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Derfor kan det være lidt skuffende, at de
to såkaldte hovedkanaler – DR1 og TV 2
– stort set ikke tør være innovative med
underholdningsprogrammer på de gode
tv-aftener og kører de samme velafprøvede ”satsninger” igen og igen. (Måske
kan vi ligefrem begynde at glæde os til et
igen-gensyn med Matador?? Udelukkes
kan det vist ikke!))
Innovation og fornyelse af kendte koncepter overlades stort set til de kommercielle kanaler hos Viasat, SBS,
Discovery m.fl. samt ikke mindst de
mange niche kanaler, som vi heldigvis
har i rigeligt mål i Skanderborg. Så alle
bør kunne finde noget lødigt eller ulødigt at se på alt efter lyst og smag.
Vi håber selvsagt at kunne vedblive
med at tilbyde dette brede udvalg, som
vi ved, mange medlemmer sætter pris
på. Samtidig forsøger vi at optimere
kvaliteten teknologisk løbende. Det er
ikke helt uforenelige størrelser, men
sværere at opfylde, end det måske ser
ud til ”udefra”.

af den gode stemning, som også i år
karakteriserede festen i bøgeskoven.
Kanalerne giver et bud på, hvad der
tilbydes af nye programmer og ny-udviklinger af kendte koncepter, og fra
kontoret er der denne gang en ”forbruger guide” til de forventninger, medlemmerne med rette kan have med henblik
på svar på især tekniske spørgsmål.
God læsning, og tv-kigning

Oktobernummeret er som vanligt beriget med et kig tilbage på sommerens
festival, som flere af vores samarbejdspartnere også er involveret i på et vist
niveau, og vi håber at videregive noget

Venlig hilsen
Hanne Grøn
Ansv. redaktør
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Øget konkurrence på
tv-markedet
Af Henrik Christensen

El-selskaberne åbner nu priskrig mod TDC – og formentlig også
mod antenneforeningerne.

El-selskabernes fiberselskaber,
Waoo, går nu ud i et direkte angreb
på TDC og lover hurtigt bredbånd,
telefonabonnement og en stor tvpakke.
Tilbuddet er dog alene garanteret
i en 6 måneders periode. Hvad
prisen bliver herefter, er der ingen,
der ved.
Der skal ligeledes betales et halvårligt tv servicegebyr, og prisen er
excl. forsendelsesomkostninger, så
hvorvidt det er et godt tilbud, kan
være svært at vurdere – og sandheden kommer måske først, efter at
tilbudsperioden er vel overstået.
Såfremt konkurrencen fra el-selskaberne på sigt viser sig at være
reel, må vi forvente, at TDC/YouSee
vil være i stand til at justere deres
priser, så de ikke mister væsentlige
markedsandele.
Dette vil også komme Skanderborg
Antenneforenings medlemmer til
gode, idet vi køber vores programmer gennem YouSee.
Vi skal også huske på, at Skanderborg Antenneforening er medlemmernes egen – her skal der ikke
skabes et stort overskud til en flok
sultne aktionærer.
Waoo mangler samtidig alle Viasat
kanalerne, så hvorfor egentlig overveje at skifte?

Lille pakke til
Mellem pakke til
Stor pakke til

kr. 1.100,kr. 2.300,kr. 3.600,-

Omlægning til større pakke kan
ske hele året.
Omlægning til mindre pakker kan
ske næste gang pr. 01.01.2011 og
skal bestilles senest 1.12.2010.
Flere af vores medlemmer har
valgt at gå i mellempakken, men
langt de fleste af medlemmerne
i Skanderborg Antenneforening
ønsker fortsat at modtage den store
programpakke.
Yderligere oplysninger om pakkeskift og indholdet af de forskellige programpakker findes på vores
hjemmeside www.skantenne.dk
Hjemmesiden
– www.skantenne.dk
Vi har i foråret givet vores hjemmeside en ansigtsløftning.
Nyt layout, nemmere navigering og større overskuelighed med samme informative indhold.
Det var målene, og det synes vi, at
vi har nået.
Har du konstruktiv kritik, forslag
eller ønsker i forbindelse med den
nye hjemmeside, er du velkommen
til at sende en mail til kontoret.

I september måned deltog to fra
bestyrelsen og to fra kontoret på
IFA Messe i Berlin. IFA Messen er
en af verdens største messer inden
for vores område. Vi deltog sammen
med repræsentanter fra flere andre
danske antenneforeninger og sammen med Dansk Kabel TV.
Dansk Kabel TV er vores samarbejdspartner inden for drift, teknik,
telefoni og internet.
Den 18. September deltager vi på
YouSee´s fagmesse i København,
hvor vi forventer at høre meget
mere om, hvad der sker i antenneverdenen.
Vi forventer også at høre mere om
konkurrencesituationen, og hvilke
nyheder vi fremadrettet kan tilbyde
vores medlemmer.

Efteråret er over os
Jeg håber at Skanderborg Antenneforening lever op til dine- og din
families ønsker, krav og behov for
levering af kvalitets tv, internet og
telefoni.
Vi gør til stadighed vores bedste.

Pakkeskifte
Siden maj måned 2010 har det
for første gang i Skanderborg
Antenneforenings historie, været
muligt at vælge mellem tre programpakker.

Hvad sker der i
antenneverdenen?
For at holde bestyrelse og kontor
ajour med, hvad der sker i antenneverdenen og for at kunne følge med
i, hvad der sker på det tekniske
område, deltager vi i udvalgte messer og konferencer.

Jeg vil gerne ønske vores medlemmer et godt efterår, hvor vejret- og
de mørke aftener, gør det endnu
mere hyggeligt at se en god film, i
selskab med venner og familie. ■
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Pingviner søger
tilﬂugt i Skanderborg
Kom helt tæt på naturens storhed og historiens vingesus.
Mød dyr fra alle hjørner af kloden. Følg dyrlæger og dyrepsykologer i deres fascinerende arbejde og fordyb dig i dokumentarprogrammer om naturfænomener, menneskets evolutionshistorie og jordens økosystem.
Bliv endnu klogere på historiske personligheder, se private ﬁlmoptagelser fra 2. verdenskrig eller lad dig rive med i programmerne om uopklarede mysterier.

Bliv endnu klogere
med en verden af
oplevelser!

Ny undersøgelse fra Fuskometer viser at
Skanderborgs borgere er 7,3% klogere end
københavnerne og at de ﬂeste skanderborgensere faktisk læser så langt som her
til og ofte længere. Hos Viasat vækker
resultatet begejstring. Vi har nemlig meget
andet end Champions League, Hollywoodﬁlm
og realityprogrammer. Så vi kan heldigvis
også tilfredstille dem som absolut vil være
klogere med f.eks. Viasat History og Viasat
Nature. Dem som uden tvivl ville kunne svare
på følgende spørgsmål:
Kan elefanter hoppe?

Send dit svar til 1919
f.eks. VIASAT KABEL JA
og vind 4 årskort
til Zoo!*

*2 voksne og 2 børn til valgfri zoo i Danmark.
Værdi maks. 1.650 kr. Det koster alm. sms-takst.
Betales via din mobilkonto/regning. Ved deltagelse
i konkurrencen giver du samtykke til at udførelse/
levering sker straks, hvorfor du ikke har nogen
fortrydelsesret. Udbyder: Viasat A/S, Wildersgade
8, 1408 Kbh. K, tlf.: 77 30 55 00

Udbyder: Viasat A/S, Wildersgade 8, 1408 Kbh. K, tlf.: 77 30 55 00

100% MUSIK – 24 timer i døgnet!
vh1 og
nickelo
deon
i den
se

lille pa
kke!

■ Af Henriette Petersen

HUSET ANUBIS
HUSET ANUBIS – alle hverdage kl. 18 på Nickelodeon
Huset Anubis handler om otte skole elever, der gennem
deres gymnasietid bor i det mørke og mystiske hus Anubis.
En dag finder en ny elev noget gammelt og mystisk, som har
været gemt meget længe i huset – en sjælden skat på det forbudte loft, men hun skulle nok ikke have været så nysgerrig.
Derefter sker der mystiske ting i det gamle hus samtidigt
med at de unges hverdag går videre i gymnasiet og omhandler kærlighed, forelskelse, jalousi, sorg og ensomhed.
Følg de otte venner, deres
liv og deres forsøg på at
opklare det store
mysterium på
Nickelodeon.
Alle hverdage kl. 18
på Nickelodeon.

Transistor med danske
værter på MTV!
Transistor er gået i luften med 4. sæson, og det er
med en ny kvindelig vært.
Nu debuterer Christine Milton som vært på MTV. Christine er kendt for sin medvirken i programmet Popstars i
2005. Hun danner par med Mattias i programmet Transistor, og de to får en del at tale om. Mattias er nemlig
til daglig en del af rockbandet Rock Hard Power Spray
og interesserer sig naturligvis for den hårdere del af
musikken, mens Christine er ekspert i de blødere
genrer som elektro og pop. En kombination,
der nok skal skabe en del debat mellem de
to, når der skal vælges musik til Transistor.
Transistor sendes alle hverdage kl. 10:00 og 14:00 på MTV
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LIVE

Eurosport og Eurosport 2 byder på masser af store sportsoplevelser i efteråret og vinteren - samt i hele 2011. Her er en lille
forsmag på, hvad du kan se frem til!
Tennis på topplan
Tennissæsonen går på hæld,
men der er stadig udsigt til masser af tennis i verdensklasse på
Eurosports kanaler - selvfølgelig med hele Danmarks Caroline
Wozniacki i fokus! Efter flotte resultater med blandt andet turneringssejre i Indian Wells og New Haven,
er WTA-turneringen i Moskva sidste stop på kvindernes tennis tour
inden den prestigefulde sæsonfinale i Doha, hvor kun årets bedste
spillere deltager. Eurosport sender
LIVE fra begge turneringer!
Bundesliga for fulde gardiner!
Med Simon Kjærs debut for
Wolfsburg har Bundesligaen aldrig
været mere interessant set med
danske øjne. Kjær spiller side om
side med Thomas Kahlenberg, og
den danske duo kan i løbet af
sæsonen bl.a. se frem til at løbe ind
i to nye ansigter i Bundesligaen,
Leon Jessen og Morten 'Duncan'
Rasmussen, der spiller for henholdsvis 1. FC Kaiserslautern og
Mainz 05.
Bundesligaen er kendt for mange
mål - sidste sæson blev der i gennemsnit scoret 2,83 mål per kamp

- og da ligaen samtidig kan prale af
det højeste publikumsgennemsnit
(41.802 tilskuere pr. kamp), er der
med garanti lagt op til stemning
og underholdning i verdensklasse.
Eurosport 2 giver seerne den bedste Bundesliga-oplevelse nogensinde, med udvidet LIVE dækning (5
LIVE kampe hver uge) og særlige
nyhedsudsendelser, der giver dig de
bedste interviews og ekspertvurderinger. Glæd dig til et spændingsfyldt forår i selskab med nogle af
verdens stærkeste fodboldspillere!

Inden cykelrytterne trækker i trikoten, skal vintersportsudøverne i
aktion. Eurosport byder som altid
på det bedste indenfor langrend,
skihop, snowboarding og selvfølgelig alpint skiløb.
I januar måned går det også løs i
tennisverdenen, hvor du kan glæde
dig til den første Grand Slam i
2011, Australian Open. Eurosport
sender LIVE fra Australian Open
- og resten af tennissæsonen - hvor
det bliver spændende at se, om
Caroline Wozniacki endelig kan
kæmpe sig helt til tops på verdensranglisten. ■

2011 byder naturligvis også
på sportsoplevelser i
verdensklasse
Cykelsæsonen tager fart i januar
med Tour Down Under, hvorefter
det går løs med forårsklassikerne
Paris-Robaix, Flandern Rundt
og Liégé-Bastogne-Liégé.
Derefter følger de store etapeløb Giro d'Italia, Tour de
France og Vuelta España,
hvor Bjarne Riis' store
trumf for næste sæson
Alberto Contador skal
vise sit værd. Eurosport
sender traditionen tro
LIVE fra alle de store
cykelløb i 2011!
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Viasat kanalerne i efteråret
TV 3 sætter nye grænser
Hovedkanalen blandt Viasats
mange betalingskanaler, TV 3, satser i stigende grad på egenproducerede dokumentar programmer
– ofte med et twist, som kan provokere, forurolige men også selvfølgelig slet og ret underholde på en
”godt-det-ikke-er-mig-måde.”
I alle kategorier finder vi uopslidelige Robinson – som denne gang
har været nærmest uhørt grænseoverskridende med sit ”slave og
herskere” koncept, der virkelig kan
appellere til lav-instinktet hos visse
deltagere og føre til udladninger,
der kan koste dyrt ved en hjemvenden til virkeligheden. At årets ekspedition samtidig blev ramt netop
af virkeligheden i form af den frygtede denguefeber, som truede med
at lægge hele produktionen ned,
har ikke mindsket strabadserne

for de hårdt prøvede deltagere.
(Samt ekspeditions leder Jakob
Kjeldberg, som også blev ramt.)
Hele ekspeditionen blev evakueret
og produktionen sat på standby
i ti dage, som refereret i pressen.
Dette har selvsagt ikke mindsket
forhåndsinteressen - og vi følger
som vanligt slagets gang!
Der er også nye omgange af
Fangerne på Fortet med usædvanlige personkonstellationer bl.a. Pia
Kjærsgaard og Malena Belafonte,
John Faxe Jensen og Peter Birch,
som må gruelig meget igennem for
at hente guld til trængende personer eller hjælpeorganisationer.
Af nye tiltag kan nævnes ”Far, mor
og berømt”, hvor vi kommer tæt
på forældrerollen, som syv kendte mennesker MED børn oplever
den, og serien ”4 bryllupper” hvor
seerne inviteres til højbords - og de
deltagende brude giver hinanden
karakter - lidt a la ”Til middag
hos ..”.

TV3 Puls
Tøjkrise
Den hudløst ærlige tøj/butiks
og-meget-mere
ekspert
Mary Portas hjælper kriseramte tøjbutikker i den
hårde konkurrence mod de
internationale tøjkæder.
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Økonomien skal på rette spor, så
Mary eftersøger den entusiasme,
der oprindeligt fik butiksejerne til
at gå ind i modeverdenen. Hun
giver sit kontante bud på, hvad
der skal forbedres, for at butikken
kan overleve og vender tilbage en
måned senere for at se, om den synkende skude er rettet op. Marys stil
er svært underholdende, og man
deler hendes ofte udtalte undren
over, hvordan butiksejere undertiden lever i selvbedrag og det der
er værre.
Når krisen kradser
– hver onsdag kl. 20.00

Sig det højt – med blomster
Den kreative direktør fra The Four
Seasons i Paris, Jeff Leatham, drager mod New York for at sætte sit
særlige aftryk på byen. Han er
kendt som manden, der kan alt –
og tør alt – med blomster. I hvert
afsnit skaber han atmosfære og
forandrer rum til eventyrlige steder. Undervejs deler han ud af sin
store viden, så selv amatører kan
lære at skabe deres helt personlige
blomster arrangementer.
Blomster – af Jeff Leatham kommer på Puls i oktober.

History og Explorer:
Sammen og hver for sig
i Kina og Tibet
De to niche kanaler supplerer hinanden forbilledligt i en række dokumentar film om Tibet og Kina. På
begge kanaler belyses de to landes spændende baggrund, som har
udviklet sig meget forskelligt og
med mange politiske uroligheder
som følge af Kinas sultne blik på
Tibet regionen. Her i 2010 er det 60
år siden Folkets Befrielseshær forsøgte at indlemme Tibet, og trods
en aftale i 1951 om omfattende selvstyre, kan Dalai Lama stadig kalde
sig leder af den tibetanske eksilregering i Dharamsala i Indien.

Viasat History viser bl.a. gåden om
kejsergraven i bjerget (6. Oktober)
og historien om Guge – Tibets tabte
kongerige. I det vestlige Tibet ligger
ruinerne af et kongerige, hvis arkæologiske skatte kan sammenlignes
med dem fra Italiens Pompeij. Riget
eksisterede omkring år 700, var
uendelig rigt og endda vugge for
Himalayas buddhisme. Det ophørte
med at eksistere i 1630 – indtil nu
uden forklaring. I ”Guge” programmet graves historien bogstaveligt
talt frem.
Sendes 21. Oktober kl. 19.00.
History sætter også spot på store
navne som Djengis Khan, der 700
år efter sin død kunne inspirere
generaler i krigsførelse (i 2. verdenskrig). Den forbudte by, og den
store Buddha er andre hovedemner,
mens Explorer bl.a. beretter om
Kinas første mand i rummet, Yang
Liwei, som blev Kinas første rumhelt i 2003. Hele rumprogrammet
var fra starten i 1992 omgærdet
af hemmelighed, og afgørelsen af,
hvem der skulle have æren af at
være den første kineser i rummet
blev først truffet nogle timer før
afgang. I programmet følger vi den
hårde træning og de undersøgelser, som astronauterne gennemgik,
og endda de sidste nervepirrende
minutter inden affyringen.

Andre særlige programmer på
Explorer i denne temarække er
f.eks. Det forbudte landshold
(2. November kl. 19.00), Mission
Everest (19. Og 26. oktober), Det
nye Beijing – en by genopfindes
(5. Oktober kl. 19.00). Sidstnævnte
giver Kina hovedrollen som en
aktuel økonomisk katalysator for
2000-tallet med det største bygge
boom i verdenshistorien. De mange
nye bygninger er tegnet af nogle af
verdens mest eftertragtede arkitekter og vækker stor anerkendelse, men der er også kritiske røster,
som ikke finder bygningerne ”kulturelt egnet” og udtrykker skepsis
om arkitekternes reelle talent. Er
Beijing i færd med at miste sin kulturelle identitet og særpræg?? – Se
programmet og døm selv. ■
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Den 31. Udgave af Danmarks smukkeste festival var igen velsignet af
vejrguderne og bekræftede næsten derved sin særstatus som Skanderborgs absolutte højdepunkt i kulturlivet. ALLE gode kræfter forener
sig simpelthen, for at den fest skal i hus hvert år!

Af Hanne Grøn
Fotocredits: Kim Daugaard
For en fest er det jo – tilmed signaleret kraftigt i festivalens officielle navn og på hjemmesiden
”Smukfest” så det er egentligt en
anelse mærkeligt, at mange udenbys anmeldere kritiserer festivalen
for at være lige præcis det, den
giver sig ud for: årets bedste fest
med sej og varieret musik til.
Den lokale opbakning er stadig enestående, men loyaliteten fra de tilrejsende fans ser også ud til at være
usvækket. De kommer stadig år
efter år som en ren selvfølge og forvandler byen til en udvidet festival
zone med masser af glade unge og
halvgamle festaber, som hygger sig
med hinanden og med (forskellig)
musik i skøn samdrægtighed.
Bevares, der var lidt trængsel til nogle af de større navne (i
Skanderborg sammenhæng) som
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var placeret på den ”nye” Rytme
Hans – og afstanden mellem de to
hovedscener er nu så stor, at det
er vanskeligt at være med på en
halv-lytter det ene sted og nappe
slutnumrene på Bøgescenen, hvis
man gerne vil nå to lige fede koncertnavne. Vi vil jo gerne beholde
den fordragelige stemning, og som
et lillebitte menneske er det svært
at mose sig vej frem med et ”måjeg-lige-komme-forbi” pip. Så man
må jo VÆLGE – og det bliver da
sværere med så gode navne, som
undertegnede og ligesindede syntes,
det vrimlede med i år. Også i år.
Danske esser
Publikum på Skanderborg ”ælsker”
de danske bands og giver skoldhed opbakning i form af fællessang ved enhver opmuntring til
det fra kunstnerne, og det giver
nogle afslappede, hjertevarme sæt,

når de bevæger sig ud i de rigtige
ørehængere. Det vil føre for vidt at
nævne alle de bands, der kan det
der – men fremhæves skal Dizzy
Mizz Lizzy, der torsdag aften virkelig kunne forene generationer – og
som anmeldere bemærkede, nærmest overdøvede en velsyngende
Tim Christensen.
Hej Matematik (fredag) kan også
kunsten – de får stadig større
fanskare med deres humoristiske
pop – og pigernes helt, Thomas
Helmig må også tænke varmt tilbage på sin optræden i Skanderborg,
selvom han fik uventet (?) besøg af
en ikke hyper-sexet Klovn i skikkelse af Frank Hvam, der totalt
stjal rampelyset fra Thomas en kort
stund. Stuntet var iscenesat som
led i en scene til den kommende
Klovn-film, og vi skal være beærede
over, at Skanderborg endnu en gang
kan være kulisse for et forhåbentligt mega-hit på en filmstrimmel.
Tak, Frank.
It must be love
De udenlandske navne er sjældent
festmiddagens toppunkt men de

skal helt klart være med for bevare
musik niveauet. De får ofte høvl af
anmelderne alligevel, men ingen
kan vel finde noget at kritisere
gendannede Suede for, der leverede
en overbevisende præstation for
deres (yndlings)publikum lørdag
aften. Det svenske band Kent har
også fået anmelder roser, hvorimod
søndagens top navn, Roxette fik
hug for at lade en sygdomspræget
Marie Frederiksen gå på scenen.
Stort set hele den danske anmelderskare var ude med riven og kaldte
bl. a. koncerten en ”karaoke-fest”
af uhørte dimensioner, fordi publikum fra første spæde strofe fra
modige Marie nærmest bar hende
gennem koncerten. Bandet havde
valgt at lave en gigantisk hitparade, og det forelskede publikum
kvitterede med en loyal og tommetyk begejstring, der sjældent er
set (eller rettere hørt) magen til en
søndag aften i skoven. ”Jætte fed
afslutning på en fed fest”, som mine
to søde ledsagere fremhviskede –
inden vi ramtes af den sædvanlige efter-festival hæshed og dybfølt
vemod over, at der er et helt år til
næste gang. ■
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VI ER KLAR TIL ET HOT EFTERÅR.
ER DU?

CANAL9 byder på et spændende efterår fyldt med ACTION,
SPÆNDING, HUMOR OG MASSER AF TOPSPORT.
CANAL9 sender det bedste fra
sportens verden, og efteråret byder
på mange timer i selskab med
de største fodbold- og håndboldstjerner. Hver weekend kan du se
masser af fodboldkampe fra den
danske Superliga. Med CANAL9
er du sikret den bedste dækning
med masser af live-transmissioner
fra de danske stadions og spændende magasin-programmer som
Superliga Check-in og Fri-spark,
hvor Peter Møller og Stig Tøfting
har gæster i studiet og sætter fokus
på relevante emner i den bedste
danske fodboldrække.

Vi byder velkommen til
den nye spændende dokumentarserie Ice Pilots og
der er selvfølgelig stadigvæk mulighed for at følge
med i dokumentarprogrammer som COPS og Road Wars.
Stærke og prisvindende tv-serier som The Sopranos og The Shield
er fortsat at finde på kanalen, og til
efteråret kan man desuden glæde
sig til premieren på den skelsættende tv-serie The Wire, der af adskillige kritikere er blevet udnævnt til
intet mindre end “verdens bedste
tv-serie”.

CANAL9 er også hjemstedet for
den spanske La Liga, der utvivlsomt er den fodboldliga i verden,
hvor man finder de største stjerner.
Navne som Messi, Ronaldo, Villa,
Casillas, Iniesta, Forlan og Kaká
er toppen for enhver fodboldfeinschmecker. Og fra denne sæson
kan man desuden finde to nye
ikoner på trænerbænken - Real
Madrids nye træner Jose Mourinho
og ikke mindst Michael Laudrup,
der er tilbage i Spanien som træner for Mallorca.

Det er også på CANAL9, at du
over efteråret kan se håndbold fra
Champions League håndbold - og
fra verdens bedste håndboldliga,
Bundesligaen. Der er også masser af kampsport på kanalen, når
CANAL9 blænder op for en lang
række kampe og magasinprogrammer fra Ultimate Fighting. Endelig
er CANAL9 også hjemstedet for
fodbold fra den næstbedste engelske række, The Championship, den
engelske pokalturnering Carling
Cup samt den spanske pokalturnering Copa del Rey.

Husk også at CANAL9 sender
Danmarks EM-kvalifikationskampe
i 2011 mod både Island og Cypern.
Du kan læse meget mere om
CANAL9’s programmer på www.
canal9.dk eller checke vores Facebookside: CANAL9 – den officielle
side. ■

Efteråret på CANAL9 byder desuden på amerikansk comedy og
grænseoverskridende stand up
shows samt store film-oplevelser med alt fra Freddy vs.
Jason, Scary Movie 3 til
Der Untergang.
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BAG ETHVERT SPOR GEMMER SIG EN HISTORIE...
kan
Kanalenoritfås i fav med
pakken
Plus

NY KANAL FRA DISCOVERY
Tag med Investigation Discovery på en fængslende
rejse gennem mordgåder, efterforskninger og retssager,
der vil holde dig på kanten af sædet hele vejen.
Vil du høre mere om kanalen, så kontakt din TV-udbyder eller salgschef
Steen Ascanius på steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlf: 8873 0227

ALLE FORÆLDRES MARERIDT /
PREMIERE
Den amerikanske teenager Natalee
Holloway forsvandt den 30. maj
2005 under en ferie på Aruba i
Caribien. På trods af en omfattende
efterforskning og hjælp fra clairvoyante lukkede politiet sagen efter 2
års arbejde uden at finde Holloway
eller rejse tiltale mod nogen for
hendes forsvinden. Natalees mor
Beth har ledt i fire år og har omsider fundet et svar hos den mindst
indlysende kilde – den hovedmistænkte. Denne specielle dokumentarudsendelse varer en time og fortæller en hjerteskærende historie.
Mandag d. 25. oktober kl. 21:00

ONDE, USYNLIGE KRÆFTER /
PREMIERE
"Onde, usynlige kræfter" er en
uhyggelig og skræmmende udsendelse med skrækhistorier om dyr
og overnaturlige fænomener fra
den virkelige verden. Dyr siges at
være mere sensitive over for åndernes verden end mennesker. Både i
denne verden og på den anden side
har dyr ofte været fokuspunktet for

møder med ånderne. Hvert program beskriver en eller to historier, fortalt af de mennesker, der
oplevede dem. Rekonstruerede scener øger spændingen i dyrenes
møde med det uforklarlige og gør
personernes oplevelser levende.
Fra lørdag d. 2. oktober kl. 20:10

GHOST LAB / PREMIERE
Ghost Lab følger en paranormal
investigation enhed, der ved hjælp
af den nyeste teknologi, og special
trænede hunde, forsøger at bevise
eller modbevise, at der findes mere
mellem himmel og jord. Hver episode følger holdet, der er grundlagt
af brødrene Brad og Barry Klinge,
på missioner i USA’s mest hjemsøgte områder. Holdet vil i hvert
afsnit konkludere om den eller de

personer, der har været involveret,
har haft en mulig overnaturlig
oplevelse.
Fra mandag d. 18. oktober kl. 19:20
■
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Vigtig information til medlemmerne fra kontoret:

Hvad kan du forvente dig af
din antenneforening?
Af Brian Bjerre
kabler og stik, for at få en støjfri
installation. Har du problemer med
signalet, eller har mange tv apparater i husstanden, skal der installeres en antenneforstærker. Har du
ikke selv mod på at opdatere din
interne fordeling, kan det kraftigt
anbefales, at du retter kontakt til
Dansk Kabel TV´s montage afdeling på tlf. 76 42 88 00 eller din
lokale Radio/TV installatør.

Som medlem af Skanderborg
Antenneforening kan du forvente,
at vi som altid tilbyder vores medlemmer et stort udbud af kanaler,
både analogt –og specielt digitalt, til
den lavest mulige pris. Derudover
ønsker vi, at tilbyde alle de kanaler,
der ikke er i vores standardudbud,
som tilkøb digitalt. Vi stiller store
krav til vores leverandører af både
tv og internet, så vi kan få de bedste priser, hastigheder og udbud
til jer, ligesom vi konstant forsøger
at være med i allerforreste række
teknologisk.
Vi har erfaret, at flere af vores medlemmer har problemer med at se
digitalt tv, selvom de har det rigtige
udstyr.
Digitalt tv er en meget kompleks
størrelse, som kræver noget mere
af din interne installation end tidligere. Det er derfor vigtigt, at man
benytter nyere HF-tætte antenne-
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Er ovenstående præmisser på plads,
har du med det rette udstyr, adgang
til det digitale univers, som antenneforeningen tilbyder nedenfor.
• Tre forskellige programpakker,
som tilgodeser de fleste.
• Et digitalt spejl af vores analoge
udbud.
• Mulighed for tilkøb af en lang
række ekstra kanaler digitalt og
i HD – fra mellempakken + den
store pakke.
• Mulighed for at se programmer
forfra, benytte arkivet fra DR
samt leje film direkte fra sofaen.
• Mulighed for yderligere 8 digitale
bonuskanaler
• Mulighed for højhastighedsinternet, IP Telefoni mm. til konkurrence dygtige priser via Dansk
Kabel TV.
• Kompetent betjening og vejledning af medlemmerne via kontoret.
• En informativ hjemmeside og
nyhedsbreve

Tre forskellige programpakker
Vi indførte tidligere i år en mellem
pakke, som et rigtig godt alternativ til den lille – og den store
programpakke, så vores udvalg nu
tilgodeser langt de fleste medlemmer. Det er desuden muligt, fra
både mellem pakken og den store
programpakke, at tilkøbe kanaler
digitalt via YouSee.
Et digitalt spejl af vores
analoge udbud.
Har du i dag en Settop boks med
DVB-C tuner (en digital modtager
boks, der er i stand til at vise digitale kanaler, udsendt via kabel)
eller et nyere tv med en indbygget
DVB-C tuner, er det muligt at modtage, stort set, de samme kanaler
digitalt, som du får analogt. Du skal
blot indtaste foreningens netværks
id, 1745, hvis du har en Settop boks
eller 1746, hvis du har en indbygget
DVB-C tuner i dit tv, når kanalerne
skal lægges ind digitalt.
Mulighed for yderligere otte
digitale bonuskanaler
Har du én af de føromtalte DVB-C
tunere og en kortlæser, kan du
erhverve dig et programkort hos
YouSee til kun 30 kr. pr. mdr. Dette
kort giver dig, hvis du har den
store programpakke, adgang til tre
nabolandskanaler samt fem kanaler i HD kvalitet (kræver ud over
en DVB-C tuner også, at den er

MPEG4 kompatibel, som er nødvendig for at vise HD tv).

vores hjemmeside: www.skantenne.
dk eller på: www.yousee.dk

Mulighed for at se programmer forfra, benytte
TV arkivet fra DR samt leje
film direkte fra sofaen
Dette kræver i dag et YouSee Plus
abonnement, bestående af en PVR
boks (en DVB-C MPEG4 Settop
boks med indbygget harddisk) og et
programkort fra YouSee.

Mulighed for højhastighedsinternet, IP Telefoni mm.
til konkurrencedygtige
priser via Dansk Kabel TV
Er du medlem af Skanderborg
Antenneforening har du mulighed
for at få internet og IP Telefoni fra
99 kr. pr. mdr.

Mulighed for tilkøb af en lang
række ekstra kanaler digitalt
Dette kræver blot en Settop boks
med indbygget DVB-C tuner og
kortlæser eller et nyere tv med
samme DVB-C tuner, et CA-modul
(en kortlæser, som skal tilkøbes)
og et programkort fra YouSee.
Udvalget af tilkøb kan du finde på

Kompetent betjening og
vejledning
Skanderborg Antenneforening har
et service-minded kontor, som gerne
hjælper medlemmerne med svar på
deres spørgsmål.
En informativ hjemmeside
og nyhedsbreve
Antenneforeningens hjemmeside:

www.skantenne.dk er kontorets
hjælpende hånd, og giver svar på
langt de fleste spørgsmål omkring
kabel-tv. Som noget relativt nyt
kan medlemmerne også tilmelde
sig vores nyhedsbrev, der udsendes
med jævne mellemrum.
Nyt fra kontoret
Kontoret har fået nyt telefonanlæg, som meget gerne skulle lette
telefontrafikken, og guide medlemmerne videre, hvis påkrævet. ■

Prøvekanaler

Foreningen træffer løbende
aftale om gratis prøvekanaler,
der herved får en chance for at
profilere sig i en kortere periode. Vi betragter det som en god
mulighed for vores medlemmer
til at se, hvad der er på markedet
udover de kanaler, vi traditionelt
profilerer (og har plads til!). En
af de kanaler, der sandsynligvis
kan få et ”vindue” i 2011, er

nyhedskanalen Euronews, der som
en af de få internationale kanaler
har en europæisk indfaldsvinkel på
nyhederne.
Kanalens præsentation af nyhederne er ikke-sensationspræget,
men baseret på faktuel information så hurtigt som muligt, og i
øvrigt overlade det til seerne selv at
danne deres meninger. Et team på

over 200 journalister med over
20 nationaliteter rapporterer fra
alle verdenshjørner på ni forskellige sprog, hvoraf engelsk jo nok
fra den danske synsvinkel har
bredest appel.
Kanalen præsenteres med lidt
flere detaljer omkring strategier
og indhold i januar nummeret af
Skantenne Focus. ■
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17.48861 kr.
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0 kr.

1 Mbit 4 Mbit 10Mb*it
99 kr.
6950 kr.
297 kr.

3 måneders internet
Normalpris i alt

99 kr.
6950 kr.
507 kr.

99 kr.
6950 kr.
687 kr.

1.091
396 kr. 1.301
606 kr. 1.481
786 kr.

Din pris lige nu

0,-

0,-

0,-

Tilbuddet gælder kun til den 31.10. 2010

*) Inkl. YouSee play - se næste side
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Play og Dansk
Kabel TV!
Har du en bredbåndsforbindelse fra Dansk Kabel TV? Har du en h
asti
as
tighe på 10
hastighed
Mbit eller derover?
Ved du, at du har adgang til over 6 millioner gratis musiknumre via YouSee
Play?
For at komme i gang med at lytte, downloade og streame al den gratis musik, du
har lyst til, så skal du bare igennem 3 simple skridt.

1

Du skal aktivere dit abonnement og ændre din tast-selv kode
via selvbetjeningen på Dansk Kabel TV’s hjemmeside:
www.danskkabeltv.dk/youseeplay

2

Når du har aktiveret dit abonnement skal du gå ind på YouSee
3OD\KMHPPHVLGHQKYRUGX¿QGHUDOYHUGHQVPXVLN
'X¿QGHUVLGHQKHUwww.yousee.dk/play
Når du er inde på siden, skal du:
Indtaste Brugernavn (øverst i højre hjørne)
Indtaste Login (øverst i højre hjørne)
Logger du ind for første gang, skal du herefter trykke på det
link øverst til højre i login-boksen, der hedder ”Aktiver Yousee
Play” (det bliver rødt, når du kører musen henover). Følg herefter
anvisningerne på skærmen.

3

Så er du klar til at downloade eller streame al den musik, du
har lyst til.
God fornøjelse!

Play til kunder hos Dansk Kabel TV – uden at det koster ekstra
Som bredbåndskunde hos Dansk Kabel TV/Odder Antenneforening får man ikke
bare en stabil og sikker forbindelse til internettet – nu får man også fri adgang til
musik med YouSee Play, Danmarks bedste online musiksamling med mere end 6
mio. musiknumre. Det eneste det kræver, er en 10 Mbit bredbåndsforbindelse eller
derover.
'XNDQ¿QGHPHUHLQIRUPDWLRQRJPHUHGHWDOMHUHGHEUXJHUYHMOHGQLQJHUWLO3OD\V
mange muligheder på Dansk Kabel TV’s hjemmeside: www.danskkabeltv.dk/
youseeplay

Campede Sydney kværner
asfalten
Tv fænomenet Sydney Lee får i
efteråret sit eget tv-program på
Kanal 5, og dermed kan de mange
seere, som undrer sig over, hvad
Sydney egentlig er kendt for, måske
få svar på DET brændende spørgsmål.
Sydney drager ud i campingvogn
i det danske dronninge rige med
to kammerater og skal undervejs
erfare, hvordan såkaldt almindelige danskere lever og arbejder – et
begreb, Sydney notorisk nedvurderer. Fællesnævner for trioen er,
at de er svært tatoverede, går op i
heavy metal og har attitude og selvtillid i provokerende grad. Det skal
især blive spændende at se, hvordan de gæve og seje jyder reagerer
på ærkekøbenhavnske Sydney og
Co.

Krimi og hverdags helte
Kanal 5 fortsætter sin massive
succes med krimi serier i Crime
Scene (hver onsdag), hvor der sendes nye neglebidende afsnit af CSI,
Numb3rs, Special Victim Unit og
Criminal Minds. Tidens absolutte
timeslot vinder fra USA – Human
Target – får også premiere på Kanal
5 til efteråret:
Serien handler om den mystiske
free-lance livvagt Christopher
Chance og hans kreative måder at
løse beskyttelsesopgaver på. Han
bruger forskelige identiteter for at
give sine klienter den bedst mulige
beskyttelse. Han er ikke bange for
at agere et menneskeligt mål og
stille sig foran et ladt geværløb,
hvis det kan hjælpe hans klienter.
Hans utraditionelle metoder bringer ham ofte i livsfare og rejser
spørgsmålet, om han ligefrem har
et ”death wish” i sine gener.
”Hverdags heltene” er i skrivende stund godt i gang på kanalen og skildrer den barske hverdag
for brandhold og ambulancefolk
på Falck stationen i Gladsaxe. De

deltagende er båret frem af fælles
passion for arbejdet, et stærkt kammeratskab og høj faglig viden, der
tilsammen gør, at disse mennesker
for alvor gør en forskel i andres liv.
Ofte med deres eget liv som indsats.
Udover de dramatiske sekvenser
går programrækken også tæt på
redderne, som fortæller ærligt om
de tanker og følelser, de må håndtere på de barske jobs.

Smækre Caroline nurser
modelfrø i Topmodel
Kanal 4 disker op med en rigtig
lækkerbisken for mode fashionatas
og andet (især kvindeligt) godtfolk, når den tv –flittige og fotogene Caroline Fleming lader dommerpisken smælde i en ny omgang
modeljagt. Caroline har rollen både
som vært og dommer, men får også
kvalificeret hjælp af to af branchens
mest erfarne kapaciteter, nemlig
Uffe Buchard og Jaqueline Friis
Mikkelsen, som hjælper både med
at spotte og coache model frøene. De
giver de udvalgte piger en forsmag
på, hvad der venter af udfordringer
– for alt er jo ikke bare glamour og
champagne fester. Det er også hårdt
arbejde med til tider grænseoverskridende opgaver, der kræver en
stærk personlighed. Dommerne er
ikke blødsødne – som i visse andre
udskilningsprogrammer ! - de føler
det er en nødvendighed at være
klare i mælet med udstemningerne
– og som vanligt kan kun én gå hele
vejen.

Stjernespækket fodbold
Premier League – bedst på 6’eren!
Som beskrevet i sidste nummer af
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bladet, erhvervede SBS rettighederne til den prestigefulde Premier
League, som bliver dækket massivt
i den kommende sæson.
Vi ved, at de engelske hold har en
begejstret dansk fanskare, som hellere vil misse svigermors fødselsdag
end en direkte transmission af favoritholdet fra danskernes yndlings
rejsemål. Også den engelske FA
Cup, hvorfra der sendes over 20
kampe, nyder stor bevågenhed.
Men vi bør også nævne den anden
liga, som dækkes eksklusivt af
6’eren: La Liga, hvorfra der sendes
mere end 50 (!) kampe fra den spanske række med Messi og Ronaldo
som de mest lysende stjerner.

danske tv-stationer. Man kan glæde
sig til bl.a. tegnefilm, som Disney
traditionelt er eksponent for – det
sker i ”Disney Lørdag”, hvor hele
familien kan samles om tegnefilmene på Kanal 5.
Alle tweens (10-12 årige) kan glæde
sig til tween serierne med Zack
and Cody, Jonas, StarStruck – og
ikke mindst High School Musical
III, og Camp Rock. De 8-10 årige
tilgodeses på Kanal 5 med bl.a.
DP GalacticBattles, Tarzan, Kim
Possible og Luther – og så er der
selvfølgelig masser af tegnefilm
også til de yngste som ”Mickey’s
Klubhus”, Små Einstens etc. ■

Disney aftale:
SBS TV har i sommerens løb sikret
sig en eksklusiv aftale med tv-giganten Disney. Det betyder, at seerne fremover kan opleve de nyeste
film og serier fra Disney på Kanal
4, 5 og 6’eren.
Aftalen betyder også, at det fremover er SBS TV, der har første valg ,
når der skal vælges serier blandt de
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Oplev Caroline Fleming som
vært i Danmarks næste Topmodel.
Hver onsdag kl. 20.00

