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Skanderborg. En enig presse 
udnævnte Simon Kvamms bidrag 
til dagens suverænt bedste. 
Foto: Kim Daugaard  

FORORD

Så er der heldigvis tv-sæson igen!  
Som sædvanlig er det efterårsprogram-
merne, tv-kanalerne satser mest på med 
nytænkning og nye produktioner af tid-
ligere succes-serier. Der danses videre på 
TV 2, og DR 1 må sande, at Ålen ikke er en 
skærm trold som Blachmann. TV 3 sætter 
nye standarder for, hvad man kan få del-
tagere til frivilligt at blive til grin på – og 
det er jo rigtig godt tv!  - og ind imellem 
disse giganter er der en sand underskov 
– for den store pakkes medlemmer - af 
spændende og flotte produktioner. I bladet 
giver vi et bud på noget af det, kanalerne 
selv anbefaler, men følg endelig med på 
deres hjemmesider – der ER mange perler 
imellem. 

For de heldige, der allerede har en digital 
boks er udvalget endnu større, og det er en 
af de gode nyheder, at YouSee her i efter-
året lancerer en ny HD kanal fra MTV 
Networks, som bringer koncert oplevelsen 
endnu tættere på. Det er næsten bedre 
end at ”være der selv” – f.eks. i Parken, 
hvor det i stigende grad er storskærmene, 

man må holde sig til, hvis man vil ha’ et 
glimt af kunstneren, der optræder. 
 
Det samme problem – hvis man synes, det 
er et problem – havde årets festival, der 
med ny rekordomsætning  imponerede 
både musikalsk og stemningsmæssigt. På 
trods af vejrgudernes skiftende sindelag 
var publikum ukueligt, og det kan da kun 
varsle godt for næste års 30-års fødsels-
dags festival.
På aktivitetsplanet var Skanderborg 
Antenneforening igen på gaden ved byens 
kræmmermarked med flot opbakning fra 
programleverandørerne og vores tv-ud-
byder YouSee. Kim har fotograferet og 
udvalgt billeder fra dagen, og vi takker 
alle – medlemmer, leverandører og andre 
gæster - der medvirkede til at gøre dagen 
festlig.  

Venlig hilsen

Hanne Grøn
Ansv. Redaktør   
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Skanderborg Antenneforening 
er blevet digital
Af  Henrik Christensen
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Interessen for at kunne mod-
tage digitalt tv i Skanderborg 
Antenneforening er stor. 
På nuværende tidspunkt har 
omkring 1.400 medlemmer benyt-
tet sig af muligheden for at låne 
en gratis digitalmodtager hos You-
See.

Samarbejde med YouSee
Skanderborg Antenneforening og 
YouSee har fået et rigtig godt sam-
arbejde, hvor vi tilstræber at sætte 
vores medlemmer i centrum.
Tilbage i maj måned blev der sået 
tvivl om, hvor hurtigt YouSee 
kunne levere boksen, fra den var 
bestilt. Aviserne var hurtige til at 
fokusere på, at der kunne gå 5-6 
uger. Vi er stolte over at kunne 
skrive, at der som regel kun går 
ca. 1 uge fra boksen er bestilt, til 
den bliver leveret med pakkepos-
ten.

Har vores medlemmer problemer 
med boksen, sidder YouSee´s hot-
line klar til at besvare spørgsmål, 
og overordnet går det nu meget 
tilfredsstillende, og ventetiderne 
er acceptable.

Vi holder løbende evalueringsmø-
der med YouSee for hele tiden at 
sikre, at vores medlemmer og kon-
tor bliver serviceret bedst muligt.

Har du oplevelser med boksen, 
YouSee eller antenneforeningen – 
gode som dårlige – hører vi meget 
gerne fra dig – kun på den måde 
kan vi blive bedre og dermed give 
dig et bedre produkt.

Har du bestilt en boks?
Vi er opmærksomme på, at mange 

medlemmer stadig overvejer at 
bestille en digitalmodtager, men 
ikke lige har fået det gjort endnu.

Det er stadig gratis at låne bok-
sen - men der skal betales et 
kortgebyr til YouSee som p.t. er kr. 
199,- årligt.

Hvad er det så lige, man 
får ved at bestille en 
digitalmodtager?
I dag modtager du to signaler i 
dit kabel-tv-stik. Et analogt og et 
digitalt. Det analoge signal er det 
kabel-tv, som du kender. Det digi-
tale signal er det, du får, når du 
sætter en digitalmodtager mellem 
dit tv og kabel-tv-stikket.
• Digitale signaler giver dig støj-

frit billede
• Du kan få tv i endnu højere 

opløsning
• Du får skarpere billede på alle 

typer tv
• Mulighed for at modtage HDTV
• Elektronisk TV-Guide
• Lej en film fra sofaen
• YouSee mange tilvalgsmulighe-

der

Nyheder
I løbet af efteråret forventer vi 
YouSee kommer med en splinterny 
HD-Boks med indbygget Harddisk.

En anden spændende mulighed 
vi kan se frem til i Skanderborg 
Antenneforening er funktionen 
”Start Forfra”, hvor du på udvalg-
te programmer har mulighed for 
at starte udsendelsen, når du 
ønsker at se den.

Vil du vide mere?
Skanderborg Antenneforening er 

den første store antenneforening 
i Danmark, der giver samtlige 
medlemmer mulighed for at mod-
tage tv-signal i digital kvalitet.
Du kan læse mere om mulighe-
derne på vores hjemmeside www.
skantenne.dk  ■
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Sidst i maj måned landede de første digitale bokse hos vores 
medlemmer i Skanderborg Antenneforening – og siden er det 
gået rigtig stærkt.
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Den danske serie "Forbrydelsen" 
har i skrivende stund netop haft 
premiere på den tyske kanal ZDF, 
som også kan ses i Skanderborgs 
antenne net. Den er blevet lidt af 
et hit, da 3,4 mio seere havde stil-
let ind på Sarah Lunds islandske 
sweater ved premieren. 
 
ZDF har dubbet serien, så Sofie 
Gråbøl og de andre danske skue-
spillere taler formfuldendt tysk, da 
tyskerne helst ikke vil have under-
tekster på film. 
De har gjort meget ud af serien på 
deres hjemmeside med portrætter 

af skuespillerne, og et interaktivt 
kort over København, så man kan 
følge med i, hvor figurerne befin-
der sig. Man kan også stemme om, 
hvem man tror, myrdede den unge 
gymnasieelev.
 
De tyske aviser roser serien i høje 
toner, og da den kører indtil 9. 
november hver søndag aften med to 
afsnit pr. gang, skulle man måske 
overveje at checke resultatet på 
tysk. 
Som bekendt blev serien i Danmark 
vist på DR 1.
■

Dansk scoop på ZDF: 
3,4 mio tyskere følger "Kommissarin Lund"

FREMTIDENS BILER
Hvilken slags bil kommer den næste 
generation til at køre i? Det næste 
århundredes biler bliver fremstil-
let af andre materialer og kører på 
flere forskellige slags brændstof, 
bl.a. elektricitet, brint og gas. Disse 
nye biler bliver sikrere og udstyret 
med mere informationsteknologi, 
end de fleste mennesker har i deres 
hjem i dag. 

De mest berømte designere i verden 
vil her give deres bud på, hvor-
dan bilernes udformning vil præges 
af de teknologiske fremskridt. Og 
designstuderende vil komme med 
deres egne unge visioner om biler-
nes udseende i år 2030. 
Fra Lørdag 4. oktober kl. 21.00

LONDON INK
London Ink' er en frisk ny serie, 
som hylder tatoveringsbranchen 
som kunstart og som et integre-
ret element i den populære kultur. 
Den ligefremme Louis Malloy fra 

Manchester har håndplukket tre 
af de bedste tatovører i branchen, 
og med deres hjælp vil han sætte 
Londons cooleste tatoveringsforret-
ning på bykortet. Tatovøren Dan 
Gold begejstrer sine kunder med 
sin ukonventionelle new wave graf-
fiti stil. Phil Kyle kommer til gen-
gæld med sin old school tatoo-stil 
fra New York, og newzealænderen 
Nikole Lowe er ekspert i japansk 
tatovering. Kan Louis få dette team 
til at fungere? 
Fra Fredag 3. oktober kl. 23.00
■
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LIVET I CHIMPANSEFAMILIEN
Findes der mon en bedre måde at 
forstå abernes liv og forbindelse til 
os mennesker på end at betragte 
chimpansernes dagligdag? 

Afrikas chimpanser fra Gome 
Stream er verdensbrømte. Nu får 
vi for første gang mulighed for at 
komme helt tæt på den karismati-
ske chimpansefamilie Kasekela.
Kameraerne følger Kasekela'erne 
i to år og skildrer dem på godt og 
ondt, hvad angår hverdagen og 
diverse skandaler. 

Handlingen er nok til at kunne 
måle sig med enhver sæbeopera, 
så se med når Kasekela-drengene 
mobber og snyder sig til magt og 
indflydelse. Den spændende serie 
er et afslørende drama fra det vir-
kelige liv om alliancer, kærligheds-
affærer og familieliv.
fra mandag 6. oktober kl. 21.00

USA'S BEDSTE HUNDEFRISØR 
"Hundeklipperne" snuser sig frem 
til USA's absolut bedste hundeklip-
pere, som skal konkurrere mod hin-
anden i en prøve på engagement, 
kreativitet og kærlighed til dyrene.

Se med, når konkurrenterne barbe-
rer, klipper og vasker sig igennem 
en række udfordringer, der munder 
ud i kåringen af èn af dem til "Årets 
hundeklipper". Se de bedårende 
hvalpe blive stylet til deres første 
tur ned ad "dog-walken" og oplev 
nogle af de mest eksotiske hundera-
cer blive klippet top-trendy.

Vi skal også se nogle adoptionskla-
re hvalpe blive gjort så henrivende 
som muligt til deres nye hjem. 
Og hvem vinder titlen som "Årets 
dyreklipper"
Fra fredag den 17. oktober kl. 
21.00 
■





Ovenstående er en af nyhederne, 
men TV Sport viser herudover mas-
ser af kampe fra både den euro-
pæiske og ikke mindst den syd-
amerikanske VM-kvalifikation med 
Chile, Peru, Uruguary, Brasilien, 
Argentina og mange flere. I oktober 
kan seerne blandt andet glæde sig 
til ægte ”samba-bold”, når Venezuela 
tørner sammen med Brasilien. 

Der er tennis i verdensklasse, når 
TV 2 SPORT sender direkte fra hele 
den prestigefyldte ATP Masters 
Series. I slutningen af oktober løber 
sæsonens næstsidste turnering, 
BNP Paribas Masters, af stablen i 
Paris med deltagelse af alle de store 
stjerner som Rafael Nadal, Roger 
Federer, David Nalbandian, Andy 
Murray og Richard Gasquet. 

Sæsonens sidste Formel 1 løb, Bra-
siliens Grand Prix, køres i dagene 
31. oktober til 2. november, og TV 2 
SPORT sender direkte fra både træ-
ning, kvalifikation og selve hovedlø-
bet på Autódromo José Carlos Pace 
i udkanten af São Paulo. 

Torsdag den 27. november fejrer 
amerikanerne en af deres stør-
ste helligdage – Thanksgiving. 
Udover kalkun og familiehygge er 
Thanksgiving også tæt knyttet til 
amerikansk fodbold. TV 2 SPORT 
sender igen i år direkte fra 
alle tre Thanksgiving-kampe, 
blandt andet kampen mel-
lem Dallas Cowboys og 
Seattle Seahawks, og i stu-
diet er NFL-duoen Jimmy 
Bøjgaard og Claus Elming (bil-
ledet til højre) naturligvis klar 
til at følge slagets gang. (foto: 
Christian Friis).

French Open er den nyeste af de 
i alt 12 super serie-turneringer i 
badminton, og der er lagt op til en 
ren badminton-fest i den franske 
hovedstad i starten af november. 
Det er blot andet år, at byernes by 
er vært for turneringen, hvor det 
blandt andet bliver muligt at se 
Kenneth Jonassen spille sin sid-
ste udenlandske turnering. TV 2 
SPORT sender fra French Open den 
1. og 2. november. ■

TV 2 SPORT A/S, som står bag TV 2 SPORT og TV 2 SPORT HD 
samt tv2sport.dk, har sikret sig rettighederne til den russiske 
Premier League, også kendt som Rosgosstrakh Championship. 
Danske fodboldfans kan således glæde sig til at følge blandt an-
det storklubben Spartak Moskva, der får Michael Laudrup som 
ny cheftræner.

Efterårets højdepunkter 
på TV 2 SPORT 
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Tomas Rincon fra Venezuela i nær-
kamp med Luisano fra Brasilien 
(foto: Getty Images).

Ferrari-køreren Felipe Massa, som selv stam-
mer fra Brasilien (foto: Getty Images).

Sidste års vinder David Nalbandian 
fra Argentina (foto: Getty Images).



At springe på hovedet i en iskold svømmepøl på minus 14o i det nordlige
Kina? Intet problem. At spille polo med en hovedløs ged? Ingen sag.
At bestige en fem etagers stige af sværd? Der går grænsen måske for
Peter og Jeff Hutchens, en ung fi lmmager og fotografduo, der tager tilbage
til Kina – hvor de boede som børn – for at dokumentere nationen, der står
midt i rent socialt at genopfi nde sig selv.

Serien skyder et fantastisk efterårs- og vinterprogram i gang
på National Geographic Channel med en lang række nye
dokumentarprogrammer, du bare ikke må gå glip af.

National Geographic Channel sender hver dag fra kl. 12.00 til 06.00
og alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.

natgeotv.com

Think again.

Fra serien  “”Lost in China”

Følg to prisbelønnede fotografer i en ny
fantastisk serie om Kina i ”Lost in China”

Prisvindende dokumentar

Spektakulære billeder

Medrivende fortællinger

Kompromisløs kvalitet

NGC ann. A4 Lost in China.indd   1 29/08/08   15:46:06



Stor, større, størst – premiere
onsdag den 29. oktober
kl. 22.30
Ny serie i fire dele ser nærmere på 
verdens største hangarskib, sky-
skraber, lufthavn og hængebro.
Væddeløbet om at blive verdens 
største er i gang. Kronet som de 
største indenfor deres felt repræ-
senterer bygningsværker som Burj 
Dubai skyskraberen og den 99.000 
tons tunge USS Nimitz de mest 
avancerede fremskridt indenfor 
arkitektur og ingeniørkunst i dag. 
Men disse mageløse konstruktioner 
fra det 21. århundrede ville ikke 
være mulige uden de historiske 
gennembrud, som har sendt disse 
områder op på nye højder.
I serien følger vi bl.a. udviklingen 
af vidundere som Japans Akashi 
bro og flytningen af et 1.000 tons 
tungt kontroltårn i Heathrow. Vi 
ser også, hvordan et F18 fly i et 
simuleret ("kontrolleret") styrt lan-
der på USS Nimitz skibet. 
Nimitz er udstyret med avancerede 
katapulter, der sender jagerflyene 
afsted på startbanen,  og to atomre-
aktorer, der gør skibet i stand til at 
sejle i 20 år (!) uden påfyldning. 

Verdens sværeste mekani-
kerjobs! – premiere onsdag 
den 26. november kl. 22.30 
I serien World’s Toughest Fixes” 
følger vi det entusiastiske tekni-

ker geni Sean Riley, der påtager 
sig nogle af de barskeste opgaver 
indenfor mekaniker faget, og som 
de fleste ville blegne overfor. 
Vi skal bl.a. op i toppen af et atom-
anlæg, hvor Seans og hans lige så 
frygtløse ekspert team ikke må 
ryste ret meget på hænderne før 
det går HELT galt. Når store anlæg 
og maskiner skal repareres, og det 
skal de jo en gang imellem – er 
Sean klar til at rykke ud! Også 
selvom udfordringen medfører, at 
man skal hænge i et reb flere hun-
drede meter over jorden – eller der 
skal dykkes ned til et bygge- fartøjs 
propel på bunden af havet. Det er 
blot nogle af opgaverne, vi kan følge 
på kanalen.     
Seans kombination af professiona-
lisme og naturlige eventyrlyst er 
den adrenalin, hans team smittes 
af, og det er helt nødvendigt i de 
situationer at vise korpsånd. 

Megafish of the Amazon  - søn-
dag den 30. november kl. 18.00 
Dette filmprogram er for de videbe-
gærlige fiske fans, som også bekym-
rer sig om arternes fremtidige over-
levelse. 
Vi følger forskeren Dr. Zeb Hogan 
på en rejse dybt ind i jungle-og flod-
basiner i Asien for at finde data om 
”mega”-fisk – data som forhåbent-
lig vil forhindre, at de forsvinder 
fra vor verden. Programmet er en 
ekspedition både gennem tid, sted, 
videnskab og myter. 
Zebs og hans teams resultater kryd-
res med fisker skrøner og munkes 

Af  Johnny Jensen, National Geographic Channel

overleverede legender om de fan-
tastiske fisk, hvis bestand afspejler 
de betingelser, de har, i de floder de 
lever i. Bestanden går derfor både 
op og ned, men hvad bestemmer 
det? 

De ”optrædende” fisk tæller f.eks. 
havkatten, hornfisk, pilrokker 
(som blev Stewe Irwin’s tragiske 
skæbne), karper, laks og lungefisk. 
Territorierne Mekong, Yangtze, 
Lake Baikal er nogle af de største 
ferskvands områder i verden som 
giver føde til millioner af menne-
sker. – og det er her, Zeb og hans 
team forsøger at kortlægge bestan-
dens tendenser. I en rigtig god sags 
tjeneste. ■
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Rekordomsætning – igen, igen 
Omsætningen nåede i år over de 90 
mio kr. – og de mange nye søndags-
gæster tyder på, at denne traditio-
nelle ”familie dag” får stadig flere 
tilhængere. 
Det hjælper givet også på omsæt-
ningen, at camping gæsterne bli’r 
på pladsen af hensyn til deres ømme 
fødder! Et af de tilbagevendende 
kritikpunkter fra evalueringen af 
den 29. udgave af  Danmarks smuk-
keste fest, kom fra campinggæster-
ne syd for byen, der får stadig læn-
gere landevej at tilbagelægge for 
at komme fra telt til festival plads 
– og retur. 
Det er dog vanskeligt at se, hvordan 
DET problem kan løses – udover 
at sætte endnu flere busser ind 
– eller begrænse deltager antallet 
til festivalen. 45-50.000 mennesker 
fylder faktisk godt i landskabet og 
vil uvægerligt give trængsel på alle 
de populæreste opslagssteder – og 
naturligvis også til koncerterne på 
pladsen. 
Alligevel var stemningen også i år 
i top, og den utrættelige indsats fra 
arrangørerne for at dæmme op for 
de gener, vejret skabte ind imellem, 
fortjener stor ros. 

Af  Hanne Grøn. Fotocredit: Kim Daugaard & Hanne Grøn

Selvom vejrguderne havde bestemt sig for at hjælpe med til at hol-

de de mange festivalgæster pænt rene med vand fra oven, bevarede 

selvsamme gæster humøret og beviste endnu engang deres ukuelige 

vilje til at lave en fest i skoven uanset hvad!

Musikken 
Hovednavnet - for de fleste - var 
Eric Clapton, som nok havde en 
del af æren for de ekstra søndags-
billetter, der blev solgt i år. Han 
havde dog besluttet at behandle 
de forventningsfulde, godt maste, 
tilhørere på en måde, som vi ikke 
er vant til i Skanderborg. Sjældent 
er der blevet småsnakket så meget 
ude på pladsen UNDER numrene – 
og sjældent har et topnavn været så 
uinteresseret i at få en dialog med 
sit publikum. De fleste savnede 
også sange de kendte (!) men det 
blev der trods rådet lidt bod i eks-
tranumrene.  
Anmelderne var også hårde ved 
det ellers flotte initiativ med Otto 
Brandenburg hyldesten lørdag, 
som på et ellers umuligt tidspunkt 
(omkring middagstid) havde samlet 
et uhørt antal fans. 
Det ville ha’ glædet den gamle bag-
gårds puma, som helt sikkert også 
ville ha’ givet topkarakter til den 
eneste kunstner, der turde lave tyk 
satire i sit bidrag. 
Det er naturligvis Simon Kvamm, 
der som Mørkets fyrste helt i sort 
– og helt alene på scenen -gav en 
ramsaltet version af sømandsvisen 
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om Susanne, Birgitte og Hanne, der 
i Kvamms twistede fortolkning er 
betænkeligt vilde med sømænd. 
Andre stor-navne, der skal ha et 
12-tal for performance og publi-
kums appeal var Volbeat, der på 
trods af festens suverænt vådeste 
aften torsdag – trykkede den af på 
alle tangenter. Bandet med Michael 
Poulsen – kaldet Danmarks bedste 
forsanger – kvitterede for de uku-
elige fans støtte med en særdeles 
veloplagt koncert.  
TV 2, der igen fik æren af at afslut-
te festivalen skuffede heller ikke – 
men havde måske også en taknem-
melig opgave oven på Clapton.   

Generelt var musikken, som den 
skal være i Skanderborg, en cock-
tail af gamle ikoner, som har været 
ønsket af festivalen som f.eks.
Lenny Kravitz, og de danske  Savage 
Rose, TV 2, Gnags osv., som nær-
mest er stambands i Skanderborg 
– men OGSÅ med en ny stærk 
slagvare, nemlig hip hop, som især 
L.O.C. og Suspekt repræsenterede 
fornemt. 

Uden at vide, hvor overliggeren pla-
ceres for næste års mega-fest – gør 
man klogt i at få booket billetten, 
hvis man vil være med igen i 2009. 
Det er udtalt fra ledelsen, at det 
bli’r større end nogensinde, når 
30-års fødselaren skal sammensæt-
te sit program, så forventningerne 
er tårnhøje.  
■
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TV 3’s efterår: 
Underholdning for alle pengene
TV 3 har tilsyneladende sat sig 
for at være kanalen, der leverer 
underholdning på alle planer til 
seerne, hvad enten det er drama, 
stand-up eller reality-tv. 

Nye danske drama 
produktioner
TV 3 fortsætter med at produce-
re dansk drama med 47 helt nye 
afsnit af sidste års succces ”2900 
Happiness” og en helt ny komedie-
serie, Maj & Charlie, som ser ud til 
at blive et spændende bekendtskab, 
som anmelderne har taget godt 
imod. Herligt at se NYE talent-
fulde skuespillere på tv (!) og et 
persongalleri omkring dem, som 
står for superkvalitet i deres egne 
kendte genrer. De er til dels hentet 
i stand-up miljøet og tæller navne 
som Mikael Wulff, Jan Gintberg, 
Linda P, Tomas Villum, og Martin 
Brygmann. Pigerne vil helt sik-
kert glæde sig over, at David Owe 
er overtalt til at være med, mens 
drengene kan nyde Sofie Lassen 
Kalke.  

Stand-up
Selvfølgelig skal TV 3 også ha’ 

Den store Viasat familie satser kraftigt til efteråret, ikke mindst 
på hovedkanalerne TV 3 og 3+ , men check også nichekanalerne’s 
mange fl otte produktioner, hvor vi her kun kan nævne et lille 
udpluk.  

stand-up – og valget er faldet på 
Linda P, som får sit eget satiriske 
talk-show på TV 3 i efteråret. I bed-
ste Meyerheim stil får hun besøg af 
kendte gæster, som vel knap ved, 
hvad de går ind til.  
Lidt af samme koncept har pro-
grammet ”Grillet”, hvor kendte 
danskere bli’r spiddet og grillet i et 
uhøjtideligt comedy program med 
”nerve og kant”. Barbecue mester 
er Jan Gintberg – og programmet 
sendes lørdag kl. 20.00 med premi-
ere 4. oktober.   

Sandhedens time
Det mest kontroversielle nye pro-
gram, at dømme efter foromtale, 
er ”Sandhedens time” med Lars 
Hjortshøj, et frivilligt sandheds 
offer - og en løgnedetektor. 
I programmet skal modige del-
tagere besvare en række penible 
spørgsmål foran familie og venner 
i et fyldt tv-studie. Er svaret sandt 
går deltageren videre – mens en 
løgn (uanset hvor hvid den måtte 
være) sender deltageren direkte ud. 
Reaktionerne fra venner og familie 
er i sagens natur uforudsigelige, og 
det er ikke mindst det der er nyt, og 
kontroversielt, i konceptet. 
Den heldige sanddru vinder kan se 
frem til en præmie på op til en halv 
million kroner. 
Sendes onsdage kl. 20.00 med pre-
miere 19. september. 

Fodboldens hjemmebanekanal
3+ har stadig bolden i den hjem-
lige SAS liga, i UEFA Champions 
League og UEFA CUP’en, samtidg 
med at inkarnerede NFL fans sta-
dig tilgodeses søndag aften. 

I kommentatorboksene sidder og-
så stadig Carsten Werge og Per 
Frimann, men de bliver i efteråret 
suppleret af FCK’s tidligere direk-
tør Niels Christian Holmstrøm. 
Onside og debatprogrammet ”Fod-
bold uden filter” er også gode ken-
dinge, der fortsætter – søndag aften 
kl. 19.20 og 21.00.

For de ”kræsne” sendes Champions 
League fra. 16. september kl. 20.00, 
hvor det er Peter Schmeichel, der 
styrer slaget fra Danmark. 

Filmene på 3+
Herudover sender 3+ masser af 
film hele ugen, men skal der sæt-
tes krydser i planlægning, er det 
torsdag, som er top-film dag. Af 
titler kan nævnes "The Bourne 
Identity" og efterfølgeren "Bourne 
Supremacy" med den hårdtprøve-
de Matt Damon; "De fantastiske 
fire" med bl.a. Jessica Alba, og "The 
Island" med Ewan McGregor og 
Scarlett Johannsson. 
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os med til Perus, Mexicos og 
Guatemalas regnskove og de myti-
ske byer Machu, Pichhu, Tikal og 
Cuzco. Disse spøgelsesbyer, som 
engang havde tusindvis af beboere 
udfordrer både fantasien og fornuf-
ten. Hvordan kunne de trives under 
så hårde betingelser og overleve 
med så få ressourcer? 
11. - 25. oktober kl. 18.00. 

Crime
Kanalen for krimi fans med alt fra 
Sherlock Holmes til James Nesbitt, 
Storbritanniens p.t. hotteste krimi-
skuespiller. Kanalen sender hver 
dag fra kl. 20.00 - 00.00.

På Crime kan udover Nesbitt i 
Murhpy’s Lov, anbefales den psy-
kologiske thriller ”DNA” om en tid-
ligere betjent, Joe Donovan, der 
nu er forfatter. Han opdager, at 
han er hovedmistænkt i en mord-
efterforskning, hvor han assisterer 
en gammel kollega. I takt med at 
sagen optrævles, inddrages også 
hans søn i efterforskningen, men 
Donovan er fast besluttet på at 
rense sig selv og sønnen. (26. okto-
ber - 9. november)  
■

Viasat nature
Nature sender hver dag fra kl. 
06.00 til kl. 20.00 med dokumentar 
film og –serier om mærkværdige 
naturfænomener, menneskets og 
dyrenes evolutionshistorie og jor-
dens økosystem. I efteråret kan 
man bl.a. følge pumaens rejse-
rute – hvor den nyeste teknologi 
tages i anvendelse for at kortlægge 
opholdsstederne – og vejen dertil. 
Ikke for at jage den, men for at lave 
sikkerhedskorridorer på ruten som 
beskyttelse mod menneskelig ind-
blanding, herunder krybskytteri. 

History
På History byder efteråret bl.a. 
på en portræt serie af en de mest 
karismatiske statsmænd i nyere 
tid – nemlig Storbritanniens Tony 
Blair, som fik 10 år som premi-
erminister. Det er en åbenhjertig 
skildring om op og nedture, pres-
set, som jobbet har lagt på ham 
selv, familie og venner  - og udover 
hovedpersonen selv kommer både 
kolleger og modstandere til orde 
med deres syn på Blair som politi-
ker og menneske. 

Gådefulde civilisationer
Denne dokumentar serie tager 



DU KOMMER
FARETRUENDE

TÆT PÅ

På den afrikanske slette går livet stærkt. At indfange det vilde dyreliv kræver
en enorm tålmodighed for de professionelle fotografer i til tider næsten
ufremkommeligt terræn. Også amatørfotografer indfanger utrolige
optagelser og kommer en gang imellem for tæt på de farlige dyr.
Men deres udholdenhed høster tit belønninger i form af
fantastiske og hidtil usete optagelser af de vilde dyr.
Dette program viser det bedste af det bedste.

CAUGHT IN THE ACT – torsdag den 16. oktober kl. 22.00

Dette er blot ét af efterårets mange programmer du kan nyde på Nat Geo Wild – kanalen med det bedste 
om dyrelivet og den natur, som omgiver os. Alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.

Wild program ann. A4 A.indd   1 29/08/08   13:32:11



Taiwans sorte bjørne – søndag
den 19. oktober kl. 18.00  
Formosa sortbjørnen er en karak-
teristisk under-art af den asiatiske 
sortbjørn (Ursus thibetanus), som
er almindelig i hele Asien. I Kina 
kaldes den ”Månebjørn”, og bestan-
den er i dag på ”truet” liste. I pro-
grammet søndag den 19. oktober 
kommer man tæt på de store dyr 
– og bliver klogere på, hvorfor bjør-
nen, både fra et økologisk og kul-
turelt synspunkt, er af særlig stor 
betydning for øen. Nyd ikke mindst 
de fantastiske optagelser, som bil-
lederne her på siden lokker med.   

Super Grise  - torsdag den 
23. oktober kl. 22.00
Grise kan stadig ikke flyve – men 
det forhindrer ikke, at det er en 
grise FE (!) fra det kinesiske even-
tyr ”Rejse til vesten”, som optræ-
der som fortæller og introduce-
rer seerne for Super Grise i dette 
lærerige program. De optrædende 
grise er nærmest håndopdrættet af 
Professor Xia og Dr. Chen, der kan 
deres grise ABC til fingerspidserne. 
De fortæller ting, vi ikke vidste om 
grisebassser – deres rolle i viden-
skabens og teknologiens tjeneste 

Kanalen med de uovertrufne dyre-og naturprogrammer spænder 
vidt i efteråret og tager seerne med til nogle af verdens mest 
spektakulære naturområder. Vi har valgt at fokusere på et af de 
sjældnere besøgte (i hvert fald i tv-sammenhæng) nemlig Tai-
wan, hvor vi skal møde bl.a. sortbjørne og yndlingsdyret i Tai-
wan: grisen! 

dyre-og naturprogrammer spænder 

– så bli’r det ikke vildere 

– og om hele den nationale besæt-
telse af dyret i Taiwan, inklusive 
den kendte ”hellige-grise” konkur-
rence.
Se det usædvanlige program den 
23. oktober og bliv grise-fan. 

Masseslagsmål på savannen
I foråret 2007 landede en video på 
YouTube, som skulle vise sig at 
blive en af de hotteste på sitet – med 
titlen ”Battle of Kruger”. Videoen – 
som er optaget af en amatør under 
en heldig stjerne – har fanget et 
fantastisk frontalmøde mellem rov-
dyr - løver og en krokodille - som 
kæmper om det samme sagesløse 
bytte, en bøffelkalv, ved et vandhul 
i Krüger Parken i Sydafrika. Det 
er en kamp for overlevelse fra alle 
”medvirkende”.    
Slagsmålet dekonstrueres af NGC 
Wild med hjælp fra vildteksper-
ter til en nærmere beskrivelse af,  
hvordan løver og krokodiller jager 
– og hvordan byttet - KAN overleve 
mod alle odds. ■     
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Se f.eks.: 

Tirsdag den 14.: Asfaltjunglen 
Med Marilyn Monroe, Louis Calhern 
& Sam Jaffe
Doc Riedenschneider er en legenda-
risk kriminel kendt for sine fantas-
tiske planer. Han er lige kommet 
ud af fængsel, hvor han har brugt 
tiden på lave en plan om at røve en 
juvelerbutik. Han samler en gruppe 
specialister til opgaven og finder 
også hurtigt en aftager til tyve-
godset. Køberen Emmerich har dog 
planer om at snyde Doc men bliver 
opdaget. Og det idiotsikre kup bliver 
ramt af uheld. Den skønne Marilyn 
spiller Emmerichs niece, der hjæl-
per ham med at snyde Doc. Filmen  
blev nomineret til 4 Oscars. 

Efterfulgt af the Outfit (fra 
1973) med bl.a. Lana Turner og 
John Garfield. Filmen handler om 
det klassiske ”ældre-ægtemand 
mord” begået af hans yngre kone 
og elsker – som camouflerer mordet 
som et biluheld for at få forsikrings-
summen. Alt går efter planen, men 
snart er nogen  i hælene på dem. 

Must See premiere
Tirsdag den 21. oktober: Løgneren 
Med Robin Williams, Alan Arkin & 
Bob Balaban 
I det Nazi okkuperede Polen over-
hører en jødisk cafeindehaver en 
hemmelig radio bulletin, som giver 
ham håb om et tysk nederlag til 
Sovjet. Det er de første nyheder, 
som den trøstesløse ghetto har fået 
i fem år, og den løfter stemningen 
hos alle beboerne. Derfor beslutter 
Jakob at opfinde nyhedsbulletiner, 
men Gestapo har kig på ham.  

Og endelig: Halloween
Gyys! TCM byder på en nat med 
klassiske gode gys – på Halloween 
aften 31. oktober fra kl. 21.00.
Fredag den 31. oktober vises Pol-
tergeist fra 1982 
Onde ånder kidnappper husets yng-
ste datter og skaber kaos og hær-
værk. Familien er nødt til at tilkalde 
hjælp fra en usædvanlig kant for at 
få datteren tilbage. Medv: JoBeth 
Williams, Craig T. Nelson, Beatrice 
Straight. ■

 

I dette efterår kan du nyde to af de allerbedste klassiske krimier hver 

aften på TCM. I en hel uge fra den 13. til søndag den 10. oktober viser 

TCM to klassiske krimier i træk fra kl. 21.00.
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Status på boksens første 
måneder
Byens årlige kræmmermarked 3. 
september var, som nævnt andet-
steds, ramme om mange ekstraordi-
nære aktiviteter i foreningen, men 
naturligvis var der også adgang for 
medlemmer og andre nysgerrige til 
at få mere at vide om den digitale 
boks, som har været det store fokus 
punkt siden generalforsamlingens 
vedtagelse om overgang til digitalt 
tv i februar. 

Spørgelysten VAR stor, mest om-
kring de helt basale muligheder, 
som boksen giver og tilbuddets ind-
hold fra foreningen. 
Rabatprisen på de 199,- kr- årligt, 
som er unik for Skanderborg året 
ud, blev udforsket:- ”Hvad får vi for 
det??” - og det er jo forståeligt, hvis 
man ikke havde oplevet den udfør-
lige gennemgang på generalforsam-
lingen i februar.
Det korte svar er syv ekstra kanaler 
(for dem med stor pakke) hvoraf to 

er HD kanaler. Og naturligvis i en 
langt bedre billedkvalitet. Selve 
boksen er gratis. 

De ekstra ydelser (”Start for-
fra” mm) var ifølge daglig leder, 
Brian Bjerre, ikke det, de besø-
gende spurgte mest ind til. De 
fleste spørgsmål gik på det rent 
praktiske i betjening af boksen og  
genspejler således meget fint de 
spørgsmål, kontoret besvarer en 
del af i den daglige åbningstid. 
Men som Ulla Laurberg fra konto-
ret påpeger, er en del medlemmer 
”længere fremme i skoene”, og de 
ville gerne have demonstreret den 
nyeste boks fra YouSee med hard-
disk, som de ser endnu flere mulig-
heder i. Den vil blive markedsført i 
efteråret med udførlig information 
og omtales derfor ikke nærmere 
her. 

En del besøgende synes, at ”gamle” 
udsendelser fremstår dårligere 

med det nye signal – og det har 
de sikkert ret i! Digitalisering 
vil afsløre kvalitetsforskelle på 
”nye” og ”gamle” udsendelser, 
men tv-oplevelser handler jo 
også om ”forventninger hos see-
ren”, som Brian Bjerre påpeger. 
Han giver også det råd, hvis 
man får brug for support fra 
YouSee, når boksen lander i 
hjemmet, at henvendelser er 
bedst i dagtimerne – og at man 

helst skal være fysisk ved boksen, 
når man beder om hjælp. 

Bestillingerne er i skrivende stund 
tæt på de 1400 – og det er ganske 
pænt i betragtning af, at boksen 
kun har været leveret fra sidst i 
maj – afbrudt af en sommerferie, 
hvor tv-interessen notorisk falder 
drastisk. 

Kontoret henviser i øvrigt til hjem-
mesiden: www.skantenne.dk, som 
indeholder megen brugbar informa-
tion om, hvordan man kommer med 
på den digitale vogn. ■ 

Brian Bjerre med en glad dreng 
fra Skanderborg, Malthe Schjödt, 
som vandt en Nintendo Wii i 
YouSee's konkurrence på kræm-
mermarkedet.

Spørge- og spillelystne medlemmer kiggede 

ind

Ulla Laurberg taster bestil-
linger ind, men kan sagtens 
tale i telefon samtidig
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I september måned lancerede MTV 
deres nyeste skud på stammen: 
en HD kanal, der bringer seerne 
endnu tættere på koncert –og festi-
val oplevelserne. 

Det er en musikbaseret underhold-
ningskanal, som tager udgangs-
punkt i legendariske, klassiske og 
splinternye MTV og Vh1 program-
mer, og som hver lørdag og søndag 
morgen får en dosis knivskarpt 
kvalitets tv for børnene, i form 
af verdens største børnekanal, 
Nickelodeon.
Programfladen på MTVN HD består 
af serier som MTV Unplugged og 
Vh1 Storytellers, live musik events 
som Isle of MTV, Roskilde festi-
val, MTV Video Awards Music 
Awards og Europe Music Awards. 
Herudover får vi naturligvis en 
stribe høj kvalitets koncerter. 
Lydsiden er selvsagt også til gode-
set, idet kanalen sender ud i Dolby 

Digital 5.1. – kvalitetsstemplet for 
den ultimative lydoplevelse.  

Den danske landechef for MTV 
Networks, Kenneth Kristensen, er 
naturligt nok pavestolt af det nytil-
komne familiemedlem – og udtaler 
bl.a.: ”Med den nye kanal kan vi 
fortsat være med til at sætte stan-
darden for, hvordan man laver de 
bedste programmer og koncertop-
tagelser i højeste opløsning. Ved 
at sende koncerterne i den bedste 
kvalitet yder vi kunstnerne den 
respekt, de fortjener.”
 
MTV har efterhånden længe været 
en aktiv del af Roskilde festivalen, 
hvor kanalen nu som de første har 
optaget koncerter i HD kvalitet. 
Det er noget af det, man kan glæde 
sig til at se. 

Kanalen kan i Skanderborg bestil-
les fra YouSee’s HD pakke. 

Ny HD kanal fra MTV familien: 

Forhåbentlig holder medlem-
merne øje med de prøvekanaler, 
YouSee sætter på som gratis 
appetitvækkere året igennem. 
Det kan være spritnye kanaler 
– men også gamle kendinge, 
som vi tidligere har haft på 
anlægget. Der vil være eks-
tra godt nyt for musik fans i 
november når Vh1 Classic går 
på: Som navnet antyder er det 
lutter perler fra ”en svunden 
tid”. Kanalen helliger sig nem-
lig skamløst nostalgien, både 
når det gælder musik og pro-
gramvalg. Den bedste musik fra 
60’erne til 90erne med ikoner 
som Elvis, Jackson 5, Beatles, 
ABBA, eller Bruce Springsteen. 

Nickelodeon: Børnekanalen, som 
nævnes under MTVN HD nyhe-
den deler i Skanderborg kanalplads 
med Vh1 DK og sender dagligt fra 
kl. 06.00 – 12.00. 
Børnenes favorit SvampeBob lagde 
som bekendt vejen forbi ved kræm-
mermarkedet – og hilste på sine 
mange fans i Skanderborg. For 

Prøvekanal i 
november og 

december

ikke-indviede er Bob en aldeles 
uskadelig svampe figur, der bor i 
en ananas i undervandsbyen Bikini 
Bottom med sit husdyr, sneglen 
Gary. Han bruger kvalitetstid på 
sin gode ven Patrick, som er en 
søstjerne, og fordriver sit arbejds-
liv med at lave fiskeburgere – og 
komme galt af sted. 



Se I dyrenes fodspor hver  
onsdag og lørdag kl. 20.00

Tag med Jamie Crawford på rejse rundt i verden  
til nogle af vor mest fascinerende dyrearter

Den 1. oktober introducerer vi en helt ny og endnu vildere tv-kanal; Animal Planet er allerede en 
højt respekteret kanal, der giver seerne det bedste tv indenfor dyreverdenen. Vi ønsker nu at give 
seerne en tv-kanal, der er vildere end nogensinde med masser af nye endnu mere gribende program-
mer og et helt nyt look og logo. Ønsker du yderligere information, så tag fat i din Discovery-kontakt,  
Steen Ascanius, på tlf.: 88 730 227 eller e-mail steen_ascanius@discovery-europe.com.

Animal Planet er en del af Discovery Networks Nordic.

I dyrenes fodspor
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Kommentarer til regnskabet
Skanderborg Antenneforening har 
præsteret et negativt resultat for 
2007 på 179.375 kr. I forhold til bud-
gettet er der en stor afvigelse på ind-
meldelsesgebyrer fra nye medlem-
mer. Vi har ikke fået så mange nye 
medlemmer som budgetteret. Det 
har betydet et fald i indtægterne 
på ca. 350.000 kr. Øvrige indtægter 
og udgifter passer meget godt med 
budgettet.

Fakturagebyr 25,00 kr.
På generalforsamlingen i 2007 blev 
der vedtaget et fakturagebyr ved 
opkrævning af kontingent på 25 kr., 
hvis betalingen ikke sker via PBS. 
Vi har oplevet, at der er mange, 
som har meldt betalingen til PBS 
for at spare gebyret. Det er meget 
nemmere for den enkelte og for 
Antenneforeningen. Jeg opfordrer 
endnu engang til at få endnu flere 
med i den automatiske betaling – så 
tilmeld jer nu.

Kontingenter i 2008
På generalforsamlingen blev kontin-
gentet fastsat til følgende:

1. Stor pakke – 3.095 kr. Der er 
betalt a’ conto 1.300 kr. pr. 01.01. 
og resten 1.795 kr. 01.07

2. Lille pakke – 1.025 kr. Der er 
betalt a’ conto 500 kr. pr. 01.01. 
og resten 525 kr. 01.07

■

 2005 2006 2007 Budget 2008
Overført overskud 
Saldo 1.1. 10.063 10.237 10.470 
Fusion Ry 0 196  
Eks.afskrevet 0 -196  
Overført  174 233 -179 
Egenkapital 10.237 10.470 10.291 10.488
Bankmellemværende 0 217 1.152 0
Leasinggæld 0 725 520 329
Feriepengeforpligt. 102 120 116 120
Mellemv.info.kanal 1 0 0 0
Kontingent forud 0 3.841 0 0
Skyldige poster 3.041 1.747 611 600
Gældsforpligtelser 3.144 6.650 2.399 1.049
Passiver 13.381 17.120 12.690 11.537

Resultatopgørelse

 2005 2006 2007 Budget 2008
Kontingent                        14.274 17.327 20.003 *24.530
Signalleverance 11.014 12.879 16.235 *20.377
Service og drift 1.129 1.327 1.466 1.530
Dækningsbidrag 2.131 3.121 2.302 2.623
Gager 560 676 805 750
Bestyrelseshonorar 150 150 150 190
Andre eksterne udgifter 860 1.080 1.096 1.126
Overskud andre aktiviteter 377 437 581 650
Årets driftsresultat 938 1.652 832 1.207
Årets afskrivning 911 1.548 1.207 1.200
Driftsresultat 27 104 -375 7
Finansielle indtægter 82 129 196 200
Finansielle udgifter 2 0 0 10
Ekstraordinær indtægt 367 0 0 0
Årets resultat 474 233 -179 197

Balance - Aktiver
 2005 2006 2007 Budget 2008
Fællesantenneanlæg    11.046 11.179 10.047 8.897
Driftsinventar i øvrigt  232 164 130 55
Materielle aktiver 11.278 11.343 10.177 8.952
Anlægsaktiver 11.278 11.343 10.177 8.952
Tilgodehavende kontingent 0 4.422 635 0
Tilgodehavende moms 1.212 81 1.465 1.500
Forudbetalt abonnement  m.v.  1.219 14 0
Huslejedeposita 43 47 51 55
Andre tilgodehavender 11 6 231 80
Tilgodehavender 1.266 5.775 2.396 1.635
Kasse 2 2 4 3
Bankindestående 835 0 112 947
Likvide beholdninger 837 2 116 950
Omsætningsaktiver 2.103 5.777 2.512 2.585
Aktiver 13.381 17.120 12.690 11.537

Balance - Passiver

* Tallene er ændret fra det officielle regnskab, da kontingentet blev 3.095 kr. mod fore-
slået 3.200 kr.

Regnskabstal

Af  kasserer Gunnar Sørensen
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Nyskabelser
Det kendte er fint nok, men forhå-
bentlig følger mange også med i en 
af de mest spændende nyskabelser, 
kanalen står for her i efteråret, 
nemlig ”Jagten på den 6. sans”, som 

er blevet rost for sit ”anderledes” 
koncept. 
I serien er programvært Rasmus 
Steentoft vendt tilbage til sit ynd-
lingsfelt – det overnaturlige – som 
han har en sund skepsis overfor.
Sammen med den endnu mere 
skeptiske medvært, Per Kanding, 
som er pensioneret kriminalinspek-
tør, udsætter han deltagerne, som 
alle har clairvoyant baggrund, for 
en række tests, der skal bevise, 
om de påståede evner holder vand 
i konkrete situationer. Deltagerne 
skilles løbende fra på baggrund af, 
hvordan de løser opgaverne, og den, 
der har tættest kontakt til sin "6. 
sans” står tilbage som vinder. 

Ny er også reportage serien: Stjerne-
drømme – hvor de medvirkende er 

parat til at sætte alt på ét bræt 
for at slå igennem i showbiz. Men 
fokuseringen på drømmen er ikke 
uden konsekvenser, og både familie, 
parforhold og økonomi må lide i den 
daglige kamp for at nå målet. I seri-
en er vi vidner til sejre og nederlag, 
når vi på tætteste hold følger jagten 
på det store gennembrud som skue-
spiller, danser, stand-upper eller 
sanger. ■

Kvindekanalen Kanal 4 fortsætter i efteråret med successerierne 
”Bonde søger brud”, QTV, De Unge mødre og Singleliv, som 
efterhånden er fast inventar på hylderne men stadig med høje 
seertal.

Kanal 4 og 5 i efteråret 2008
Begge kanaler imponerer med masser af egenproduktioner   

Af det righoldige efterårsprogram 
kan vi fremhæve den unikke comedy 
serie ”Comedy Kuren” med stand-
upperen Henrik Bruhn i hovedrol-
len. Med sine 180 kg er han ikke 

til at overse – og det problem skal 
hans gode kammerat, stand-up 
kongen Anders Matthesen hjælpe 
ham med. Han skal lave to comedy 
shows – et, der handler om at være 
tyk, og et, der handler om at være 
tynd. Imellem de to shows skal 
Henrik lige tabe 90 kg(!) Med-coach 
er Tine Bryld, der skal lære ham 
at række ind, der hvor de egentlige 
problemer ligger, mens Matthesen 
hjælper med selve showet. 

Verdens bedste klubligaer
Den spanske La Liga er altid garant 
for oplevelser af stjerneklasse. Med 
det latinske temperament hos både 
spillere og tilskuere kommer stem-
ningen let til kogepunktet, og med 
efterårets primære fokus på Real 
Madrid og FC Barcelona skulle 
fodboldfreden være sikret i de små 
hjem. Og er man mere til de stive

Af dettet rr rigighholdige efterårsprogram 
kan i fremhæ e den nikke comed

til at overse – og det pproblem skal 
hans gode kammeratt stand p

Kanal 5
Topfodbold , comedy, stærke reportager, film og serier 

overlæbers tem-
perament, er 
den engelske 
Premier 
League 
et godt 
alternativ. 
Premier 
League 
kan med 
rette kalde 
sig verdens 
stærkeste liga 
efter de engel-
ske holds magt-
demonstration i 
sidste års europæi-
ske turneringer.
■



Aktiviteterne med åbent hus mm 
er forhåbentlig med til at synlig-
gøre foreningen, og vi vil også gerne 
signalere, at vi gerne vil i dialog 
med både eksisterende og potentiel-
le medlemmer på en uforpligtende 
måde. Denne gang kunne forældre-
ne afstresse ved at lade junior blive 
ansigtsmalet hos Animal, kramme 
SvampeBob og få foto med hjem, og  
få yndlingsdyret fremstillet i bal-
lonform. De dristige kunne rappelle 
fra taget – og alle kunne deltage i 
spændende konkurrencer.      

Vores altid veloplagte programle-
verandører og tv-udbyder havde 
anstrengt sig for at give medlem-
merne nogle gode oplevelser, som 
det ses på billederne. Stor tak til 
alle medvirkende fra Discovery/
Animal Planet, MTV, YouSee og 
Cartoon Network, som havde invi-
teret Skanderborg børn til gratis 
supershow i Kulturhuset. Og natur-
ligvis tak til alle jer, der kiggede ind 
og var med til at gøre dagen festlig. 
Rigtig mange benyttede sig også af 
lejligheden til at få information om 
leje af den digitale boks fra YouSee, 
og den side af aktiviteterne omtales 
separat andetsteds.
■

Kræmmermarked 
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Lørdag den 3. september var ramme om en af de mest ambitiøse 
”kræmmermarkedsdage”, vi har haft endnu i antenneforenin-
gen, i hvert fald målt på aktivitetsniveau!

Vinder af Animals konkurrence: Maria 
fra Skanderborg, med den fl otte leopard, 
som Discovery Networks Steen Ascanius 

overrakte på kræmmerdagen.

Ballonkunstner 
Bobbel i knibe.

Sminketeatrets Jane i aktion for Animal Planet.

Stemningsbilleder fra 
aktiviteterne: Rap-
peling med Discovery 
- her med en supersej 
Susanne fra YouSee, 
SvampeBob med fans 
og Cartoon supershow i 
Kulturhuset.
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2008

Jesper fra MTV på gaden med Svampe Bob.
Vinderen af VH1 konkurrencen om studievært job 
blev Rasmus Alhage fra Skanderborg. Ham vender 
vi tilbage til i næste nummer.
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Nu får du endnu mere for pengene!

Den 1. november 2008
præsenterer vi nogle nye
bredbåndsprodukter du
kun kan glæde dig til.

Som medlem af Skanderborg Antenneforening kan du få bredbånd og
telefoni via dit antennestik til en fast lav månedlig pris og derved undgå
ubehagelige overraskelser i form af ekstra regninger.

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



Tak for i aften – Øgendahl &
Klan on tour
Nu går to af Danmarks sjoveste 
komikere endnu engang på lande-
vejene for at levere mere vanvittig 
komik og satire til danskerne. I ti 
programmer præsenterer de Zulu-
seerne for nye absurde personlighe-
der. Vi møder også gamle kendinge: 
Det lesbiske par er blevet håndbold-
trænere for et pigehold, fiskerne, 
der hader lugten af fisk, laver nu 
mad i Go’ Morgen Danmark, og de 
bankelamme polske håndværkere 
har fået nye arbejdsopgaver. I år 
kan man også møde BZ’erne, der 

barrikadere hoppeborge, Rullestols-
Grethe, som konstant bliver glemt, 
samt verdens dårligste chef. Det 
bliver seriøst grineren!
Premiere mandag 6. oktober kl. 
21.50

zHit-paraden
Netop som du troede, at du havde 
set alt, hvad der findes af endeløse 
Hollywood countdown-programmer, 
kommer TV 2 Zulu med sit helt eget 
bud på genren. Nu kan du bl.a. se 
Simon Juul, Flemming Østergaard, 
Ibi Støvring, Geo, Christian Stadil, 
Zindy Laursen, Brian Mørk, Huxi 
Bach og mange, mange flere give 
deres egne vanvittige bud på en 
100 % dansk Top 13 med alt fra 
de 13 største og sjoveste brølere til 
de 13 største danske tudeprinses-
ser. I ti programmer giver nogle af 
Danmarks mest kendte komikere 
og sjoveste kendisser de 13 fedeste 
grunde til, at de royale rykker for 
vildt samt mange flere vanvittige 
bud på en rigtig god Zulu-13’er.
Premiere mandag 22. septem-
ber kl. 22.20

Snoop Dogg Fatherhood - guld, 
glitter og rapmusik
Nu får Zulu-seerne et helt unikt 
indblik i det private verdensher-
redømme hos en af verdens mest 
populære rapmusikere og produ-
cere, Snoop Dogg. I efteråret sen-
der TV 2 Zulu nemlig den popu-

lære reality sitcom, hvor kongen 
af bling-bling lukker dørene op til 
livet sammen med konen Shanté, 
bedre kendt som Big Boss Lady, og 
hans børn Corde, Cordell og Cori. Vi 
følger både The Big Boss Dogg på 
scenen til koncerter verden rundt, 
og når han er helt almindelig fami-
liefar hjemme i luksusvillaen. Hvad 
gør man for eksempel, hvis ungerne 
mangler en fodboldtræner? Man 
ringer da til David Beckham, som 
straks hjælper til. Det er Cosby & 
Co. i helt ny indpakning!
Hver tirsdag kl. 22.10

Twin Peaks
Livet i den lille bjergby Twin Peaks 
har ligget stille siden 1950’erne - 
lige indtil byens dygtigste elev og 
tilbedte skønhedsdronning Laura 
Palmer findes myrdet i skoven. Den 
lokale sherif Harry Truman har 
ikke meget erfaring i mordsager, 
så han tilkalder FBI-agenten Dale 
Cooper for at få hjælp til dødsattes-
ten. Da Cooper får lavet en obduk-
tion af Laura, starter en hel lavine 
af nervepirrende intriger og sære 
hændelser. Det viser sig nemlig, at 
Laura har ført et excentrisk dob-
beltliv, der kan vælte byens store 
byggematador og hele hans net af 
interesser. Agent Cooper er i knibe, 
men får både hjælp af skovens sære 
ånder, en rigtig god kop kaffe, og 
så er fire af byens teenagere også 
begyndt på deres egen opklaring af 
mordet på Laura Palmer.
Hver fredag kl. 22.35 ■

Nu byder TV 2 Zulu på en ny vanvittig omgang i ringen med komikerne 
Rune Klan og Mick Øgendahl samt masser af amerikansk bling-bling, 
overnaturlige hændelser og skøre Jackass-stunts.

Non-stop comedy på Zulu

Nr 3 - oktober 2008 27




