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Masser af godt tv i efteråret
Kanalernes efterårsprogram er i fuld
gang med afvikling, når bladet lander
i oktober. Det er altid spændende at se,
hvilke nyheder, der diskes op med hos
betalingskanalerne, da de to ”store”, TV
2 og DR, ikke rigtig tør ”satse” på andet
end sikre koncepter, især på den vigtige
fredag, hvor vi åbenbart har stort behov
for at se tv.
Her danses der stadig på TV 2 og synges
på DR 1, nu med Peter –åh-så-Kær, men
genbrug er det jo. Des mere modigt er
det af TV 3 at byde ind med nyt dansk
drama, og af Zulu utrætteligt at prøve
nye koncepter indenfor galskaben - men
giv også de andre kanaler en chance
ugen igennem. Der sendes masser af
godt tv, også uden reklameafbrydelser.
Hjemmesiderne er et godt redskab at
orientere sig om kommende perler, som
kan krydses af for nærmere eftersyn til
en god tv aften.
Sommerens hotteste emne her i
Skanderborg blev jo som bekendt TV
2 Sports skæbne, hvor mange gode

lokale kræfter har skubbet til sagen.
Forhåbentlig er vi nu landet på den
rigtige side, om end med lidt skrammer!
Om vi har bidraget til husfreden, er så
et andet spørgsmål.
Vi ser i dette nummer også tilbage på
den lokalt største begivenhed, festivalen, der med vanlig varm og smuk stemning - og god musik - var en oplevelse
for 28. gang. Vi genoplever lidt af det i
reportagen med Anders’ og Mia’s flotte
billeder derfra.
Henrik rapporterer fra IFA, den store
teknologi-messe i Berlin, som bestyrelsen deltog i 31/8 - 1/9, og endelig gi’r
kanalerne selv et bud på, hvad de synes,
vi skal se i efteråret.
Nyd det store udbud – et af de største i
landet – med masser af seværdigt stof
til alle. Så efterårsstormene kan bare
komme an.
Venlig hilsen
Hanne Grøn
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TV 2 Sport og Viasat Golf er på
Antenneforeningens kabelanlæg
Næste gang bliver det måske ikke så let
– så mød op til næste generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling skulle der til, før TV 2 Sport
fandt frem til vort kabelanlæg i
Skanderborg, Hørning, Ry, Solbjerg.
Ikke mindre end knap 500 mennesker mødte op til den ekstraordinære generalforsamling i Sølunds
lokaler i Skanderborg.
Efter et kort oplæg fra mig og nogle
få, der ønskede at kommentere
TV 2 Sport, besluttede generalforsamlingen med 415 stemmer for og
kun 55 imod, at TV 2 Sport skulle
kunne ses i Skanderborg.
Og hvorfor skulle det komme
så vidt! Jo, i februar måned i år
besluttede 89 stemmeberettigede
medlemmer, at kontingentet skulle
hedde kr. 2.500 i år, og det betød, at
der ikke var plads til TV 2 Sport, og
sådan blev det.
TV 2 Sport blev en realitet i løbet af
foråret, hvor Konkurrencestyrelsen
udstak de rammer, TV 2 Sport
måtte arbejde inden for. Vi lukkede
for signalet, da Viasat Sport overgik til TV 2 Sport, fordi de økonomiske rammer ikke var til stede for at
vise kanalen.

Og resultatet kender vi nu.
Men det ændrer ikke det faktum,
at næste gang der skal stemmes
om kommende kanaler på vort
kabelanlæg, så er det ikke nok
bare at afkrydse stemmesedlen,
som kommer i næste blad.
Det er meget vigtigt, at der på
den kommende generalforsamling
kommer de medlemmer, som gerne
vil se nogle bestemte kanaler.
Det er nemlig her, det besluttes,
hvilket beløb vi som bestyrelse får
til rådighed, når vi skal købe kanaler til det kommende år. Får vi ikke
nok, må vi skære i antal betalingskanaler.

Foto: Burgdorf; Århus

Af Bent Larsen

Antenneforeningens bestyrelse er
ikke smagsdommere, så vi anvender vor ret via vor stemmeseddel,
samt via 1 stemme hver på generalforsamlingen.
■

Samtidig skal vi alle huske på,
at alle gratiskanalerne, dem får
vi alligevel, men kun valgt i den
rækkefølge, som I som medlemmer
stemmer kanalerne ind på stemmesedlen.
Så derfor mød op på næste generalforsamling sidst i februar gerne hvert år - for at få maksimal indflydelse.

Siden vi lukkede for signalet, har
vi modtaget mange henvendelser,
skriftlige, mundtlige, vi er blevet
stoppet på gaden, i supermarkeder
og alle steder hvor vi blev genkendt.
Det betød, at vi den 30. juli besluttede at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling.
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National Geographic Channel
Think again

Lys ved verdens ende

FLASHBACK
MONDAY

Dybdegående
historiske og
arkæologiske
programmer.

CLASSIC
TUESDAY

KNOWHOW
WEDNESDAY

WORLDWIDE
THURSDAY

HIGHRISK
FRIDAY

De bedste
klassikere og
højdepunkter
gennem årene.

Epokegørende
videnskabelige og
teknologiske
dokumentarer.

Fascinerende
historier om
verdens kulturer
og traditioner.

Gribende
fortællinger om
naturfænomener
og katastrofer.

Faste temaaftener hver aften fra kl. 21.30
National Geographic Channel er en af verdens mest prisbelønnede Tv-kanaler.
Det er en ren dokumentarkanal, der allerede kan ses af over 1.300.000 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.

Varmt efterår på...
Efterårssæsonen står for døren, og aftenerne begynder at blive lange.
Men zapper man hen på National Geographic Channel, bliver tv-aftenerne langt fra
kedelige. Der bliver taget hul på en hel række nye, spændende serier, hvor seerne
bl.a. kommer helt tæt på en af verdens mest ufattelige og komplekse maskiner:
Den menneskelige krop i den nye serie ”Den utrolige menneskemaskine”. Samtidig
bliver katastrofegenren revolutioneret i serien ”Fanget”, mens ”Situation Critical”
beretter om højspændte kriser.
Af Johnny Jensen, National Geographic Channel
National Geographic Channel er – i
lighed med det legendariske, trykte
magasin, som er tv-kanalens forbillede – blevet kendt for sin kompromisløst høje kvalitet. Her vises
mange prisbelønnede dokumentarprogrammer præget af enestående
billeder og medrivende fortællinger.
Efterårssæsonens nye serier lever
fuldt ud op til disse stolte traditioner!
Den utrolige menneskemaskine
Til oktober bliver der bl.a. mulighed for at opleve den nye serie
”Den utrolige menneskemaskine”.
Fra Aerosmith forsangeren Steven
Tylers toptunede stemmebånd over
Olympiske atleters fantastiske
præstationer til US Navy elitepiloternes udholdenhed – serien
udforsker ekstreme, menneskelige
præstationer, banebrydende medicinsk videnskab samt de utallige
små undere vor krop rutinemæssigt udfører dagligt.
”Den utrolige menneskemaskine”
tager seerne med på en fascine-

rende rundvisning indeni den menneskelige krop, fra top til tå. Med
fænomenale CGI-animationer og
makro kamera-teknologi afsløres de
kropsfunktioner, der gør mennesket
i stand til at se, høre, lugte, tænke
samt bevæge sig og hele sår og sygdomme. Vi får også et indblik i laserteknologi og andre innovative
kirurgiske metoder, der er en del af
den næste generation af behandlingsmetoder, som vil kunne holde
kroppen kørende i fremtiden.
Situation critical
Den nyere verdenshistorie rummer talrige dramatiske kriser, og
i serien ”Situation Critical”, som
får premiere til oktober, får vi de
nervepirrende beretninger.
Apollo 13
I april 1970 bliver raketten Apollo
13 opsendt. På vej mod Månen med
37.000 km. i timen er missionen
tiltænkt rollen som USA’s tredje
bemandede månelanding. Men to
dage efter opsendelsen går der hul
på en af Apollos livsvigtige ilttanke, og situationen er pludselig

livsfarlig. Mens ilten svinder, må
besætningen søge tilflugt i selve
månelandingsfartøjet. Her er der
strøm, ilt og vand nok til, at to
mand kan overleve i to dage, men
Jorden befinder sig tre dages rumrejse væk, og der er tre astronauter.
Et kapløb mod tiden er indledt.
Sydney Hobart
"Helvede til søs”. Yacht kapsejladsen fra Sydney til Hobart er en af
de vanskeligste i verden, og i 1998
udviklede sejladsen sig til en af
historiens værste sportskatastrofer. 115 både og over 1.000 sejlere
deltager i den 1.100 km. lange kapsejlads, men kort efter at starten
er gået, udsender meteorologerne
varsler om en voldsom storm. Da
de førende både når frem til Bass
strædet, kendt som ”Det sorte hul”,
bliver de mødt af over 25 meter høje
bølger. Adskillige fartøjer går ned,
og mens nogle besætninger bliver
reddet, er andre ikke så heldige.
”Fanget i Andesbjergene"
er en af de mest bemærkelsesværdige overlevelseshistorier i det 20.
århundrede. Den 13. oktober 1972
er et rugbyhold fra Uruguay på
vej til en turnering i Chile. Men
de når aldrig frem, flyet rammer
voldsom turbulens, kommer ud
af kurs og forulykker dybt inde i
Andesbjergene. 32 passagerer overlever styrtet, men de mangler vand,
mad og varmt tøj i kuldegrader
ned til minus 40! I løbet af få dage
er forsyningerne opbrugt, og en
medicinstuderende blandt de overlevende kommer med det forslag, at
de må spise de afdøde passagerer
for selv at overleve. ■
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Kvindekanalen har lagt sig i selen for at præsentere et stort udbud af
nyheder – især på reportagefronten – samtidig med at de kendte formater, der allerede havde fodfæste på den unge kanal, får ny sæson.

Vi tager først et kig på et
par nyheder:
”Hva’ kvinder vil ha’
Mange mænd tror selv, de er Guds
gave til kvinder. I et nyt underholdningsprogram på Kanal 4, bli’r
de taget på ordet. Med Mayanne
Dinesen i værtsrollen præsenteres
seerne for 10 unge og friske fyre,
der efter egen opfattelse er enhver
kvindes drøm. Men ved de nu også,
hva’ kvinder vil ha?
Det bedømmes af tre kompetente
kvindelige dommere, som er nøje
udvalgt på baggrund af bl.a. deres
kendskab til mænd og deres klare
holdninger.
Hjemløs
Ny dokumentarserie, som havde
premiere 19. september. Som titlen
antyder, bliver der sat fokus på
nogle af de danskere, der lever på
gaden i bl.a. København og Århus.
Alle har på et tidspunkt levet et
helt normalt liv, men forskellige
begivenheder har ført dem ud i en
deroute, der er endt på gaden. Nu
kæmper de for at komme tilbage
til livet – og ud af et misbrug af
alkohol og/eller stoffer, som ofte
følger med.

I serien er der ingen fordømmelse eller løftede pegefingre,
men et unikt indblik i en tilværelse, der knap nok anerkendes
at eksistere i dagens Danmark.
”Klassikere” i ny sæson
Bonde søger brud: Den underholdende serie om giftelystne landmænd er allerede godt i gang
med den nye sæson med en veloplagt Stine Jepsen som vært.
De unge mødre fortsætter – nu
i sæson 5. Efter 84 afsnit er
serien om de unge piger, der bliver mødre på trods, en af de mest
populære dokumentar serier i
dansk tv-historie. Kanalen
lover, at denne sæson er den
stærkeste, der hidtil er set.
Folkene bag serien fortsætter også med ”Singleliv”
der havde premiere i
foråret.
Og naturligvis tager
Pernille Aalund endnu
en tørn med QTV –
talkshowet, hvor alle
hotte emner kan tages
op til diskussion, og
dét bli’r de. ■

Levedygtig serie om nye mødre
- nu 5. sæson!
Tre kritiske dommerpiger
bedømmer mandlige pralhalse
i "Hva' kvinder vil ha"

Serien om
hjemløse er
stærk kost.
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– endnu flere nyheder
Nyhedskanalen, TV 2 News, der bragede ind i Skanderborg ved
sin debut på stemmesedlen i januar har skærpet profilen med
endnu mere fokus på de vigtigste danske og internationale nyheder, kanalen bringer som de første på dansk.
Kanalen bruges hovedsagelig af
sine seere til den hurtige opdatering, og det har formentlig også
været tanken bag det første koncept, men i stigende grad går man
også bagom nyhederne og i dybden
ved de vigtigste begivenheder på
døgnbasis.
”På TV 2 News har vi valgt at
følge de mest aktuelle historier
i længere tid end andre kanaler,
så vi er sikker på at få alle nye
udviklinger med,” fortæller Mikkel
Hertz, som er chef for kanalen. Som
eksempler på begivenheder, der har
trukket seerne ind foran skærmen
nævnes Ungdomshusets rydning
1. marts, hvor næsten en halv million fulgte udviklingen hver dag og
den massive snestorm, der ramte
Danmark i februar. Nyheden om
Alexandras bryllup, offentliggørelsen af Ny Alliance, og DBU pressemødet i juni efter den fatale kamp

mod Sverige, er andre eksempler på
hotte begivenheder, som understreger værdien af en dansk 24-timers
nyhedskanal
Nye magasiner i efteråret
I dette efterår er magasinerne
om mode og biler erstattet af nye
satsninger på politisk og finans
stof. Magasinet Mogensen og
Kristiansen, er en af nyskabelserne, som er blevet taget godt imod
allerede. De to herrer et tidligere
spindoktorer, der på den unge kanal
får lov at boltre sig med interviews
med aktuelle politiske personer
som centralt element.
De to har, med deres specielle baggrund, en anderledes indgangsvinkel end traditionelle journalister/
reportere og kan dermed også give
seerne en anderledes oplevelse.
En anden nyskabelse er Finansmagasinet med værterne Tina

Rising og Ole Kron. Det kan være
dræbende kedeligt at se ”finans” på
tv, men da hovedindholdet på News
er interviews med topledere (som
man ser alt for lidt på tv i forvejen),
aktiespil, navnestof og tendens stof,
er det jo noget andet, end man lige
forventede.
Magasinprogrammerne sendes første gang om fredagen og genudsendes i weekenden.
Valg fest?
Mikkel Hertz har til bl.a. dagbladet
Børsen udtalt, at tre ugers valgkamp kan blive ”tre ugers fest på
TV 2 News.” – ”Det er, når der sker
noget stort, at vi er bedst. Vi har
pladsen og tiden til virkelig at lave
public service før et valg. Folk vil
også forvente, at vi dækker et valg
mere intenst end andre”.
Vi må jo så se, om kanalens ønske
om en valg-fest går i opfyldelse! ■

Mogensen & Kristiansen
"spinner" stadig tråde
- nu på News
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Internet og telefoni
- du kan stole på
Som medlem af Skanderborg Antenneforening kan du
få lynhurtigt internet og billig telefoni over antennenettet.

Tal lige så længe
i telefon du vil
for 119 kr.
om måneden*
Lynhurtigt internet
fra kun 149 kr.
om måneden

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

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 opkald til overtakserede numre, udland samt til mobil.

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

Zulu-seerne vil have
meget mere comedy
I foråret 2007 forsvandt sporten fra TV 2 Zulu, men det har ikke
ændret de trofaste Zulu-seeres tv-vaner.
Af Katrine Lundgreen, TV 2
I foråret 2007 startede TV 2 Zulu
flere nye egenproduktioner op end
kanalen tidligere har gjort. Specielt
sketchshowet ”Tak for i aften – med
Øgendahl og Klan” og det hæsblæsende ”Zulu Djævleræs” har vist sig
at være en stor succes.
Programmerne har endnu ikke slået
det populære ”Klovn” med Casper
Christensen og Frank Hvam, men
de flotte seertal har vist, at det er
muligt at lave lignende comedysucceser på kanalen.
"- I mange af de nyeste brugerundersøgelser, som mange af landets
antenneforeninger foretager løbende, har TV 2 Zulu været den mest
populære betalingskanal. Det er vi
meget glade og stolte over", siger
Alexander Nørgaard-Madsen, chef
for TV 2 Kanalsalg.
”Zulu Djævleræs” er med et gennemsnit på 127.000 seere pr. afsnit
i øjeblikket det mest populære Zuluprogram efter ”Klovn”, som havde
et gennemsnit på 154.000 seere pr.
afsnit. I ”Zulu Djævleræs” blev 1.
semifinale og selve finalen fulgt af
næsten 150.000 seere hver.
Meget mere comedy
Ifølge en undersøgelse fra Marketminds mener kanalens hovedmålgruppe, de 15-40 årige, ikke, at de
vil se mindre Zulu efter, at sporten
er flyttet fra kanalen. Faktisk siger
de fleste, at de vil se endnu mere
Zulu end før. Op til 80% af Zulus
målgruppe synes, det var en god
idé at flytte sporten væk fra TV 2
Zulu.

Sport, siger Esben Halding, chef for
TV 2 Networks.
Undersøgelser viser, at Zulu-seerne
gerne vil have endnu mere comedy
og stand-up på kanalen. Derfor er
folkene på TV 2 Zulu allerede i
fuld gang med at udtænke masser
af skøre, skæve og vanvittige programmer til Zulu-seerne.
- TV 2 Zulus flotte placering i antenneforeningerne forpligter. Derfor vil
vi fortsat sørge for, at Zulu-seerne
får det bedste og sjoveste comedy
her på kanalen, siger Alexander
Nørgaard-Madsen.
Lille kanal, stærkt brand
TV 2 Zulu har siden sin fødsel
i 2000 meget hurtigt formået at
skabe et brand, der skiller sig ud
fra de øvrige kanaler på det danske
marked. Med en profil der er både
skæv, skør, sjov, ironisk, kreativ,
nysgerrig og nyskabende laver TV
2 Zulu programmer for alle dem,
der elsker tv-programmer i højt
tempo og med masser af guf for lattermusklerne.
I efteråret gasser TV 2 Zulu op til
endnu en omgang hæsblæsende,
jysk rally, når ”Zulu Djævleræs”
rammer skærmen midt i september. Også det populære ”Comedy Fight
Club” vender tilbage
til skærmen i efteråret.
■

- Hos TV 2 Zulu glæder vi os meget
over at kunne gøre kanalen endnu
mere Zulu’sk nu, hvor sporten har
fået plads på sin egen kanal, TV 2
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I efteråret kommer der endnu mere fokus på musikken på MTV
og det er ikke bare ”top 20 hits” der bliver spillet om og om
igen.
Af Jesper Dahl-Sørensen, MTV
Spanking New:
Spanking New fortsætter endnu en
sæson, hvor det er den nyskabende
musik, der løber med opmærksomheden. Freya er hele tiden på udkig
efter ny musik, nye kunstnere og
nye lyde. Man kan godt opgive at
synge med, men til gengæld er der
rig mulighed for at blive overrasket
indenfor alle genrer.
Hver fredag kl. 18.00
Headbangers Ball:
Anne vender i efteråret tilbage med
endnu en sæson af Danmarks hårdeste og mest dystre musikprogram. Der er KUN metal på menuen, og der er ikke plads til fine
fornemmelser og slappe rifs. Anne
fortsætter med at tage til koncerter,
mens hun spiller de videoer, der
passer til.
Hver søndag kl. 00.00

bliver programmet bredere og mere
eksperimenterende end det vi kender fra Headbangers Ball.
Starter i begyndelsen af oktober – tjek MTV.dk
MTV Source:
MTV Source er programmet, hvor
MTV trækker en rød tråd bagud
i tiden og finder ud af, hvilken
musik, der har inspireret nogle af
nutidens største danske og internationale navne. Freya møder i
det kommende efterår nogle af de
mennesker, der præger playlisterne
på dansk radio og TV, og viser de
videoer, som de selv har gået og
sunget med på.
Starter i begyndelsen af oktober – tjek MTV.dk

MTV News:
Naturligvis vil MTV News stadig være på MTV hver time hele
efteråret. I MTV News følger MTV
musikkens verden, og sætter fokus
på både danske og internationale
navne.
■

Let there be rock:
Hvis man har ondt i nakken, men
alligevel gerne vil høre gedigen
tråd, er ”Let there be rock” det helt
rigtige. Anne slapper lidt af til alt
fra klassisk rock til punk, hardcore
og nyere alternativ tråd. Alt i alt
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Kort nyt • Kort nyt • Kort nyt
Angora drenge huserer igen
Når bladet lander på gaden, kan
det formentlig allerede ses på de
affolkede strøg sent om aftenen, at
Angora drengene har fundet sammen igen i en ny omgang bindegal
underholdning.
Det er igen på DR2, det sker, og
programmet sendes denne gang
mandag, tirsdag og onsdag mens
fredag aften byder på en ugentlig opsamling af satire-showet, som
der ved bladets deadline arbejdes
intenst på.
Om den nye omgang kan matche
den tidligere succes må tiden vise.
Det var vel DR2s største satire
succes nogensinde – så forventningerne er tårnhøje.

SBS TV

- stormer frem
Kanal 5 har en stærk plads
i Skanderborg og fortsætter de gode takter som en
bred underholdningskanal
med topfodbold og gode film.
Det må ha’ glædet kanalen rigtig meget, at Michael
Laudrup blev træner for
Getafe i Spanien, da det som
bekendt er Kanal 5, der sidder med de spanske sportsrettigheder. Der stilles store
forventninger til La Primera
Division’en, men også egenproduktioner som Thomas
Myginds ”Peking Express”
er gået rent hjem. Det er
et globetrotter program om
danskere, der kappes om at
komme først på egen hånd
fra Moskva til Beijing for 1
euro om dagen.
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Simon Kvamm, Esben Pretzmann og Rune Tolsgaard,
som de for det meste ser ud

Nickelodeon
– hjemsted for SvampeBob!
I løbet af sommeren var den danske børne tv-kanal Nickelodeon
på sommertur rundt i Danmark
og kanalens helt store stjerne
SvampeBob Firkant var med
hele vejen. På turen kunne de
besøgende bl.a. deltage i en konkurrence, hvor man skulle gætte
hvor mange små SvampeBobs
der var i et stort rør. Vinderen
af konkurrencen blev en af
Skanderborg Antenneforenings
mindre medlemmer, der gættede
det korrekte antal, da sommerturen nåede Bruuns Galleri i Århus
sidst i august.

Jesper Dahl fra
MTV overrækker
Pernille den velfortjente præmie: en kæmpe
SvampeBobFirkant,
der nu pynter i
Pernilles værelse.

Pernille og alle andre i Skanderborg Antenneforening kan hver
dag se nye afsnit med SvampeBob
Firkant og alle hans venner på
Nickelodeon, som er med i den
store pakke på kanal 46 / 671
MHz. – SvampeBob sendes hver
dag kl. 08.30, 14.15 og 17.00 samt
lørdag/søndag kl. 08.30 og 15.35
Se meget mere på www.nickelodeon.dk, her kan du også deltage i konkurrencer, spille sjove
spil med SvampeBob og se klip
med de populære figurer fra
Nickelodeon.

Kæmpesatsning på dramaserie i
konkurrence med TV 2 - og mere nyt!
Af Hanne Grøn
2900 Happiness
Når bladet lander, er den dyreste
dramaserie nogensinde på TV 3
allerede godt i gang på skærmen.
Postnummeret 2900 relaterer sig til
Hellerup, og miljøet er overklasse
med dertil hørende selvskabte problemer.
Vi følger den succesrige familie bag
firmaet KE invest: en kapitalfond
bestående af gammelrige mennesker, der kunne leve i total ubekymrethed, hvis det ikke var for de
intriger, hovedpersonerne brygger
bag hinandens ryg i kampen om
magten på direktørgang og i familien.
Det handler om bedrag, gode miner
til slet spil og infiltrering på højt
plan.
I rollen som naturlig arvtager i firmaet, Jan Erik von Beck ses Peter
Reichardt og hans modpart, Sten
Skovgaard, der manipulerer sig ind
i firmaet ved Jans bryllup med
søsteren, spilles af Jesper Lohman.
Andre kendte navne på rollelisten er Malene Schwartz, Kjeld
Nørgaard, Pelle Hvenegaard, Sofie
Lassen Kalke og Maybritt Saerens,

som vi sidst mødte i Krøniken på
DR 1 som Søs.
Nordisk Film producerer, og Julie
Berthelsen har indsunget titelmelodien Moments Bliss, der er skrevet specielt til serien.
Ny ”prime time”
Serien – foreløbig i 48 afsnit - sendes i det indlysende ”ledige” tidspunkt for drama: mellem kl. 19.30
og 20.00 på alle hverdage undtagen
fredag, og er dermed i direkte konkurrence med TV 2 nyhederne. Det
vil vise sig, om tidspunktet er så
oplagt, som det umiddelbart ved
premieren vurderes.
Robinson i nye klæder
TV 3 holder loyalt fast i serien,
der er blevet en slags kendemærke
for kanalen. Til forskel fra sidste års omgang, der bød på meget
fysisk konkurrence blandt deltagerne, kommer vi denne gang tilbage til den oprindelige Robinson
ide med intriger for alle pengene.
Deltagerne er tidligere medvirkende i serien – samt i Paradise Hotel,
og på den måde blandes to af de
mest sete koncepter på TV 3 for
første gang.

Ny omgang kokke knive
Den formidable serie ”Med Kniven
for Struben”, hvor en af Danmarks
bedste kokke fører kniven i køkkenet til hjælp for truede restauranter, vender tilbage med en
ny omgang i efteråret. Serien er
bygget over konceptet fra BBC:
”Ramsey’s Kitchen Nightmares”,
hvor restauranter med problemer
får kvalificeret og kritisk hjælp
fra den hensynsløst ærlige Gordon
Ramsey. Bo Bech har samme indgangsvinkel men måske med lidt
større tolerance. Dog ikke når det
gælder kvaliteten på maden, der
bliver IKKE gået på kompromis
– og det er faktisk ret barskt tv.
Gu’ skelov du kom
Det er jo ikke intriger – og knive
- det hele! Den godmodige serie
”Gu’skelov du kom”, der byder på
improviseret underholdning med
fire kendte hver uge i ikke særlig
åndeløs – men meget underholdende - konkurrence om at vinde
ugens trofæ, er tilbage med nye
deltagere.
De kritiske dommere, der kommenterer de optrædendes performance
er Søs Egelind og Sidse Babett
Knudsen. Serien har været en solid
succes, og det har naturligt nok
givet mod på mere af samme slags.
Nyd TV 3 i efteråret – de er i den
grad tilbage på banen! ■
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Foto: AS

Af Hanne Grøn
”Peace, love and entertainment”
var BTs overskrift på konceptet
for festivalens 28. udgave i den
forløbne sommer. Det dækker vel
egentlig meget godt stemningen,
som vi altid finder ude i skoven i
anti-dagligdagene.
Freden kan politiets magre rapportsamling bevidne, kærligheden
møder man overalt, og underholdningen kan man opsøge med et
overflødighedshorn af musikarter,
der bør tilfredsstille enhver smag,
selvom rocken naturligt nok dominerer og samler flest entusiaster.
Selv vejrguderne havde ladet sig
formilde i en ellers elendig vejrsommer, så badegæsterne kunne få
støv mm skyllet af og dykke med
ænder.

Foto: AS

Højdepunkter
Musikprogrammet har fået mange
ord med på vejen, og en del anmeldere har efterlyst fornyelse og
større satsning på (udenlandske)
topnavne. Af og til må man spørge
sig, om de står nede blandt publikum, der i hvert fald uforbeholdent
hengiver sig til underholdningen
fra scenerne.
Klarest kom det til udtryk i søn-

Foto: MN

Foto:16
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Foto: HG

dagens forrygende koncerter med
den gamle hankat, Kim Larsen, og
Danmarks top darlings, Nephew,
som sluttede festen af med et nærmest tilbedende publikum.
Kærligheden var helt gensidig med
Simon Kvamms gentagne ”Føj, for
fanden, hvor er I fede”, da bandet
blev hyldet, som var de landsholdshelte i Parken.
Andre højdepunkter – i blandet
genre – var Volbeat, Gavin DeGraw,
Peter Gabriel, Snoop Dog, Razorlight og naturligvis Skanderborgs
egen virtuos på følsom tekst og
musik: Peter Sommer. Han blev
tilmed udnævnt til ”konge af
Skanderborg” i år af begejstrede
anmeldere.
Nyheder og gadgets
Serviceringen af de mange gæster
har høj prioritet hvert år - og det
bør ikke være muligt at finde en
sulten eller tørstig festivaldeltager.
Udvalget er svimlende - bogstaveligt – og opfindsomheden stor
med hensyn til, hvordan drikkelsen
kommer ned i glassene. Naturligvis
er de traditionelle barer også repræsenteret, hvis man bare vil have en
øl.

Foto: MN

Foto: AS

Samme opfindsomhed udspilles
på et område, som der egentlig er
minimalt behov for: nemlig sovefaciliteter. Hoteltene er kommet for at
blive – og der bliver flere og flere af
dem. Øldåserne ”Can Sleep” er for
deciderede luksusdyr med dyner,
puder og – meget vigtigt – køleskab,
der bliver fyldt op hver dag – og
denne luksus overnatning var i år
overført til nyheden på området:
smukke svinestier på 10 m2 (mange
søer bor vist permanent på mindre
ude hos landmændene!) – hvor de
heldige gæster formedelst kr. 2.200
kunne smovse med morgenmad og
formentlig sove.

spot sted, hvor man som publikum
snildt kan blive overasket over det
høje niveau hos bands, man ikke
troede man ku’ li’.
Publikum på den tætpakkede
plæne foran De sorte Spejdere vil
sikkert også gerne se de to herrer,
Anders Lund Madsen og Anders
Breinholt igen næste år. De var
konstant underholdende og en god
nyskabelse.

For det er jo ikke det, man er
kommet til festival for. Flere giver
udtryk for, at det er gensynsglæden
der er det vigtigste – mødet med
gamle kammerater – i alle aldre
– og tæppetyk hygge på alle tangenter.

De flotte fotos er taget af to unge
talenter: Anders Steensgaard (AS)
og Mia Nielsen (MN).
■

Far, far away
Langtbortistan området, som var
en nyhed sidste år, forekom mere
struktureret og velbesøgt i år.
Rammerne er de bedst tænkelige i
det ”maritime” område, og P3 scenen har udviklet sig til at være et

Foto: AS

Og sådan opstår jo traditionerne
– som festivalen er så rig på, og som
de gæster, der kommer år efter år,
helt sikkert vil efterlyse, hvis man
laver om på dem!

Foto: MN

Foto: AS

Danmarks
nye sportskanal
Danmarks nye sportskanal – TV 2 SPORT – med en perlerække
af danske og internationale sportsrettigheder, sender årligt
mere end 3000 timers livesport

Se ugens program på tv2sport.dk
RETTIGHEDER FODBOLD SAS Ligaen, Champions League, Landspokalturneringen, Viasat Sport Divisionen, DBUs kvindelandshold, DBUs ungdomslandshold (U21, U19, U17 og
U16), EM-kvaliﬁkation 2008, FA Cup, Carling Cup, Coca-Cola Championsship, tysk fodbold, fransk fodbold, hollandsk fodbold, skotsk fodbold og italiensk fodbold HÅNDBOLD
Toms Ligaen, Tele2 Ligaen, herre- og dame VM, Champions League CYKELSPORT Tour de France, ProTour, VM MOTORSPORT Formel 1, Le Mans, Nascar, VM Rally, Indy Racing
League TENNIS Wimbledon, ATP Masters Series ISHOCKEY Oddset Ligaen, A-VM ANDET Sommer- og vinter OL, badminton, alpint skiløb, NFL, boksning
Foto: Getty Images

– Danmarks nye sportskanal
TV 2 SPORT, som er et samarbejde mellem MTG og TV 2, gik i luften den 11. april og har
på kort tid positioneret sig som danskernes foretrukne sportskanal. Målet er at tilbyde
seerne over 2000 timers direkte sport om året – og vi er glade for at kunne byde Skanderborg Antenneforenings medlemmer velkommen i klubben!
Af Bo Andersen, TV 2 SPORT
Siden lanceringen af TV 2 SPORT
for knap seks måneder siden har
kanalen budt på bl.a. Wimbledontennis, Le Mans-motorløb, Tour de
France-cykling, fodbold fra alle de
store ligaer, dansk og international håndbold, A-VM i ishockey og
meget mere. Derudover arbejder vi
løbende på at købe nye eksklusive
sportsrettigheder. En komplet liste
over aktuelle rettigheder kan ses
på www.tv2sport.dk.
Til trods for at TV 2 SPORT kun
har været i luften siden april, er
den allerede den ubestridt mest
sete sportskanal i Danmark.
Nøgleordet er live
Direkte dækning er alfa og omega,
når vi taler om sport. Det er derfor
vigtigt for os, at vi live-sender så
mange begivenheder som muligt.
TV 2 SPORT har utrolig mange
spændende rettigheder, så der vil
naturligvis være tidspunkter, hvor
vi må vælge, hvad vi skal sende
direkte. Når det ikke er muligt
at transmittere live, vil vi typisk
sende en begivenhed forskudt senere samme dag, så seerne ikke går
glip af noget.

på TV 2 SPORTs dækning af den
prestigefyldte europæiske klubturnering UEFA Champions League.
Inkarnerede fodboldfans kan endvidere se frem til bl.a. Coca-Cola
Championship og Carling Cup fra
England, Ligue 1 fra Frankrig og
ikke mindst den tyske Bundesliga,
som TV 2 SPORT har sikret sig rettighederne til frem til 2009.
TV 2 SPORTCENTER giver
overblikket
Omdrejningspunktet på kanalen er TV 2 SPORTCENTER. Det
direkte studieprogram kæder de
mange forskellige sportsbegivenheder sammen med nyheder, optakter,
analyser samt eksperter og gæster
i studiet. Programmet sendes flere
gange dagligt og præsenteres af bl.a.
Claus Elming, Tina Müller, Henrik
Skovgaard og Jeppe Horskjær.
Udover at være fast vært i TV 2
SPORTCENTER er Claus Elming
også en af drivkræfterne bag TV 2
SPORTs dækning af den amerikanske football-liga NFL dette efterår.
Sammen med Jimmy Bøjgaard og
sin bror Jesper, præsenterer Claus
Elming hver uge seerne for to live-

kampe fra sæsonens NFL-turnering. Hertil kommer de traditionsrige Thanksgiving-kampe, som vi
også har rettighederne til at vise.
Endnu engang velkommen – og rigtig go’ fornøjelse med TV 2 SPORT!

FAKTA OM
TV 2 SPORT A/S er et joint
venture-selskab ejet af MTG A/
S og TV 2 | DANMARK A/S.
Selskabet driver sportskanalen TV 2 SPORT og på sigt
HDTV-kanalen TV 2 SPORT
HD. Derudover har selskabet
ansvaret for sportsportalen
www.tv2sport.dk. På hjemmesiden er det blandt andet muligt
at finde programoversigter og se
en liste over samtlige kanalens
sportsrettigheder.

En af sværvægterne på den nye
sportskanal er SAS Ligaen, hvorfra
TV 2 SPORT sender tre live-kamp i
hver spillerunde – typisk to kampe
søndag eftermiddag og en kamp
mandag aften. I forbindelse med
mandagskampen er den tidligere
landsholdsspiller Peter Møller fast
ankermand, og han vil sammen
med eksperter og gæster i studiet
guide seerne gennem aftenen. Peter
Møller er i øvrigt selv den mest scorende spiller i den bedste danske
fodboldrække nogensinde. Udover
SAS Ligaen er Peter Møller vært
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IFA 2007 – Internationale
Funkausstellung Berlin
En Verden af nye muligheder
Den 31. august og 1. september 2007 deltog Skanderborg
Antenneforenings bestyrelse på IFA messen i Berlin.
Vi var sammen med en dansk delegation, inviteret og arrangeret af Dansk Kabel TV.

Af Henrik Christensen

Formålet med deltagelsen var, at
ajourføre os på nuværende og fremtidige muligheder inden for fjernsyn og teknik. Vi ønsker til stadighed at vurdere mulighederne for at
udbygge og forbedre vores kabelnet
og tilbyde vores medlemmer bedst
mulig udbud og kvalitet.
Ny teknik og nye standarder stiller
krav til et kabelnet. Den digitale
tidsalder er ligeledes over os og det
gør, at vi i antenneforeningen skal
være på forkant med, hvad det stiller af krav til vores anlæg.
Internationale Funkausstellung
Berlin
IFA er verdens største forbrugermesse inden for elektronik, med
over 1.000 udstillere og tæt ved
300.000 besøgende.

Der er omkring 7.000 journalister
fra 78 forskellige lande.
Selve Messecentret består af
omkring 40 individuelle haller, placeret i op til 3 etager.
Hvad bringer fremtiden ?
Full HDTV - fladskærme
Messen bød på et bredt udbud af
fladskærme, hvor producenterne
konkurrerede om at præsentere de
flotteste, største og bedste kvalitet.
Et gennemgående signal er dog,
at langt de fleste af skærmene var
klar til at vise HDTV, når dette
sendes.
HDTV står for High Definition TV,
hvilket indebærer, at man kan modtage tv-billeder som er sendt i høj
opløsning.

En høj opløsning giver en bedre,
skarpere og mere farverig billedkvalitet. Oplevelsen er at sammenligne med en avanceret biograf.
Opløsninger på 1920 x 1080 er ved
at være en ny standard og en størrelse på 52” er ikke ualmindelig.
Plasma eller LCD
Slaget er nok ikke helt afgjort, men
der er ikke tvivl om, at LCD skærmen er den mest anvendte.
Tidligere var udfordringen med
LCD skærmene, at de havde svært
ved at producere store skærme.
På messen så vi en 108” LCD
skærm, som stod rigtig flot.
Blue-Ray klar til af afløse
DVD afspilleren?
En af de nuværende udfordringer
er, hvilket format der bliver ny
standard.
4,7 gigabyte er oftest rigeligt til en
lang spillefilm, men HD kræver
fem gange så meget kapacitet og
det er lige præcis, hvad den nye
standard Blu-ray kan.
Det er ikke kun i filmsammenhæng,
at den større lagerkapacitet spiller
en væsentlig rolle. Flere og flere
forbrugere gemmer private videooptagelser og fotos på CD og DVD.
Det er en nem og enkel måde at
beskytte sig mod et computernedbrud, brand eller tyveri. Opbevaret
korrekt kan CD, DVD eller Blu-ray
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bevare filerne i minimum 10 år og
under ideelle forhold op til 100 år.
Blu-ray discen vil således reducere
antallet af discs, der skal bruges til
sikkerhedskopi af familiealbum og
videoarkiver.
IFA messen viste flere HD afspillere, der både kan afspille DVD og
Blu-ray formatet.
Design
Fladskærmenes indtog på markedet og i stuerne har åbnet op for
nye muligheder inden for design.

Producenterne af fladskærme konkurrerer ikke kun på kvalitet men
i høj grad også på design.
Mange udbydere tilbyder specialdesignede møbler, hvor fladskærmen kan gemmes, når den ikke
benyttes.
Sourround anlæg
En god lyd er stærkt medvirkende
til en stor oplevelse af en film i
stuen.
En tendens på messen var dog, at vi
går væk fra de komplicerede fjernbetjeninger med knapper i hobetal.
Den moderne forbruger vil have en
enkel og præcis betjening.
På messen så vi højtalere, der selv
indstillede sig efter stuens størrelse og møblers placering.

Fremtiden
Selv om der hele tiden kommer nye
produkter og standarder viste messen også, at der stadig er plads til
den gode gamle vinyl-pladespiller.
Vi kan altid vente på det der kommer - en bedre skærm, en ny standard og nye produkter.
Det forholder sig jo dog sådan, at
det nyeste altid er det dyreste.
Som afslutning kan man vel sige,
at fremtiden allerede er her. Der er
gode muligheder for at købe rigtig
gode produkter til rimelige penge.
IFA Messen viste dog også, at det
fortsat bliver spændende at følge
udviklingen – også i Skanderborg
Antenneforening.
■
Fotos: Gert Svendsen, Canal Digital

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner er et kæmpe område.
Vi ved det fra os selv, alle har deres
egen mobiltelefon, og det gælder om
at have den nyeste, smarteste og
den med de fleste funktionaliteter.
IFA Messen viste, at kameradelen
kommer op på et niveau, så den
matcher vores almindelige digitalkamera.
Skærmen bliver ligeledes større og
med en højere opløsning. Vi vil
snart opleve, at vi kommer til at
se nyheder og film direkte på telefonen.
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Tredobbelt succes på
Masser af svingende populærmusik, danske filmklassikere og
hårrejsende krimier betyder, at TV 2 Charlie siden 2005 næsten
har tredoblet sin seerandel i målgruppen.
Af Katrine Lundgreen, TV 2
TV 2 Charlies egne produktioner,
som f.eks ”Talkshowet Meyerheim”
og ”Spørg Charlie”, har vist sig at
være specielt populære blandt de
danske tv-seere. I foråret 2007 blev
det dog kanalens nyeste lørdagssatsning, ”Top Charlie”, som løb af
med sejren som Charlies mest sete
egenproduktion nogensinde med et
gennemsnit på 73.000 seere hver
eneste uge.
Programmet har næsten dobbelt så
mange seere som sidste års lørdagsunderholdning ”Twist & Shout” med
Jørgen de Mylius. Egen-produktionernes massive succes betyder bl.a.,
at TV 2 Charlies seerandel for foråret 2007 er steget med næsten 50%
i forhold til samme periode i 2006.*
Charlie-seerne er vilde med god
musik, og det sås tydeligt 1. juli
i år, hvor TV 2 Charlie sendte en
stjernespækket mindekoncert, som
de to engelske prinser afholdt i forbindelse med Prinsesse Dianas 46
års fødselsdag. Hele 338.000 seere
så med i løbet af udsendelsen.
Ud af de 338.000 seere var mere end
en tredjedel under 50 år, og det viser
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tydeligt, at Charlie også formår at
nå ud til den bredere målgruppe.
God gedigen underholdning
Krimierne har altid været et hit
på TV 2 Charlie, og dette års
”Krimisommer” på kanalen har
bestemt været med til at underbygge den flotte udvikling – specielt
krimier som ”Beck”, ”McCallum”
og ”Inspector Lynley” har haft høje
seertal.
"- Vi lytter til vores Charlie-seere,
således at vi kan rendyrke en kanal
for den lidt ældre del af den danske
befolkning. Det har været en ubetinget succes, således at Charlie i dag
er landets 6. mest sete tv-kanal", fortæller Alexander Nørgaard-Madsen,
chef for TV 2 Kanalsalg.
Charlies danske filmklassikere
fortsætter også succesen fra sidste
år, mens eftermiddagene også har
vist sig at være meget populære.
Specielt den engelske serie ”Små &
store synder” trækker fortsat fulde
huse i Charlies programflade for
eftermiddagen.

Charlie op for endnu mere god gedigen underholdning, når helt nye
afsnit af ”Talkshowet Meyerheim”,
”Spørg Charlie” og ”Top Charlie”
rammer skærmen – i år også med
et flot og festligt nytårsshow fra
Damhuskroen med Keld Heick som
vært.
* i målgruppen 50+

I løbet af efteråret lukker TV 2

”Selvfølgelig er du bange for
at dø, men når du først er i
gang, glemmer du alt om det!!”

Football Hooligans International
Hver onsdag kl. 23.00 på Discovery Channel
Det er slåskampe, vold og drab. Det er besættelse, lidenskab og
æresbegreber. Det er der, hvor sporten hører op, og fanatismen
tager over… Football Hooligans International er her!
George Orwell sagde, at ”fodbold er krig uden våben”, men vold og våben er blevet en
reel del af fodboldoplevelsen verden over. Discovery Channel og skuespilleren fra
”The Football Factory” Danny Dyer fører nu seerne til hooliganismens rødder i forsøget
på at afdække det frygtelige fænomen, der har bragt den organiserede vold ind i det
smukke spil. Vi møder klubberne og deres supportere og ser nærmere på den foruroligende livsstil blandt verdens hooligans. Hvad er det, der får såkaldte fodboldfans
fra alle samfundslag til at ty til chokerende voldshandlinger – blot for at støtte en
elsket fodboldklub?
Danny Dyer spillede i 2004 rollen som fodboldbøllen Tommy Johnson i ﬁlmen
”The Football Factory”, men dengang var det bare skuespil. Nu står han pludselig
ansigt til ansigt med virkelighedens fodboldbøller, når han kommer helt ind under
huden de berygtede hooligans og følger dem til orkanens øje: På fodboldtribunerne
og de voldelige opgør med rivaliserende supportere. Og det er skræmmende sager,
han bliver vidne til…
I hvert af de ti afsnit tager Danny os med til steder som England, Holland, Italien,
Argentina og Balkan. Lande og regioner, som alle er kendt for fantastiske
fodboldspillere, men hvor de voldsomme fan fraktioner har en stor negativ
indvirkning på omdømmet. Vi ser også på, hvordan fænomenet hooliganisme
har udviklet sig i de forskellige lande, hvor radikale, sociale og religiøse
spændinger blot er med til at forstærke problemet. Og selvom politi, myndigheder og klubber forsøger at få situationen under kontrol, vil der altid være
fans, der er indstillet på at kæmpe for sit hold – koste hvad det koste vil.

Når der er
penge i de
truede dyr…

VILDE FORBRYDELSER
HVER MANDAG KL. 22.00
PÅ ANIMAL PLANET
Den illegale handel med truede dyr
er større end nogensinde og er nu
kun overgået af narkokriminalitet
hvad angår både volumen og penge.
Følg Animal Planet afsløre den vilde
kriminalitet og fange krybskytterne
og de kriminelle bagmænd.
Elefanter, tigere, leoparder og næsehorn
hører alle under kategorien truede dyrearter og er
blandt verdens mest populære dyr. Men det er ikke
kun de almindelige zoo- og safarigæster, der ﬁnder
dyrene søde, charmerende og smukke.
Der er nemlig masser af penge i netop disse dyr
på det illegale marked, hvilket giver krybskytter og
kriminelle bagmænd blod på tanden.
I Animal Planets helt nye dokumentarserie bruger den
tidligere CIA agent Steve Galster nu al sin erfaring
og hele sit netværk på at komme den illegale handel
til livs. Ved hjælp af blandt andet den nyeste retsvidenskabelige teknik, lokale eksperter og hans egne
undercover teams bekæmper han naturens kriminelle
og afslører de lyssky affærer bag hver handel med
blandt andet den tibetanske antilopes uld, elefantens
stødtænder, hajens ﬁnner og tigerens smukke skind.

Det verdenskendte og Academy Awardvindende
makkerpar leger traditionen tro på underholdende
og snedig vis katten efter musen på Cartoon Network. Det sker hver morgen alle hverdage kl. 8.00!
Det går aldrig roligt for sig, når
Tom skal fange Jerry og heller
aldrig helt efter planen. De tos uafbrudte opgør har fanget publikum
i mere end en tidsalder og rammer stadigvæk den dag idag plet
i ethvert barnehjerte. De har en
tidsløs appel og får grinet frem på
læberne på både store og små.

Dette dynamiske par er mestre i at
skabe ballade i og omkring deres
karakteristiske hjem og Mammys
ben og efterlader et rod, som ville
få enhver til at sætte dem for døren.
Og de er ikke så lidt opfindsomme,
når de laver æg om til håndgranater, og ostehøvle om til tankvogne.

Går altid i fælden
Tom er den evindelige taber i konflikten med Jerry, men kan aldrig
modstå jagten...for det er helt i
overensstemmelse med hans natur:
hvad skulle en kat ellers lave? Jerry
er - når alt kommer til alt - også
noget mere snu og opfindsom end
Tom, som - på trods af at han er
katten - altid går lige i fælden.
Det hænder dog, at de to ærkefjender bliver venner for en tid og det er
også sket, at den ene har reddet den
anden ud af en farlig situation eller
ud af kløerne på andre fjender.

Fakta om Tom & Jerry:
• Deres talentfulde team over en lang årerække omfattede layouterne Harvey Eisenberg og Dick Bickenbach, musik
instruktør Scott Bradley og animatørerne Irven Spence, Ray Patterson, Ken Muse og Ed Barge.
• Det er dog oftest Tex Averys navn som bliver nævnt, når nogen skal krediteres. Han var en stor inspiration med sin
særegne humor. Tex Avery arbejdede egentlig ikke på Tom & Jerry, men er kendt for at have være med til at skabe
andre kendte klassikere.
• Bill Hanna opførte hver eneste scene, vittighed og ansigtsudtryk. Han lagde også stemme til Toms karakteristiske skrig af
forskrækkelse og smerte.
• Navnene Tom & Jerry blev valgt af ansatte ved MGM ved lodtrækning fra en hat. Gevinsten gik til animatør Jack Carr, som
havde foreslået navnet.
• Den overordnede MGM producer, som var ansvarlig for tegnefilmsafdelingen, Fred Quimby, havde absolut ingen humor og
forstod aldrig, hvad som fik animatørerne til at ligge rullende på gulvet rallende af grin.
• Hver afsnit på seks minutter tog seks ugers arbejde.
• Musik var en stor del af det endelige produkts succes. Scott Bradley var den musikalske troldmand, som gladeligt stjal fra
MGMs filmbibliotek - bl.a. brugte han flittigt fra filmen Mød Mig i St Louis. Han sørgede for musikken langt tid, før han
havde set så meget som en blyantsstreg.
• MGM producerede i alt 161 Tom & Jerry tegnefilm.

Vind en goodiebag med Tom & Jerry
fra Cartoon Network!
Cartoon Network inviterer alle Skanderborg Focus læsere til at deltage i en
Tom & Jerry konkurrence, hvor man kan vinde en sjov goodiebag til en værdi
af 500 kr. Goodiebag'en indeholder bl.a. en DVD med nogle af de bedste
Tom & Jerry Historier samt en Cartoon Network Kidz Hits 3!
Det eneste du skal gøre er at maile dit svar på spørgsmålet:
På hvilken kanal kan du hver morgen se Tom & Jerry?
til konkurrence@turner.com inden den 31. oktober. Husk også at skrive dit navn
og addresse i mailen, så vi kan sende dig præmien, hvis du vinder *.
(*Terms: Præmierne kan ikke byttes. Turner Entertaiment Networks International Ltd. (TENIL)
forbeholder sig ret til og erstatte alle præmier til lignende værdi, hvis den angivne præmie, uafhængig
af årsag, ikke er tilgængelig. Medarbejdere i TENIL og deres nærmeste familie må ikke deltage i
konkurrencen. Personlig information vil kun blive brugt til denne konkurrence og dermed ikke til
andre formål.
©2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
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Husker du første gang, du
så Borte med Blæsten, Casablanca, Dr Zhivago, Halløj i
operaen, Singing in the rain
og Jailhouse Rock? Meget forskellige men alle klassikere,
der kan ses igen og igen.

Hver weekend hele oktober genskaber TCM følelsen og viser arkivernes absolut ”kærligste klassiske
film". Og du kan se interviews med
stjerner fra dr. Zhivago samt høre
flere stjerners svar på spørgsmålet:
Hvilken film bevægede dig allermest?
Hver lørdag og søndag kl. 21.00
Helte og diva gensyn
De formidable Kelly’s helte huserer
den 20. oktober kl. 21.00 med veloplagte Clint Eastwood og Donald
Sutherland, mens den 21. er viet
til klassikeren Get Carter med
Michael Caine, der følger sin brors
morder.
Fremhæves kan også ”The Hunger”
fra 1983 med en perlerække af
topnavne bl.a. Catherine Deneuve,
Susan Sharandon og David Bowie:
Filmen handler om en egyptisk
vampyr (Deneuve), der giver sin

tidligere elsker (Bowie) 24 timer at
leve i. I sin desperation opsøger han
den berømte læge, Sarah Roberts
(Sharandon), der naturligt nok ikke
tror på hans historie, før hun selv
lander i vampyrens kløer. Filmen
vises onsdag den 23. oktober kl.
21.00.

og Meg Tilly. En ung nonne har født
og efterfølgende dræbt sin baby.
Retten sender en psykiater til klosteret, som skal beslutte, om nonnen mentalt er i stand til at komme
for retten. Men psykiateren møder
meget modstand – bl.a. fra en viljestærk klosteransvarlig.
■

Lørdag den 27. oktober vises en af
de mere sjældne perler: Agnes of
God med Jane Fonda, Anne Bancroft
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De sidste par års succes med muntre medlemsaktiviteter i
julemåneden gentages naturligvis i år på foreningens kontor,
Adelgade 48.
Målgruppen er denne gang børn, unge og kvinder – uden at der
er adgang forbudt for mænd (!) – så de indbudte kanaler er
børnekanalen Nickelodeon, som rigtig har fået vind i sejlene dette
efterår, musik-kanalen MTV og kvindekanalen fra SBS: Kanal 4.
Kom og vær med til en festlig start på julemåneden – der bli’r
masser af sjov med Svampe bob fra Nickelodeon og konkurrencer for
alle vores medlemmer, der kigger ind. Der vil være repræsentanter for
kanalerne, som I kan få en god snak med – og Kanal 4 er i ekstra
gavehumør med delikate poser til pigerne. De udlover også en
”forkælelsesgave” til en heldig vinder!

Fotos fra sidste års velbesøgte
julestue, hvor Cartoon var
hyggespreder. I år er opgaven
lagt i hænderne på SvampeBob
fra Nickelodeon, MTV og Kanal 4.
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- er den mest sete internationale
nyhedskanal i Danmark.!
Dette stolte udsagn skyldes en omnibus rundspørge, foretaget af Hermelin
i 2007 – og det er kanalen naturligvis berettiget stolt over.
CNN er med egne ord ”kanalen
for verdensborgere”. Kanalen, som
leverer en virkelig global dagsorden,
som påvirker seernes hverdag og
giver dem adgang til de vigtigste
beslutningstagere i det internationale rum.
Troværdighed, integritet – og værenpå-pletten har altid været et særkende for CNN – og det er måske
blevet ekstra aktuelt med den første
faktor denne sommer, hvor en del af
dansk tv sættes under troværdigheds luppen.
CNN tilbyder en lang række programmer, som ikke ”bare” er nyheder. Uanset om man søger dybdegående interviews og debatter, livsstils-programmer, eller økonomiske
nyheder er CNN den kanal, som
leverer varen.
Programnyheder i 2007
World’s untold Stories er en nyheds
dokumentar serie, som sendes hver
fredag kl. 20.00 og tager seerne med
ind i hjertet af nogle af de mest
fængslende – men indtil nu ufortalte
– historier – verden rundt. Det er

autentiske beretninger om heltemod,
hengivenhed og beslutsomhed, midt
i verdens mest udsatte miljøer. De
historier, som berettes her, er bl.a.
om forældreløse børn i Rumænien,
som endnu i dag lever kummerligt
og beretningen om ”Rohingyas”, som
er det glemte folk i Myanmar (tidl.
Burma)
Mere på: www.cnn.com/untoldstories
”The Screening room” kan ses hver
fredag hver måned kl. 19.30. Det
er et halvtimes filmprogram, som
giver et spændende indblik i filmens
mange-spekterede verden gennem
rejser rundt om i verden. Vi besøger
både små og store film festivaler fra
Los Angeles til London, fra Tokyo
til Tribeca og fra Sydney til Robert
Redfords Sundance.
Mere info på: www.cnn.com/the
screening room
”The Spirit of.” Sendes første lørdag
hver måned kl. 19.15. Programmet
præsenteres af Becky Anderson,
som udforsker så forskellige områder som kunst, kultur, videnskab,
sport, økonomi og filosofi for at

forstå, hvordan den type spørgsmål
påvirker dig som seer og dit liv i
det hele taget. Becky har blandt
andet besøgt Spitsbergen i Norge,
gennemgået et arktisk overlevelseskursus – og undersøgt hvordan
”satire” kan ødelægge ens karriere
og gode rygte!
Mere på: www.spiritof.info
Generelt kan du hente meget mere
information og se videoer om alle
CNNs programmer på. www.cnn.
com/international. ■

Nr 3 - oktober 2007 27

Grænsebrydende
dokumentar
Farefulde oplevelser, storslået natur,
eventyrlige oplevelser samt erotik

• Hver dag fra kl. 05.00 - 23.00
• Reklamefri dokumentarkanal
• Ekspeditioner, rejser og mysterier
• Erotiske film fra kl. 23.00 - 04.00
• Læs meget mere på www.explorer.viasat.dk

LA Forensics

Underverdenen
ifølge MacIntyre

Kun 3,13 kr./md./husstand inkl. moms.

Viasat Explorer
og Spice
Nu får du
to kanaler i én.

