn

I

efteråret rammer den nye danske kvindekanal seerne for fuld
styrke, og medlemmerne i
antenneforeningen får endnu en
valgmulighed til programafstemning, når familien skal spredes.
Den nye kanals ophavsmænd (øh ..
kvinder!) lægger dog stor vægt på
at understrege, at kanalen naturligvis kan ses af alle – det er ikke
meningen, at kvinder skal sidde i
deres eget lille rum og se tv, men
det, der kommer ud af skærmen, er
altså beregnet til kvinder. Chef for
kanalen er Anette Kokholm, der
senest har været redaktør på BTs
søndagssektion "Kun for Kvinder",
så man må sige, at erfaringen med
målgruppens interessesfære i høj
grad er til stede.
Hvad vil kvinder så egentlig se?
Ja, det får vi jo defineret nu. Og det
er en blandet buket af både underholdning og fordybelse, som vi bliver budt på. Et blik på programfladen viser, at kvinderne naturligvis
fylder meget som studieværter og
tilrettelæggere. Man har også indtryk af, at de får lov at sætte deres
meget personlige fingeraftryk på
programmerne.

Jamie klar
med ny
mad serie

anden sag – men underholdningsværdien fejler ikke noget.

Jonas indbyder til lidt af
hvert på gården

Vi har stadig til gode her ved deadline at se Pernille Aalunds program QTV, som umiddelbart lyder
nyskabende både i indhold og
form. For første gang sammensmeltes redaktionerne på en tvkanal med et trykt medies redaktion, nemlig Pernilles egen på
damebladet Q, der er et af de største danske månedsmagsiner for
kvinder. Seerne får stor medindflydelse på indholdet, ligesom på
magasinet, og ambitionen er også
at komme ud i alle hjørner af landet med gode historier om og med
kvinder. Det bliver en blanding af
dokumentar, forbrugermagasin,
reality og talkshow.
Serierne "Grey’s hvide verden" og
"Bonde søger brud "har kørt et
stykke tid, når vi lander på gaden
– og især sidstnævnte har været en
munter og positiv nyskabelse
inden for reality genren. Som
bekendt er der oftest fokus på konflikter, men den unge vært Anne
Dorte Krog styrer målbevidst mod
at give de medvirkende en plus
oplevelse. Om de ti landmænd, der
søger livsledsagere, så også får
ønsket opfyldt med tvs hjælp, er en

Det er ikk’ bar’ kvinder
Pigernes yndlingskok, Jamie Oliver – fra "Det er bar’ mad" og
efterhånden seks kogebøger mere
– er heldigvis valgt som madguru
på kanalen, og i efteråret vender
han tilbage i en ny programserie,
der optages i skrivende stund. Den
entusiastiske kok har senest kastet sig over italiensk mad, som
egentlig er en tilbagevenden til
hans tidligste rødder på kokkeskolen – men denne gang er han hjemme i eget køkken igen, klar til at
inspirere alle køkkenskrivere.
En anden mandlig favorit
på dokumentarsiden er
Kaare Sand, som vender
tilbage med nye programmer i serien Reportagen. Han sætter bl.a. spot på,
hvordan kvindelige
fængselsbetjente
klarer det hårde
pres på arbejdet –
og hvordan det
påvirker familielivet at have et arbejde af den karakter.
Han har også sat
sig for at undersøge, om "tro kan
helbrede", og han
er på pletten til
en
nyretransplantation for at
afdække de følelser, der går gennem hovedet på
både donor og
modtager.
Kanalen kommer første
gang til afstemning
i foreningen i januar
2007. ■
Pernille styrer QTV
med sikker hånd
Nr. 3 - oktober 2006
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Cartoon Network starter egen filmklub, der har
præmiere søndag den 8. oktober!
Nu vises der hver søndag to gysende gode Scooby-Doo film fra 9.30 –
11.30.
I oktober viser vi:
Til premiere søndag den 8. oktober:
Den skrækindjagende spøgelsesby
& Scooby-Doo møder Batman og
Robin.
Søndag den 15. oktober:
Panik i hønsegården
& Gæt hvem der ikke kommer til
middag.
Søndag den 22:
Spøgelsestågen & Den Røde Barons genfærd.
Søndag den 29. oktober:
Spøgelseskryb fra sumpens dyb
& Batman og Robin flyver igen.

Yu-Gi-Oh GX!
Duelmonstre er blevet så populære, at duelskoler oprettes. På vej til
optagelsesprøven møder Yuki den
legendariske duellist Yugi Moto,
som giver Yuki et særligt kort, der
fortæller, at drengen er mere end
en almindelig duellist. Yugi består
prøven, men kommer på sovesal
med ungdomsforbrydere. Det forhindrer dog ikke Yuki i at blive
venner med nogle af dem, og sammen skal de håndtere lektier, rivaler og de mærkelige ting, der sker
på skolen.
Yu-Gi-Oh GX! lanceredes på Cartoon Network den 4. september og
vises alle ugedage kl. 16.30.

ung til at redde planeten. Ej heller
for gammel til at diskutere, hvem
der skal tage opvasken. I kampen
mod skurke, monstere og aliens
bruger de kampsport og high-tech
udstyr.
Teen Titans fusionerer teenverdenens humor med fedt animerede
visualiteter. Og beskriver på genial vis overgangen fra barn til voksen.
Se Teen Titans hver fredag til søndag kl. 16.30 fra den 27. oktober

Teen Titans!
De kæmper om sandhed, retfærdighed og det sidste stykke pizza!
De fem superhelte beviser gang på
gang, at man ikke kan være for

Xiaolin Showdown,
fra den 13. november kl 17.30
Xiaolin Showdown er en helt ny
hæsblæsende og fantastisk eventyrkomedie på Cartoon Net-work!
Det gode mod det onde.
Krigere mod hekse. Hemmeligheder og mystik.
Og Cartoon Network laver igen i
år sin helt egen julekalender med
nye afsnit af Duck Dodgers. Vi
afholder også igen i år Jul i
November- konkurrencen - fra den
1. - 24. november med store, daglige præmier og en kæmpe hovedpræmie. Vi viser helt nye afsnit af
Duck Dodgers hver dag kl. 18.30.■

Nr. 3 - oktober 2006
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Det bedste fra to verdener - ﬁlm og sport
Kanalerne vises digitalt,
som betyder bedre billedeog lydkvalitet. Har du et
widescreen-tv, får du den
perfekte hjemmebiograf,
fordi du med Canal Digitals
tv-box kan modtage nogle
af kanalerne i 16:9-format.
Du kan desuden lade dine
nuværende kanaler gå gennem Canal Digitals tv-box, så
alle dine kanaler opleves i en
forbedret digital kvalitet.

Canal+ pakke
til 149 kr./md.
med 2 mdrs.
tilfredshedsgaranti
Alle programpakker forudsætter 12 mdr. abo. og
tv-box medfølger, så længe abonnement haves på en
Canal Digital programpakke. Prisen er ekskl. halvårlig
kortservice på 145 kr. Tilbuddet gælder til 1.10.2006.
Efter 12 mdr. betales normalpris (pt. 219 kr./md.)

Bestil på

70 13 19 19
Skanderborg ann2.indd 1

24/08/06 10:45:53

06 10:45:53
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Af Jesper Dahl-Sørensen, MTV

D

en 2. november bringer
MTV de hotteste internationale stjerner til København
når verdens største award show,
MTV Europe Music Awards, kommer til Danmark. Det bliver den
mest fantastiske tv event sendt
live fra Danmark til ca. 1,4 milliard mennesker i 179 lande.
Værten ved showet bliver tidens
største pop navn, Justin Timberlake. Udover at lede slagets gang
er den tidligere N'Sync-sanger selv
nomineret i to kategorier, nemlig
'Best Male' og 'Best Pop'. - Jeg er
virkelig begejstret over at være
vært for årets EMA. Vi overtager
byen. Det bliver en fantastisk nat.
Alt kan ske, og ingen kan føle sig
sikre, siger Justin Timberlake om
sit nye 'job'. Du kan som medlem af
Skanderborg
Antenneforening
selvfølgelig følge optakten gennem
hele efteråret og se selve showet
direkte den 2. november på MTV.
MTV har valgt at skabe det mest
tilgængelige MTV show nogensinde, som betyder, at den 13. årlige MTV Europe Music Awards

(MTV EMAs) vil blive transmitteret fra to steder i København den
2. november, med musik og show
på både Rådhuspladsen i byens
centrum og fra Bella Centret. Det
bliver én stor folkefest. Ideen med
to scener for MTV Europe Music
Awards 2006 udspringer af dobbeltheden i Københavns kulturliv
og reflekterer både dansk historie
og moderne kunst. Bella Centret er
det ideelle sted til at imødekomme
de voksende teknologiske udfordringer ved MTV EMA. Dette sammen med den historiske og atmosfærefyldte Rådhusplads, vil vise
verdens TV-seere København fra
nogle af byens bedste sider.
København følger disse europæiske
storbyer som vært for showet:
Lissabon (2005), Rom (2004), Edinburgh (2003), Barcelona (2002),
Frankfurt (2001), Stockholm (2000),
Dublin (1999), Milano (1998), Rotterdam (1997), London (1996),
Paris (1995) og Berlin (1994).
■

Getty images
Getty images

Getty images
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Uden bestyrelse - intet signal
Ry Antenneforening fusionerer med Skanderborg Antenneforening
Af Hans Grand, Ry

E

n dag sidst i oktober 2005
dumpede der en profeti gennem min brevsprække: "Dit
antennesignal forsvinder, hvis du
ikke deltager i foreningsarbejdet."
Som baggrund var angivet, at den
daværende bestyrelse i Ry Antenneforening ikke ønskede at fortsætte, og gentagne generalforsamlinger havde ikke kunnet pege på
en ny.
Jeg er bestemt ikke afhængig af Tv
(mener jeg selvfølgelig selv), men
at det helt skulle forsvinde, det var
nu alligevel for meget.
Og lidt nabosnak på vejen kunne
hurtigt afklare, at jeg ikke var ene
om den antagelse.

relse. Formand Anders Erichsen
havde været med hele vejen, og
han gav klart udtryk for, at nu
måtte en anden træde ind i stedet
for ham.

bød samme aften, at de ville hjælpe
med regnskaber, og Odder Antenneforening stillede Hans Carstensens store viden om drift af foreninger til rådighed.

Som ordstyrer tiltrådte den altid
venlige og snarrådige Hans Carstensen fra Odder Antenneforening. Han kunne oplyse, at hvis
der ikke meldte sig nogen til en ny
bestyrelse, så skulle signalet afbrydes, og million-investeringerne i
anlæg med mere, ville sandsynligvis være tabt.

Den alt ødelæggende situation var
afværget. Alle drog hjem med lettet
sind og Tv-signaler på flimmeren i hvert fald indtil næste generalforsamling.

Derfor var en pæn del af medlemmerne mødt frem til det, der let
kunne gå hen og blive den sidste
samling i Ry Antenneforenings
mangeårige historie - med afvikling af samtlige aktiver inklusiv
antennesignalet, som kan ses i
cirka 600 husstande i den sydøstlige trediedel af Ry.

På et tidspunkt svirrede en idé om,
at man i det mindste burde samle
en arbejdsgruppe, der skulle se på
andre konstruktioner for at føre
foreningen videre - især for ikke at
miste de store investeringer.
Og den idé var heldigvis spiselig
for forsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling startede med et forløb, der
beviste, at den var helt gal med
opbakningen til foreningens arbejde. Ikke at stemningen mellem
medlemmer og bestyrelse som
sådan var dårlig, men der var bare
aldeles ingen, som ønskede at
overtage efter den afgående besty-

Men det var altså ikke nok til at
drive nogen til truget.

Nu gik det slag i slag. Fire mænd
og en kvinde meldte sig til arbejdsgruppen. Og de gav hinanden
håndslag på, at de i løbet af tre til
fire måneder ville fremkomme med
en løsningsmodel til vedtagelse på
en ny generalforsamling i foråret
2006. Og en lovning om, at de ville
drive foreningen indtil videre.
Skanderborg Antenneforening til-

Arbejdsgruppen gik i gang og fik
ordnet de mere praktiske foreningsting, så foreningen ikke gik
helt i stå. Og senere besluttede
man i gruppen at indhente tilbud
fra de interessenter, der nu engang
er i den nye storkommune.
Galten Elværk bød ind. Men elværkerne tager sig dyrt betalt for deres
nye ydelser, og kanaludbuddet var
for dårligt. Desuden skulle der graves nye kabler til samtlige husstande.
TeliaStofa bød ind. De havde opbygget anlægget og forestod også vedligeholdelsen, men de syntes ikke
særlig interesseret i at overtage.
TDC bød ind. De mente, at en
egentlig overtagelse uden foreningen ikke passede ind i deres politik
på området, og medlemmerne ville
desuden komme til at betale en forholdsvis høj årlig afgift.

Arbejdsgruppen bestod af Eva Obel, Anders Sti Jacobsen, Poul Duch Rasmussen, Carsten Petersen og Hans
Grand – med suppleanterne Gai Kjær Jensen og Thomas Henriksen. Alle med mangeårig erfaring inden for hver
deres felter, og - skulle det vise sig - gode samarbejdsevner.
Gruppen ønskede at videreføre foreningens aktiviteter, men helst uden bestyrelse - det var jo det, det seneste møde
blandt medlemmerne havde vist.
Samtidig ønskede man heller ikke bare at forære aktiverne væk til den første den bedste.

12 Nr 3 - oktober 2006

Skanderborg Antenneforening
bød ind.
Foreningen tilbød at indlemme
medlemmerne på lige fod med
Skanderborg-medlemmerne,
at
forny installationerne til det dobbelte antal Tv-kanaler, Internet og
IP-telefoni, samt at lave en fiberforbindelse til ca. 1,5 mill. kr. fra
Skanderborg til Ry.
Alt sammen til omtrent samme
lave årlige afgift, som Ry-medlemmerne i forvejen betalte, + 200,- kr.
pr. husstand pr. år – i højest 6 år.
Samtidig ville medlemmerne fortsat kunne yde deres demokratiske
indflydelse via generalforsamlingen i Skanderborg.

stemme imod, blev forslaget om
sammenlægning af Skanderborg
Antenneforening og Ry Antenneforening vedtaget.
Kort efter kunne de to foreninger
indlede egentlige forhandlinger,
kommunerne skulle spørges og orienteres, Ry Antenneforenings tidligere kontrakter m.m. skulle overflyttes til den nye konstruktion - og
det egentlige grave- og installationsarbejde kunne sættes i gang.
Medlemmerne i Ry kan nu se frem
til en stor fornyelse med mange
muligheder fra omkring 15. september i år.
■

Den sidste ordinære generalforsamling i Ry Antenneforening i foråret 2006 var ikke i tvivl. Med én

Indflytningsklare boliger med sjæl…
og plads til at samles om tv-kanalerne

N

år man taler tv-kanaler, er
der visse kanalnavne, der
altid popper op i hukommelsen. Sådan er det også inden for
projektudvikling af boliger. Her har
Sjælsø Gruppen inden for de senere
år slået sit navn fast i toppen som
en af Danmarks førende udbydere
af boliger med attraktive placeringer.
Står bl.a. bag Skanderborg Bakker
De fleste af Sjælsø Gruppens projekter opføres godt nok på Sjælland,
men lokalt i Skanderborg-området
er det Sjælsø Gruppen, der står bag
det store udviklingsområde Skanderborg Bakker. Og samarbejdet

mellem Skanderborg by og Sjælsø
Gruppen har på alle måder været
spændende og visionært.
Udsigt over byen og søen
Et af områdets plusser er den høje
beliggenhed med udsigt over byen,
søen og Illerup Ådal. Det har Sjælsø
Gruppen og Arkitema udnyttet på
bedste vis - til de i alt 700 spændende, særegne boliger. Se mere på
www.skanderborgbakker.dk. Det
ganske særlige ved Skanderborg
Bakker er, at hver bebyggelse kommer til at fremstå som en "landsby i
byen", hvilket giver en afvekslende
og spændende oplevelse. Såvel inde
som ude.

Er ikke til at komme uden om
I Storkøbenhavn kan man ikke
undgå at støde ind i et projektskilt
fra Sjælsø Gruppen. Et af de største
og mest kendte områder er den
gamle porcelænsfabrik på Smallegade på Frederiksberg, som
Sjælsø Gruppen i disse år udvikler
og forvandler til et af byens mest
eksklusive boligområder, Porcelænshaven, bl.a. kendt fra første
omgang af TV2-serien "Huset".
Vil du vide mere om Sjælsø
Gruppen eller eller se, hvor du
fremover kan slå dig ned med din
familie og jeres tv, så kig på
www.sjaelsoe.dk
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HVER MANDAG PÅ
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Af Katrine Lundgreen, TV2

FC Zulu kan vende statistikken
FC Zulus fodboldtalenter på dårligste topplan har hele sommeren varmet op til den ultimative landskamp mod det spanske FC Zuluhold d. 28. oktober i Farum Park.
Hvem husker ikke da Elkjær med
hul i shortsene brændte det sidste
straffe i semifinalen mod Spanien
under EM i Frankrig i 1984? To år
senere skete det igen ved VM i
Mexico, da Spanien bankede
Danmark 5-1 i ottendedelsfinalen.
Men nu skal det være slut!
Du kan heppe på FC Zulu hver
mandag kl. 21.50 på TV 2 Zulu.
Klovn - sidste chance
Problemer med en abesluse, et
gammelt venskab med en pædofil
og en mindehøjtidelighed for den
danske modstandsbevægelse er
blot nogle af de ting, Casper og
Frank må slås med i fjerde og sidste sæson af den hylende morsomme og vanvittige serie KLOVN
på TV 2 Zulu. Følg med, når den
uheldige Frank og hans gode ven
Casper tager på besøg til Franks
barndomshjem, til Sankt Hans hos
svigerforældrene og på huskøbstur
til Bornholm. Husk – det er sidste
chance!
Tag med Casper og Frank på
nye oplevelser hver mandag kl.
22.20 på TV 2 Zulu.
Success i sommernatten
Med en veninde, et tæppe og en picnic-kurv under armen har ca.
98.000 i år besøgt Zulu Sommerbio
i Odense, Ålborg, Århus og
København. Danske biografhits og
store, amerikanske filmtitler har
hver aften trukket flere tusinde ud
i sommernatten for at se gratis film

i måneskinnet. Tag med næste år,
når sommerens hyggeligste tradition går i luften igen.
Zulus sommerbio blev i øvrigt suveræn vinder i hovedstadens konkurrence "Byens bedste gratisoplevelse 2006" – med 42 % af stemmerne foran events som Vesterbro
Festival (19%) Stella Polaris ( 17%)
og Opera i Fælledparken med 15%.
Endnu en fornem hæder til den
lille kanal.
Nyt show med Meyerheim
"Meyerheim" er TV 2 Charlies nye
talkshow med Meyerheim som
vært. Hver uge kommer to eller tre
kendte mennesker i studiet til en
personlig og spændende samtale
om deres liv og karriere. Michael
Meyerheim vil få sine gæster til at
fortælle historier fra deres liv, som
seerne ikke før har hørt. Bob
Ricketts og hans orkester leverer
den musikalske underholdning til
de forventningsfulde publikummer.
Mød Meyerheim hver onsdag
kl. 20.35 på TV 2 Charlie

heder indenfor filmens verden på
TV 2 FILM, f.eks. i vores stjerneweekender, hvor vi sætter fokus på
en bestemt skuespiller, genre eller
instruktør.
Mænd af ære
Se med, når det stærke drama
“Mænd af ære” ruller over skærmen på TV 2 FILM i oktober.
Oscar-vindende Robert de Niro og
Charlize Theron er begge på rollelisten i det solide, autentiske
drama, men det er Cuba
Gooding Jr., der stjæler billedet med sin
intense præstation
som den første sorte
dykker i den amerikanske marine.
Mænd af ære – lørdag d. 21. oktober
kl. 21.
■

Stjerneweekender
Når efterårsmørket sænker sig, og
regnen siler ned, så sæt dig til rette
i sofaen og nyd de mange gode filmtilbud fra TV 2 FILM. Her kan du
hver dag hele året nyde de mest
nervepirrende thrillers, romantiske dramaer, vanvittige komedier og
hæsblæsende actionfilm. Du kan
møde nogle af de største personligNr. 3 - oktober 2006 15
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Danmarks smukkeste – og sejeste – publikum trodsede
vejrguderne og holdt musikfest
Af Hanne Grøn

S

elvom regnen gjorde sit bedste for at tage pippet fra gæsterne på de sidste dage af festivalen 2006 er der ingen tvivl om,
at succes’en var hjemme igen for
27. gang. Det er både arrangørernes og det loyale publikums fortjeneste, at det hele endte godt – med
TV2s veloplagte koncert som godnat-oplevelse og punktum for dette
års fest.

Dancing in the rain
– sådan der!

Musikken
Traditionen tro fik vi serveret en
meget blandet buket af velkendte
danske og udenlandske navne,
men det er også kendetegnede for
DSF, at knap så kendte bands får
en chance for at markere sig, ofte i
kølvandet på optrædener på f.eks.
Spot arrangementer eller Grøn
Koncert.
Glæden ved gensynet med disse
bands på den smukkeste ser ud til
at være gensidig, og det er da

stærkt prisværdigt, at de unge,
up-coming bands på denne måde
kan sparke karrieren et godt stykke fremad.
Men det ER selvfølgelig de etablerede navne, der samler masserne i
en altid varm og god fælles oplevelse, regnvejr eller ej. Og her er
de danske navne verdensmestre.
Vi kan i flæng nævne Gnags (torsdag) der loyalt opfylder publikums
ønsker om at høre de "gamle
numre" - jo, de vilde kaniner var
der også - Johnny Madsen (fredag)
der gør præcis det samme i sin
genre – og Nephew, der kom med
på Darkness’ afbud torsdag.
Selvom de ikke har så mange år
på bagen på den danske musikscene, er der dømt fællessang til sidste strofe på de geniale numre fra
succesalbummet USA-DSB og
nærmest andægtig lydhørhed overfor de få nye numre, som blev luftet fra deres kommende album.

Beck leverer
varen søndag

Og resten i håret... Beth Hart
rammer fint den danske øl –og
vandkultur

Niklas i flot stil fredag
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Et "must-hear" blandt navnene
med lidt mere "kant" var på forhånd fænomenet Beck, som publikum ventede tålmodigt på i den
silende regn søndag aften. Den
uforudsigelige multi-genre sanger
er en rigtig entertainer, der i sit
show bl.a. gør brug af dukketeater
(som portrætterer bandet perfekt).
På Rytme Hans imponerede Beth
Hart samtidig søndag med en
meget intens optræden, der til
tider var lidt for tæt på salig Janice
Joplins stil og stemmeføring. Hun
har så meget sympati for sit publikum, at hun helst skal ned mellem
dem – og så meget overskudsvarme i kroppen, at hun må overhælde sig med vand under hele sin
optræden. Sjældent er set en mere
pjaskvåd kunstner på RytmeHans
– og det kan da kaldes solidaritet
med folket udenfor teltet, der ventede på hendes største hit,
Learning to live som kom som forventet og elsket ekstranummer. Så
var der fællessang igen …
Flere anmeldere havde allestedsnærværende Nik & Jay som bedste
oplevelse, og det er lidt spøjst at se,
at deres koncertpublikum - i hvert
fald i Skanderborg – er blevet udvidet fra de oprindelige headbangere
til de unges forældre, der måske
først kiggede på af ren nysgerrighed, men måtte konstatere, at
knægtene faktisk er super gode at
høre på. Og rigtig sympatisk er det
jo, at de kan lave så perfekt et miks
af hip-hop, pop og rock, at alle får
noget med sig hjem. De fire dansepiger klædte også drengene og var
med til at give fest i fredags regnen.

Side 17

Anti-daglig dag
DSFs overordnede mantra er, at
dagene skal være 100% anti -daglig
dag, og det efterleves til punkt og
prikke både af ledelse og publikum.
Al adfærd, der ikke går korporligt
ud over andre, er sådan set i orden,
og grænserne flytter sig for hvert
år, uden at det bliver pinligt. Det er
også imponerende, at der selv med
det kæmpestore væskeindtag (som
jo ikke er vand alt sammen) er så
fin harmoni og tolerance på pladsen. Som koncertgæst føler man sig
også altid forkælet – både med
udsyn til scene og storskærm og
god information af de mange vagter, hvis der er noget man er i tvivl
om. Stærk kontrast til Madonna og
Stones-arrangementerne i begge
henseender her!

Tina Dickow kan
også fortrylle

Festivalens ledelse plejer at have
en aftale med vejrguderne om godt
vejr i det mindste de fire dage, det
hele skal løbe af stabelen – men
den aftale skal åbenbart fornyes.
Som nævnt i indledningen skal der
dog langt mere til at slå publikum
ud, og den særlige feel-good stemning var helt intakt, da gæsterne
rejste hjem til deres mere øv-agtige
dagligdag igen.
Genoplev noget af stemningen fra
de festlige og våde dage her på
siderne – og husk at booke tidligt
til næste år. ■

Jay i yndlingsoufit

Fotos: Anders Stensgaard

SKÅL!

Stemningsfulde Kira forfører
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MED DANSKE VÆRTER OG
MASSER AF DANSK MUSIK!
addLemon.com

INFO PÅ THEVOICETV.DK
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Årets store musikevent fra The Voice radio og tv, The Voice '06,
fyldte Tivoli med flere gæster end nogen anden dag i året godt 50.000 musikfans indtog søndag den 20. august den
gamle forlystelsespark til en eftermiddag og aften med
tidens største danske artister.

L

ørdag slog også den svenske
The Voice koncert i Stockholm rekord med 45.000
publikummer. Der er ingen tvivl
om, at The Voice TV og The Voice'
årlige event med det stærke lokale
nærvær har manifesteret sig som
den mest populære af slagsen på
nordisk plan.
"Det er svært at bevare pessimismen! Ét er tal og statistikker, et
andet er 50.000 Voice-entusiaster
samlet på ét sted til én storslået
begivenhed. Tillykke til The Voice,
der har skabt så stærkt et musikbrand, til The Voice TV med 2 år,
der er gået helt efter planen og til
Outlandish med den første "The
Voice Award". Fuldt fortjent og
meget kendetegnende for, hvor den
danske musik er på vej hen. Godt

hjulpet på vej af.....nå ja:os!", siger
en stolt programchef for The Voice
TV, Dennis Johannesson efter
årets succes-koncert.
The Voice Awarden gik til
Ført an af The Voice TVs hotte VJ
og Infernalforsanger Lina Rafn og
en stjerneparade af populære kendisser som gæsteværter sang, dansede og skreg det musikhungrende
publikum sig gennem et brag af et
show med topnavne som Nik&Jay,
Jokeren, Niarn, Outlandish m.fl.
Sidstnævnte gruppes stormende
succes og popularitet indbragte
drengene årets The Voice Award,
som blev givet til en artist/gruppe,
der har betydet noget særligt for
The Voice, The Voice TV og kanalens lyttere og seere. Også svenske
Basshunter, kendt for denne som-

mers landeplage Boten Anna, blev
æret ved årets The Voice-event
med en guldplade.
The Voice TV på
Skanderborg festivalen
Igen i år var både The Voice radio
og TV repræsenteret på Danmarks
smukkeste, og i år "vådeste" festival.
For første gang havde The Voice
sin egen scene, Planet Voice , som
var placeret i det nye område nede
ved søen. Her præsenterede The
Voice cremen af dansk stand up,
med kunstere som bla. Mick
Øgendahl, Geo, Jonathan Spang og
Rune Klan samt danske bands som
Bikstok Røgsystem, Anden med
band, per Vers og Tina Dickow.
Det var en super succes, og vi glæder os allerede til næste år. ■
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ET EFTERÅR MED MASSER AF
UNDERHOLDNING FRA HALLMARK CHANNEL
MARY HIGGINS CLARKE
SENDES LØRDAGE FRA OKTOBER TIL DECEMBER KL. 22:30
GENUDSENDES KL. 02:30

STONE UNDERCOVER
BEGYNDER LØRDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 18:00
GENUDSENDES DAGEN EFTER KL. 09:15

LAW & ORDER serie 9
BEGYNDER DEN 5. OKTOBER: SENDES MANDAG TIL TORSDAG KL. 21:45
GENUDSENDES KL. 01:15

DEAD ZONE serie 2
SENDES FREDAGE I OKTOBER KL. 21.45 OG GENUDSENDES KL. 00:30
SENDES FREDAGE I NOVEMBER OG DECEMBER KL. 21.30 OG GENUDSENDES KL. 01:15

Presented by Sparrowhawk International Channels Ltd

www.hallmarkchannel.com
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Tv-filmkanalen Hallmark har også til dette efterår fået
sammensat et bredt program af drama, gys, krimi og kærlighed. Vi sætter fokus på et par af de mange krimi-premierer i
oktober og kan ellers henvise til hjemmesiden med up-datede spots.

Lørdage med krimi dronning
Hallmark har dedikeret lørdags
aftenerne i oktober til filmatiseringer af krimidronningen Mary
Higgins Clarks romaner.
Lørdag den 21. oktober sendes "All
Around Town", der handler om
efterforskningen af et mord på en
populær professor. Sporet peger
mod en ung kvindelig studerende,
der tilsyneladende er velfungerende men måske alligevel har psykiske men efter en kidnapning, hun
var udsat for som barn. Er hun i
virkeligheden en kynisk morder –
eller et uskyldigt offer?
28. oktober sendes "Before I say
goodbye", som handler om en enke,
Nell, der har mistet sin mand i en
dramatisk bådulykke. Nell vil
gerne i kontakt med sin afdøde
mand og opsøger en clairvoyant,
som kan fortælle hende, at hendes
mand blev myrdet. Nu indleder
Nell selv en livsfarlig jagt på morderen – og eftersøgningen af et
vidne til ulykken, der kan løse
gåden – men ikke lader sig indkredse til formålet.
Filmene sendes kl. 22.30.
Law & Order, serie 9
Fra 5. oktober kl. 21.45
Den mange gange prisbelønnede
krimi/drama serie Law & Order
begynder igen i oktober, og kvaliteten er stadig i top. Blandt de mange

sager, detektiverne skal ud i, kan
nævnes:
• Mordet på en sort mand, hvis
mishandlede lig er smidt af ved
motorvejen, og hvor efterforskningen tager en totalt usandsynlig drejning
• En sag for Briscoe og Curtis, der
skal finde kilden til en infektion,
da et barn mister livet på et pasningscenter.
• Et postbud findes myrdet, og
betjentene må snart indstille sig
på, at de har med en kynisk seriemorder at gøre.
Stephen King på Hallmark
The Dead Zone, serie 2, fortsætter i
oktober med nye spændende afsnit.
Serien er baseret på karakterer fra
Stephen Kings bestseller-roman,
og dramaet er et af de højst ratede
i hele kabeltv historien i USA. Det
er en blanding af psykologisk thriller, action, romantik, det paranormale – og en evig søgen efter retfærdighed. Hovedpersonen er som i
romanen en mand, der efter en
nær-død bilulykke har ligget i
koma i seks år. Han kommer ud af
det med psykiske evner, der gør, at
han kan se ind i både fortid og
fremtid. Evnerne er mere en forbandelse end en gave …
www.hallmarkchannel.com
■
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Skanderborg Antenneforening har
fået ny hjemmeside

www.skantenne.dk
Vi er glade og stolte over at kunne fremvise vores nye hjemmeside, som vi vurderer lever op til de krav om tilgængelighed, anvendelighed, design og informationsniveau, som vi
mener en moderne antenneforening skal kunne tilbyde sine
medlemmer.

Af Henrik Christensen
Den gamle
Den gamle hjemmeside havde
gjort det godt i mange år. Tiden var
dog løbet fra hjemmesiden, der
samtidig var blevet for besværlig
at opdatere, ligesom billedsiden
ikke var optimal.
Den nye
I samarbejde med Hans Grand fra
Ry er den nye hjemmeside bygget
op, så den skal være spændende at
besøge og nem at bruge.
Vi ønsker, at de mest anvendelige
oplysninger som åbningstider, kontaktmuligheder og priser skal
være nemt tilgængelige.
Samtidig har vi også et ønske om,
at siden gerne må være spændende at besøge.
Vi forsøger at opdatere siden hyppigt med både nye billeder, artikler
og informationer.
Link
På forsiden har vi lagt link ind til
vores nærmeste interessenter og
samarbejdspartnere. Du kan fra
vores hjemmeside besøge:
- Info kanalen Skanderborg
- Dansk Kabel TV
- FDA–Forenede Danske Antenneanlæg
- Odder Antenneforening
- Ry Antenneforening
Bladet, generalforsamlinger
vedtægter m.m.
Som noget nyt vil du bl.a. kunne
hente vores medlemsblade som

PDF filer, ligesom generalforsamlingsreferater m.m. vil være at
finde på hjemmesiden.
Lidt teknik
Vores web team har produceret
denne side på en sådan måde, at
standardopsætningen i en hjemmecomputer er tilstrækkelig til at
kunne bruge siden uden funktionseller layoutfejl.
Vores hjemmeside er forsynet med
en besøgstæller. Med den kan vi se
antal besøg, antal læste sider pr.
besøg, og den besøgendes styresystem, browser og skærmstørrelse.
Data bliver ikke arkiveret, men de
giver web teamet løbende mulighed for at optimere siden i forhold
til de faktiske brugeres computer.
Såfremt du har problemer med
hjemmesiden på netop din computer, kan du nederst på hjemmesiden, under "teknisk info" læse
mere om, hvad du kan gøre for at
løse problemet.
Hjælp os med at gøre
hjemmesiden bedre
En hjemmeside kan altid udvikles
og gøres bedre – her kan du hjælpe
os.
Såfremt du har kommentarer til
siden, forslag til ændringer eller
nye ideer, hører vi meget gerne fra
dig på mail:
kontoret@skantenne.dk
(kan også findes direkte fra hjemmesiden under "kontakt") ■
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Underholdning bliver mantraet
for TV 3s efterår
Det er i hvert fald, hvad TV 3’s
adm. direktør Jesper Grønholdt
melder ud. "Programmerne skal
være vedkommende og interessante, og personligt er jeg glad for, at
vi har fået masser af humor på fladen".

Nynne slår sig ned på Tv 3
Som en dansk Bridget Jones er
Nynne fra Politikens klumme – og
spillefilmen fra sidste år – klar til
at give især kvinderne en ordentlig
en på selvtilliden, når vi skal følge
hendes forvirrede liv som tv-serie.
Hendes liv tager ofte en drejning,
hun ikke liiiige var forberedt på, og
mange vil kunne identificere sig
med hendes trængsler. Nynne spilles, ligesom i filmen af den meget
begavede Mille Dinesen, som flankeres af nogle af Danmarks bedste
film-damer udi barok humor som
f.eks. Anne Grethe Bjarup Riis,
Birthe Neumann og Therese
Glahn.

Side 24

Men der er også anden ny humor
på vej:

Gu’ ske lov du kom
Australsk succes-koncept på dansk
Australien har meget at byde på.
Først sendte de os Olivia Newton
John. Så kom Kylie – og selvfølgelig vores alle sammens Mary. Nu er
der mere godt fra "down under".
TV 3 har erhvervet rettighederne
til det australske succeskoncept
"Thank God you’re here" og laver
til efteråret en dansk version med
kendte skuespillere og entertainere med titlen "Gu’ ske lov du kom"
med Mads Vangsø som veloplagt
vært. Det er lørdag aften, det foregår – og det er en udfordring på
talenter, der ikke er set før på tv.
Ugens deltager står uden for en
dør – uden at ane, hvad der er på
den anden side af den. Pludselig
går døren op til en spektakulær
scene …
Foran 400 publikummer skal deltageren nu improvisere – og
opfinde sin karakter. Himlen er
ved at falde ned, rumfartøjet er på

Checket Nynne på vej
mod tv-seerne
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vej af sted. – er han mon piloten ??
En kvinde 81/2 måned henne kommer forbi – hvem er hun ?? Venter
hun mon hans barn ?? Det videre
forløb er helt i deltagerens svedige
hænder. – For underholdende skal
det jo altså være …
Hver uge kæmper fire kendte
entertainere om at vinde aftenens
program foran de strenge dommere Hella Joof og Sebastian Dorset,
som giver points for opfindsomhed
og underholdningsværdi. Vi kan se
frem til at møde bl.a. Henrik
Lykkegaard, Kaya Brüel, Jan
Elhøj, Iben Hjejle og Maybritt
Sahrens i en udfordring, de fleste
af dem ikke har prøvet før: At lave
underholdning på stedet – på kommando – og uden manuskript.

Robinson igen – igen
Årets Robinson er allerede godt i
gang ved bladets deadline. Denne
gang er ekspeditionen befolket af
sportsfolk. Blandt deltagerne er
seks verdensmestre, to europamestre, en nordisk mester, fire danske
mestre, og tre OL deltagere. I 25
dage skal de kæmpe mod hinanden
under væsentligt varmere himmelstrøg, end de er vant til i
øgruppen Archipelago de las
Pertsa, der ligger ud for Panama
city. Det er en ny location for
optagelserne, men værten er den
samme som de sidste Robinson
omgange, nemlig Jakob Kjeldberg.

Sexskolen mm
Tv 3 fortsætter med de mest populære egenproducerede serier i
efteråret, bl.a. De fantastiske fem,
Fra skrot til slot og ikke mindst
"Sexskolen" med Joan Ørting.
Dette program vandt ved årets Tv
pris uddeling prisen for bedste
nyskabende program – så Joan er
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selvfølgelig klar igen til at lære fra
sig. Otte nye modige par skal igennem hendes ti lektioner i "Sex skolen" i håb om at få udvidet deres
kendskab til bl.a. forførelsens
kunst.

Flere gode serier på TV 3
Rome
Lidt synd at den fantastiske serie
om Rom på Julis Cæsærs tid – den
dyreste Tv serie nogensinde - bliver sendt så forholdsvis sent på
kanalen, for den fortjener et stort
pubilkum.
Serien handler om to almindelige
romerske soldater og deres familier, som seerne følger i deres dramatiske hverdag. Vi oplever både
de buldrende kampe på slagmarken og de ophedede debatter i
Senatet. Vi kommer tæt på manden i frontlinien og hans familie
hjemme i Rom – og følger på nært
hold intrigerne i paladset, hvor
nedrige rænker smedes, og snigmord finder sted.
En anden prisbelønnet serie, der
er startet i september, er serien
"Earl" (bedste komedieserie i
People Choice’s Award).

Joan demonstrerer,
hvad meloner også kan
bruges til i "Sexskolen"

Serien handler om en mand,
der hele sit liv har været en
taber. Han skriver en liste
over alt det, han har gjort forkert i sit liv - og sætter sig for
at råde bod på de mest
påtrængende ting.

Mads Vangsø kan NÆSTEN ikke
vente på at tage fusen på gæsterne

Gamle kendinge
Oveni de nye serier kan TV 3
til efteråret også byde på nye
sæsoner af "Top Model US",
"Hells Kitchen", "Skadestuen",
"American Idiol", og ikke
mindst den spændende "Prison Break". ■

Fortættet drama i "Rome"
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Internet og IP-telefoni
du kan stole på

Er du medlem af Skanderborg Antenneforening, har du
mulighed for at få lynhurtigt internet og billig telefoni
over kabelnettet.
Klik ind på www.dk-tv.dk og læs mere.
Eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98
Tal lige så længe i
telefon du vil
for 119 kr.
om måneden*

For at kunne tegne et telefoniabonnement, er det et krav, at du også har et internetabonnement hos Dansk Kabel TV.
*Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen til overtakserede numre.

Dansk Kabel TV A/S • Internetafdeling • Telefon: 70 20 25 98
E-mail: kundeservice@dk-tv.dk • Internet: www.dk-tv.dk
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Skanderborg Antenneforening og
Dansk Kabel TV byder velkommen til
alle vores nye medlemmer i Ry
Af Henrik Christensen

For at markere dette blev
der holdt info-dag fredag
den 1. september 2006, ved
Kvickly i Ry.
Velkommen
Der var utrolig mange besøgende i
teltet ved Kvickly, hvor Skanderborg Antenneforening havde muligheden for at sige velkommen til
de mange fremmødte. Der var stor
interesse omkring det store programudbud (ca. 50 programmer),
som tilbydes alle eksisterende
medlemmer, når anlægget tilsluttes ultimo september måned.
Nyt kabel fra Skanderborg til Ry
Som det har kunnet ses på
strækningen Skanderborg-Ry, er
det nye hovedkabel, som skal forsyne Ry Antenneforening med
radio- og Tv-signaler, Internet og
IP-telefoni, blevet gravet ned i den
sydlige side af vejen.
Opdatering af anlægget i Ry
er samtidig igangsat.
Både gravearbejdet og opdatering
af anlægget forventes færdiggjort
ultimo september 2006
Mange medlemstilbud
På dagen var der mulighed for at
oprette nye medlemskaber til
"gammel" pris, hvilket der var
mange, der benyttede sig af.
Tilbudet gjaldt alle de husstande,

Fotos: Gunner Nielsen

hvor der allerede er trukket kabel
rundt af den tidligere Ry Antenneforening.
Dansk Kabel TV
Dansk Kabel TV var også repræsenteret på standen og havde flere
gode medlemstilbud med.
Der var således mulighed for gratis
oprettelse af Internet og IPTelefoni på dagen og frem til den
17. september 2006.
Der var utrolig stor opmærksomhed omkring Internet og IpTelefoni, hvor Dansk Kabel Tv tilbyder lynhurtigt Internet til konkurrencedygtige priser og kvalitets
IP telefoni til en fast månedlig
pris.
Kabling i andre dele af byen
I teltet hang der et stort kort over
Ry.
På kortet var der med grønt tegnet
de veje ind, hvor vi i øjeblikket
dækker. Det er det "gamle" Ry
Antenneforenings dækningsområde.
På informationsdagen modtog vi
rigtig mange henvendelser fra husstande uden for vores nuværende
dækningsområde. Disse adresser
har vi noteret. Vi vil efterfølgende
vurdere mulighederne for kabling i
andre dele af byen.
Vi hører meget gerne fra interesserede husstande og boligforeninger,
og kommer gerne ud og informerer
om mulighederne for kabling i de
enkelte områder.

Kontakt os
Såfremt du ikke havde mulighed
for at besøge os på informationsdagen, er du meget velkommen til at
søge information på vores hjemmeside www.skantenne.dk.
Oplysninger om Internet og Iptelefoni kan findes på:
www.dk-tv.dk.
Du er også velkommen til at kontakte vores kontor på telefon
86-521711. ■
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Ved DU, hvad der sker 10 december i år ??

I

verdenssammenhæng er det
dagen, hvor Nobels Fredspris
uddeles – og hvor tv- kanalen
CNN har fokus specielt på verdensfred og på dem, som kæmper for
den.
PÅ CNN markeres dagen med
interviews med årets fredsprismodtager direkte fra Oslo.
Det er CNNs erfarne journalist
Jonathan Mann (foto) som styrer
den DIREKTE udsendelse med stor
entusiasme - som han har gjort det
hvert år siden 1995. Jonathan ser
det hvert år som et absolut højdepunkt at få lov til at gå ned i prismodtagernes liv og formidle det for
seerne
Vore læsere inviteres til at være
med i en konkurrence i den anledning, og præmierne er fine.
Førstepræmie er en Ipod, men der
er også adaptere til rejsebrug og
golfbolde til vinderne.
Du skal bare svare på de tre spørgsmål herunder og sende dit svar –
med navn og adresse til: konkurrence@turner.com senest 31. oktober. Mærk besvarelsen med:
AFOSHS Nobel.
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1. Hvad hedder sidste års
Fredspris modtager?
a) Wangari Maathhai
b) Mohammed ElBaradei
c) Kofi Annan
2. På hvilken international
nyhedskanal kan du se Jonathan Manns direkte interview
med Nobels Fredspris modtager 10. december ?
a) CNBC
b) BBC
c) CNN

3) Jonathan Manns interview
afholdes hvert år på Oslo rådhus – men hvor foregår selve
prisuddelingen
af
Nobels
Fredspris?
a) Holmenkollen
b) Stortinget
c) Olso Rådhus
Interviewet sendes den 10.
december kl. 17.00 -18.00.
■
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D

en dynamiske adm. direktør for TV 2, Per Mikael
Jensen, bebudede tidligt
efter sin tiltræden i foråret, at han
ville have søsat en dansk nyhedskanal, og der er løbende kommet
meldinger om, hvad vi kunne forvente, at den kan bidrage med i
mediebilledet.

Tv 2 direktør Per Mikael Jensen :
The sky is NOT the limit …

Ambitionerne er store. Kanalen vil
sende direkte nyheder 24 timer i
døgnet; der bliver masser af danske nyheder, idet Danmark dækkes både til vands, til lands og i
luften. Hårdtslående finansnyheder er også med, sammen med
dybdegående erhvervsstof.
Konfrontationer og debat med
dagens hovedpersoner, som vi kender fra TV2s nuværende nyhedsdækning kommer heller ikke til at

mangle, og de politiske reportager
fra Christiansborg er naturligvis
også med.
Blødere stof som mode, musik og
biler dækkes også ind med de nyeste trends.
I skrivende stund er det ikke givet,
om vi kan tilbyde kanalen i antenneforeningens net, da vi ikke
umiddelbart har adgang til den fra
vore programleverandører. Men
prisen kommer til at ligge på ca.
10,- om måneden og sendetiden
som nævnt 24 timer i døgnet. Vi
kan opfordre til at holde øje med
hjemmesiden: www.skantenne.dk,
hvor vi vil orientere medlemmerne
nærmere, når de endelige vilkår
for kanalen er på plads.
■

Senest i starten af 2007 får danskerne en ny stærk radiokanal drevet af TV 2. Ved deadline var
Venstres Jens Rohde netop udpeget som adm. direktør for kanalen og med den farverige eks-politiker ved roret kan man vente sig stort set ALT. Der vil dog nok blive en del sport, humor og – med Per
Mikael Jensens ord: "overraskende radio, så lytterne får det, de ikke vidste, de ville have".
Mere om indholdet i næste nummer af bladet.
Rohde er ikke ukendt med mediet – han har været radiomedarbejder i en årrække og var jo foruden
at have fungeret som politisk ordfører for Venstre også mediepolitisk ordfører.
TV 2 vandt som bekendt programtilladelsen på auktion hos Bruun Rasmussen 23. august – og koncessionsperioden er på otte år.
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T

raditionen tro var antenneforeningen på gaden ved
byens velbesøgte kræmmermarked, og denne gang var vores
aktivitet lagt i hænderne på
Disney, repræsenteret ved vores
programleverandør Canal Digital,
og Kanal 4, der stillede med egne
folk: Markedschef Kim Falkenhard
og studievært Mayianne Dinesen
fra Dinesen Spotlight.
Mayianne tog sig god tid til at tale
med vores medlemmer og havde
naturligt nok fokus på sit eget program, hvor hun præsenterer bl.a.
de hotteste nyheder fra underholdningsverdenen, film, musik, mode
osv.
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I pressematerialet huserer også et
interview med Pink – og måske
George Michael. Det må man da
håbe, falder på plads!
Kanal 4s øvrige efterårsprogram er
beskrevet andetsteds i bladet – og i
dagens anledning kørte en stor
konkurrence med en fornem
gevinst: Et kurophold på Ruths
hotel i Gl. Skagen. Den heldige
vinder blev Pia Eriksen, Skanderborg.
Disney havde venligst udlånt en
kæmpe hoppeborg, som børnene
nok ville ønske var blevet stående
et par dage mere – den var i hvert
fald ekstremt populær – og forældrene kunne i mellemtiden få en

snak med de sympatiske legeonkler og kanalfolk.
Disneys konkurrencer trak også
mange deltagere, og i skrivende
stund kontaktes de sidste, som
ikke fik præmien med hjem med
det samme. Hovedpræmierne blev
hjemført af tre ungersvende, som i
hvert fald ikke kommer til at fryse
til vinter i de lækre Disney veste!
Vi takker endnu engang for
opbakning fra medlemmerne til at
være med – og tv-kanalerne for
deres initiativ og lyst til at møde os
i jordhøjde.
■
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Julestue med Cartoon Network 2. december 2006

S

idste års meget velbesøgte
"julestue” må naturligvis
gentages, Vi havde inviteret
børnene til at lave marcipan konfekt til at tage med hjem – anført
af BBC Foods mesterkonditor,
Char-lotte Repholtz, der styrede
løjerne med tolerant hånd, og til
konkurrencer på MTV og Disney.
Denne gang får vi besøg af børnekanalen Cartoon Network, som
pønser på at komme med nogle af
børnenes favorit figurer fra
kanalen - og måske er vi så
heldige, at de vil lave et
show for børnene på
dagen.

Cartoon Network er en del af
"Turner" familien, som også tæller
CNN og TCM, og vi gætter nok
ikke helt forkert på, at de kanaler
også vil sætte deres fingeraftryk på
dagen.
Sæt allerede nu et stort kryds i
kalenderen – og tag børnene med
til en kæmpe oplevelse. Så går
tiden op til jul måske også lidt hurtigere …
Nærmere om programmet på
hjemmesiden: www.skantenne.dk,
når vi kommer lidt tættere på
dagen. ■

Digitalt TV
Af Knud Børlum

Så kom det endelig, det digitale tv billede. Først i foråret
2006 begyndte DR og TV-2 at
sende.

D

er sendes dog stadig i format 4:3 og ikke i 16:9 som
vore nabolande, det kommer noget senere.
Skanderborg Antenneforening var
klar fra start og opdaterede hovedstationen, så vi kunne tilbyde alle,
også lille pakke, at se med. For at
det kunne lade sig gøre, var vi nødt
til at sende signalet ud på VHF
båndet. Dette havde nogle minusser. Der skulle købes en særlig settop box, som kunne indstilles
manuelt, og de nyeste tv med indbygget digital tuner kunne ikke
konvertere signalet.
I august måned havde Skanderborg Antenneforening udbygget

anlægget fuldt ud, d.v.s at der nu
også sendes digitalt tv fra UHF
båndet. (kanal 48)
Nu kan signalet hentes hjem, både
igennem den særlige manuelle settop box men også med alle de øvrige boxe, som i øjeblikket oversvømmer tilbudsaviserne til en pris af
ca. 500 kroner.
Den største landvinding er dog, at
man nu kan bruge den indbyggede
digitale tuner i sit tv, hvis man har
en sådan. Det er der endnu ikke
mange der har, og desværre ser vi
stadig i reklamerne, at man skilter
med HD-ready og som supplement
en set-top box.
Inden længe vil det nok være forbi,
og tilbudene vil lyde, “Med indbygget digital tuner”.

med set-top boxen. Her modtages
signalet godt nok digitalt, men
konverteres til analogt, hvorefter
det sendes over i tv analog indgang. Herefter konverteres det tilbage til digitalt signal, der fremtræder med en lidt forringet billedkvalitet. Kvaliteten er dog utrolig
flot og fuldstændig fri for støj i billedet. Lyden har også fået en mere
klar og bedre dynamik.

Med den digitale tuner opnår man
det absolut bedste billede. Signalet
modtages og sendes videre gennem
tuneren digitalt direkte til skærmen. Anderledes forholder det sig

Med disse forbedringer er vi nået
langt. Næste store udfordring er
HD-TV, men det er en helt anden
snak og er endnu ikke muligt at tilbyde i kabelnettet i dag. ■
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HAR DU LÆRT
NOGET NYT I DAG?
Her er verdenshistorien hverken tung,
støvet eller kedelig. Zap ind på historiske
TV-oplevelser hver dag fra kl. 06.00-00.00 og
få din daglige portion lærerig underholdning,
der samtidig er drønspændende!

I OKTOBER KAN DU GLÆDE DIG TIL ...

Heksenes tid
SERIE-PREMIERE 10/10 kl. 20.00
Følg forfatteren Jan Guillou i sporet på heksebålene fra det 17. århundrede. Dengang blev
over 1000 nordiske kvinder brændt på baggrund af love bygget på Det gamle testamente
– det blev et af de mørkeste kapitler i menneskehedens historie.

Ramses III: Myten bag Faraoen
PREMIERE 12/10 kl. 21.00
Her fokuseres på nyfundne kilder, der viser lyssky sider af en regering i krise og en farao, som
tabte kampen om magten. Udsendelsen forklarer, hvorfor den interne magtkamp måske førte
til mord.

Adolf og Eva
PREMIERE 15/10 KL. 19.00
Eva Braun var kun 17 år, da hun mødte Hitler.
Denne dokumentar viser Eva Brauns egne
hjemmevideoklip samt interviews med de
få mennesker, der kendte til deres forhold.
Dokumentaren vandt ”The World Gold Medal”
for bedste biografi.

Den anden side af Suez
PREMIERE 31/10 kl. 21.00
Sandheden om Storbritanniens fejlslagne invasion af landet i 1950’erne. Man ville styrte en
farlig diktator, men endte med at få et helt land
i mod sig. Se historien om, hvordan et arabisk
land forsvarede sig mod Vesten – og vandt.

... OG ANDRE AF VERDENS BEDSTE
DOKUMENTARPROGRAMMER!
God fornøjelse
Venlig hilsen Viasat

istory
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kan ses 9 MHz
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