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skare hyldede Tom Jones’ markante
bidrag på sommerens festival

Efterår: prime time for tv-sening
I skrivende stund bølger valgtemaer i en
uendelig strøm over de stakkels tv-seere, men Skanderborg Antenneforenings
medlemmer er jo så heldigt stillet, at
muligheden for anden underholdning
kun er et klik væk. Kanalerne gi’r selv
bud på, hvad de vil fremhæve af nye
koncepter eller videreudvikling af gamle
kendinge, og der er virkelig mange fristelser på hylderne. Efteråret byder
også traditionelt på spritnye kanaler,
og efteråret 2011 er ingen undtagelse.
Vi glæder os, når nye lødige kanaler
præsenterer sig og håber, vi stadig kan
blive ved med at have et bredt udvalg
til alle i husstanden. Samtidig følger vi
i bestyrelsen naturligvis den teknologiske udvikling på tv-siden på så tæt hold
som muligt:
SMART tv "det nye sort"?
Den hotteste trend på tv/multimedie
plan p.t. kan man vist godt udnævne
det såkaldte SMART tv til. Løsningen,
der gør det muligt at skifte fra at være
passiv tv-seer til programdirektør i eget
medielandskab, hvor man med fjernbetjeningen har adgang til både tvkanaler, internet og ved hjælp af diverse
APPs kalder de ønskede tjenester frem
på skærmen, nærmer sig vores stuer
med stormskridt. Fra sofaen – eller
andetsteds i huset – for man kan jo
også tage ”indholdet” med sig til andre
rum. Det kommer vi til at beskæftige
os meget mere med i den kommende
tid, og det falder fint i tråd med de ofte
udtrykte seer-ønsker om ”mere valgfrihed” og individuelle løsninger. En

lille delegation fra bestyrelsen deltog i
september på IFA messen i Berlin med
vores tv-udbyder YouSee, og hovedindtrykket herfra var absolut multi-medie
udviklingen og masser af 3D oplevelser,
både med og uden ”brille-hjælp”.
Oktobernummeret her er som vanligt
også forsynet med et ”tilbage klik” til
vores smukke lokale festival, som igen i
år kunne notere en solid succes. Vi håber
billederne kan bringe gode minder og
modtager gerne bidrag fra medlemmer,
der vil dele deres gode pletskud med os.
God læsning, og rigtig godt tv-efterår.
Venlig hilsen
Hanne Grøn
Ansv. redaktør
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Efteråret bliver spændende med

Skanderborg
Antenneforening
Af Henrik Christensen
Teknik og anlæg
Den teknologiske udvikling har
fuld fart på, og Skanderborg Antenneforening følger med.
Vi har hen over sommeren gennemført en gennemgribende opgradering af vores anlæg, hvor gamle
forstærkere er blevet udskiftet med
nye tidssvarende komponenter.
Anlægsarbejdet forventes afsluttet
her i efteråret 2011.
Det betyder, at vores anlæg nu
står stærkere end nogensinde til at
imødekomme det stigende krav til

kvalitets signaler og øget krav til
båndbredde.
Rigtig mange af vores medlemmer
har nu op til flere PCére i husstanden og alle ønsker at være online
– gerne trådløst. Udnyttelsen af
On Demand-tv er eksploderet og
brugen af StartForfra og filmleje er
næsten fordoblet på blot et år.
Kære medlem – vores anlæg er klar,
så gå bare ombord i alle de digitale
muligheder.
MPEG2 – MPEG4
Fra politisk hold er det besluttet, at
MPEG2 lukkes og slukkes i 2012.
Det betyder, at programmerne DR1,
DR2, TV2 og regionalkanaler bliver udsendt i MPEG4 i stedet for
MPEG2.
Det giver problemer for alle de husstande med egen Tv-antenne og
med MPEG2 udstyr indbygget.
For dig, der er medlem af Skanderborg Antenneforening, har det
ingen konsekvenser.

Vi fortsætter med at sende langt
de fleste programmer analogt, så
de kan ses på alle husstandens tv
apparater.
Vi sørger også for, at du modtager
programmer i både MPEG2 og i
MPEG4, så de, der har et lidt ældre
fladskærms tv, fortsat kan modtage
det digitale signal.
Såfremt du ønsker at modtage signalet i HD kvalitet, kræver det
dog, at du har en MPEG4 modtager.
Vi vil i efteråret 2011 og foråret
2012 se stadig flere HD programmer. YouSee forventer, at antallet
vil stige fra de nuværende 10-11
stykker til 20 HD kanaler i løbet
af 2012.
Disse programmer kræver plads i
anlægget, og der vil på denne bag-
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grund ske en udfasning af de analoge kanaler.
Ekstrakanaler
Drømmen om mere valgfrihed, hvor
vi selv vælger vores egne tv-kanaler,
har længe hersket – både politisk
og på brugerniveau. I samarbejde
med YouSee, arbejder Skanderborg
Antenneforening nu på at tilbyde
vores medlemmer Ekstrakanaler.
Tanken er en ny løsning, hvor alle
husstande individuelt kan supplere
deres tv-pakke med enkeltkanaler
og vælge mellem mere end 70 kanaler, der købes oven i husstandens
tv-pakke.
Ekstrakanalerne vil blive delt i fire
prisklasser: 10, 20, 30 og 40 kr. pr.
kanal.
Hvis man ønsker Ekstrakanaler,
skal man minimum købe fire kanaler.
Ekstrakanaler vil nok især appellere til de medlemmer, der ønsker
få og måske mere nicheprægede
tv-kanaler.
For kunder med et bredt tv-forbrug,
det gælder f.eks. mange familier, vil
det stadig bedst kunne betale sig
at vælge mellem- eller den store
pakke, vi i forvejen har sammensat.
Ekstrakanaler sendes kodet, og
det betyder, at der skal bruges et
kort og en digital boks eller et
CA-modul for at se de tilvalgte
Ekstrakanaler.
Så snart vi har fået arbejdet
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mulighederne for Ekstrakanaler i
Skanderborg Antenneforening igennem med YouSee, vil vi orientere
mere detaljeret, omkring tidsplan
for Ekstrakanaler i Skanderborg,
herunder priser m.m..
TV 2 bliver betalingskanal
Folketinget har besluttet, at TV 2
bliver en betalingskanal fra 2012.
Prisen for TV2 kommer til at blive
omkring kr. 150,- inkl. moms pr.
kunde pr. år.
Der er således tale om en ganske betragtelig udgift for os i
Skanderborg Antenneforening.
TV 2 er landets suverænt mest
populære tv-kanal, så vi skal have
besluttet, om kanalen skal bibeholdes i vores lille pakke, eller om
den ligesom andre betalingskanaler,
alene skal ligge i mellem- og store
pakke.
Vi skal hurtigt i gang med forhandlingerne om næste års programudbud med YouSee, og i den forbindelse vil vi tage stilling til, hvordan vi
behandler brugerbetalingen for TV
2 i Skanderborg Antenneforening.
Anebjerg
Skanderborg Kommune skaber
sammen med private udviklere
en ny bydel – Anebjerg – mellem
Højvangen og Stilling-Gram.
Den nye bydel forventes på sigt at
komme til at rumme mellem 900 –
1300 boliger.
Skanderborg Antenneforening har
et ønske og en ambition om at blive
leverandør at TV signaler, internet

og Ip-telefoni til en stor del af disse
husstande.
Elselskaberne kabler allerede i
området, så det er om, at vi er med
fra starten, så de kommende boligejere har et stærkt alternativ til
elselskaberne.
På denne baggrund glæder det os,
at vi har fået lavet en aftale med
udbyderne af de første 27 grunde
i området, således at vi er med fra
starten.
Vi tror på, at vi har et konkurrencedygtigt produkt, og vi glæder
os allerede til at byde nye husstande velkommen som medlem i
Skanderborg Antenneforening.
Efteråret bliver spændende
med Skanderborg
Antenneforening
Som det fremgår af ovennævnte
punkter, sker der stadig rigtig meget
i tv-verdenen, og vi i Skanderborg
Antenneforening forsøger hele tiden
at være på forkant, informere vores
medlemmer om mulighederne og
træffe de rigtige beslutninger.
Vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden og vurderer, at vi efter opgraderingen, står med et stærkt antenneanlæg og net. Vi har gode konkurrencedygtige programpakker, og vi
forsøger at yde en god service til
vores mange medlemmer.
Fra Antenneforeningen ønsker vi
jer alle et godt efterår, hvor det
bliver rigtig hyggeligt at sætte sig
foran skærmen og se sit yndlingsprogram.. ■

JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Vises digitalt
ukodet på
kanal 59

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!
Viasat Nature er en af Viasats 6 dokumentarkanaler, som giver dig kulturelle,
historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer. HUSK at
du kan se dokumentarkanalerne i Skanderborg Antenneforening.

Se mere på www.skantenne.dk

CANAL9 er ikke bare de største sportsoplevelser fra La Liga, Superligaen og
EM-kvalen. Vi har også et bredt udvalg af de film og serier, som hver dag vendes
over eftermiddagskaffen. Hos os kan du bl.a. opleve den amerikanske hitserie The
Kennedys, som helt sikkert bliver efterårets store samtaleemne. CANAL9 er kort
sagt alt det, der bliver snakket om i morgen – og det ville være dumt at gå glip af!

CANAL9.DK

Gå ikke glip af et stærkt efterår på CANAL9 med masser af kampe
fra Superligaen og La Liga i Spanien. Du finder også engelsk og
italiensk fodbold samt spændende og stjernespækkede dramaserier og adrenalinpumpende dokumentar-serier.

Superligaen kører for fuld damp –
og CANAL9 giver dig den bedste
dækning af den bedste danske fodboldrække med fokus på både top
og bund. Superligakampene flankeres af masser af transmissioner
direkte fra stadions, bakket stærkt
op af relevante indslag fra studiet i
både optakts- og pauseprogrammer
og naturligvis afrunding. CANAL9’s
ekspertkommentator, Stig Tøfting
har tidligere udtalt, at han slår
Århus Stadion med en håndskubber, hvis AGF slutter i top 5. Vi holder ”plæneklipperen’ op på ordet.
Stærke fodboldprofiler som netop
Stig Tøfting, Michael Gravgaard,
Erik Rasmussen og vores helt nye
studievært Mette Cornelius er alle
klar med skarpe og interessante
synspunkter og spændende gæster
og profiler.

spanske La Liga. Verdensstjerner
som Messi, Ronaldo, Villa, Casillas
og Iniesta, er nogle af profilerne på
banen, mens navne som Mourinho,
Guardiola og Laudrup er de store
navne på de spanske trænerbænke.
Flere ugentlige kampe dækkes op af
et stærkt hold i studiet, både vores
egne værter og gæster. Naturligvis
stiller vi også skarpt på den spanske pokalturnering Copa del Rey.
Derudover viser CANAL9 også
udvalgte kampe fra den italienske
Serie A og The Championship i
England samt masser af hårdtslående fighting.
Men CANAL9 er MEGET mere end
sport. Den meget omtalte og helt
nye dramaserie The Kennedys sætter fokus på den berømte og myteomspundne præsidentfamilie og
omhandler intriger, magtspil, kærlighed og forræderi. Serien vises
KUN på CANAL9. Hovedrollerne
spilles af store Hollywood-navne
som Katie Holmes (Jackie Kennedy)
og Greg Kinnear (John F. Kennedy).
På CANAL9 finder man desuden
serier som Stephen Kings spændingsserie The Dead Zone og kri-

miserien Law and Order: Criminal
Intent, hvor det bliver til et dejligt
gensyn med Sex and The City’s Mr.
Big – dog i en helt anden rolle.
Efteråret byder også på en masse
film med store stjerner som Matt
Damon, Ben Affleck, Paul Newman,
Bruce Willis, Demi Moore, Viggo
Mortensen, Mads Mikkelsen, Keira
Knightley, Micky Rourke og mange
flere. Er man mere til hæsblæsende
dokumentarserier, så kan man i
serier som COPS, Real Rescues,
Beach Patrol m.fl., følge redningsaktioner til lands, til vands og i
luften. Men der er også plads til
mindre action-pakkede dokumentarer: Det spøger – eller gør det?
Ghost Adventures ser nærmere på
sagen – og vil man se, hvordan man
flyver leverancer rundt i det nordlige Canada – i gamle 2. verdenskrigsfly, nå ja og i -40 grader, så
demonstrerer de gæve piloter i Ice
Pilots gerne, hvilke udfordringer
det medfører. ■

I programmerne Rasmussen vs.
Tøfting stiller Erik Rasmussen
og Stig Tøfting skarpt på relevante emner og stiller sjove udfordringer til aktuelle og spændende gæster i studiet. I debatprogrammet Frispark river et skarpt
panel dagens emner fra hinanden
og debatterer intenst om hvad,
der rører sig i fodboldens verden.
I den kommende sæson bliver der
også sat yderligere fokus på den
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WTA CHAMPIONSHIPS

FRA 25. - 30. OKTOBER 2011
AUSTRALIAN OPEN

FRA 16. - 29. JANUAR 2012

PÅ EUROSPORT OG EUROSPORT HD

DEN TYSKE BUNDESLIGA EKSKLUSIVT
PÅ EUROSPORT 2 OG EUROSPORT 2 HD
FØLG FLERE AF EUROPAS STØRSTE STJERNER - FØLG BUNDESLIGAEN!

Hele året følger Eurosport og Eurosport 2 de største sportsbegivenheder, og her ses et lille udpluk af, hvad kanalerne byder
på de kommende måneder.
Vil du se: Caroline Wozniacki
vinde en Grand Slam-titel? - Matti
Breschel nå til tops i cykelverdenen?
- Endnu en Le Mans-sejr til Tom
Kristensen? Danske spillere i kamp
i Bundesligaen? Lotte Friis vinde
endnu flere medaljer i svømning?
Hvis du kan nikke ja til bare et
af ovenstående momenter, så er
Eurosport og Eurosport 2 kanalerne,
der er din garanti for, at du vil overvære det.
Hele året følger Eurosport og
Eurosport 2 Caroline Wozniackis
kampe i WTA-turneringen, og
det hele kulminerer, når WTA
Championships spilles i oktober.
Her mødes de otte højest placerede
på verdensranglisten i en duel om at
blive årets WTA-vinder. Turneringen
kaldes af flere eksperter for den
’5. Grand Slam’ pga. dens prestige og samlede pengepræmie på $
4.900.000. Efter turneringen venter en kort pause før Eurosport og
Eurosport 2 starter sæsonen op igen
ved Australian Open. Kanalerne
sender desuden fra French Open
og US Open. Se Caroline Wozniacki
vinde sin første Grand Slam-titel på
Eurosport!

Eurosport 2 sender hver uge LIVE
fra den tyske Bundesliga, der
når sin afgørelse i maj måned.
Bundesligaen har nået en status
som værende en af de tre bedste
ligaer i Europa. Der er større stjerner end nogensinde før og klubbernes økonomi er sundere end
man ser i andre ligaer. Dette har
medvirket til, at stjerner som Raul,
Huntelaar, Ballack og Ribery er at
finde i ligaen med Europas højeste tilskuergennemsnit. Specielt de
tyske mestre fra Dortmund har
rammerne i orden, når man til hver
hjemmekamp kan melde udsolgt
med 80.000 tilskuere.
Bundesligaen har pt. ni danske
spillere på lønningslisten samt
Frank Arnesen, der efter flere år
i Tottenham og Chelsea er blevet
sportsdirektør i Hamburger SV.
Eurosport 2 har allieret sig med de
bedste eksperter, og til hver kamp
får man fornøjelsen af ekspertise
fra enten Bjarne Goldbæk, Mark
Strudal, Peter Nielsen, Thomas
Rasmussen eller Jakob FriisHansen.

Eurosports kanaler sender samtlige af de store cykelløb året rundt,
og Eurosport og Eurosport 2 er
Danmarks klart stærkeste, når det
kommer til dækning af de store
etapeløb samt klassikerne. Giro
d’Italia, Tour de France, Vueltaen,
VM, Paris-Roubaix, Flandern
Rundt, Milano san Remo er bare
et lille udpluk af de mange løb,
som Thomas Bay, Jakob Piil, Leif
Mortensen og Brian Holm vil guide
seerne igennem.
Eurosport og Eurosport 2 er også
seernes kanaler, når det gælder skisportssæsonen, der starter i november. Kanalerne dækker hele FIS
World Cup samt de mindre vintersportsdiscipliner. Danskerne har
de seneste år i den grad vist deres
kærlighed for vintersport, da seertallene i Danmark har overgået
de tal, man ser hos vores nordiske
naboer i Sverige og Norge på trods
af deres langt større kunnen inden
for sporten.
Eurosport og Eurosport 2 er det
makkerpar, som leverer internationalt sportsindhold til Danmarks
sportsseere, der vil underholdes af
en bred vifte af sportsgrene samt
de største begivenheder, som atleter
verden over repræsenterer.
Eurosports kanaler informerer også
seerne om de største begivenheder
på Eurosport Danmark på Facebook
samt Eurosport.dk. ■
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Sommeren er ved at være slut og traditionen tro, betyder det opstart på en fantastisk
fjernsynssæson på MTV. Udover alt den gode musik, er MTV blevet synonym med et
væld af egenproducerede serier som hitter i målgruppen. Efteråret byder både på nye
sæsoner af de mest populære og helt nye.
JERSEY SHORE ER TILBAGE
PÅ MTV!
MTV’s mest berømte - og berygtede gruppe venner er tilbage på MTV i en
helt ny sæson. Jersey Shore er gået hen
og blevet det største reality-show i USA
og showet alle kender og taler om. 8
unge festglade mennesker i ét hus kombineret med masser af fest og farver er omdrejningspunktet. Jersey Shore slænget
er berygtet for at altid ende i helt utænkelige situationer. Når
slænget er samlet, kan det nemlig kun gå galt.
I sæson 4 er vennerne fra Jersey Shore rejst til smukke Firenze
for at opsøge deres italienske rødder, og selvom det aldrig er
til at vide, hvad de finder på, er én ting sikkert: Firenze bliver
aldrig det samme efter Jersey Shore.
Se med søndage kl. 22:00 på MTV.
HELT TÆT PÅ AUDRINA
I den helt nye serie Audrina følger MTV den tidligere The Hillsstjerne Audrina Patridge og hendes blomstrende karriere,
hendes nye venner – og ikke mindst hendes store og til tider
ustyrlige Orange County-familie.

Efter succesen med serien The Hills balancerer
Audrina mellem kravene fra to vidt forskellige verdener: I den ene verden er Hollywood med alle
dens gyldne muligheder inden for skuespil, modeljobs og forretninger. I den anden verden søger
Audrina tryghed og råd hos sin store familie, der
ikke er helt ligesom alle andre familier.
Se om Audrina får styr på det hele hver søndag
kl. 18.10 på MTV.
NÅR DET HELE KIKSER
Det har aldrig været let at være teenager, men for teenageren
Jenna ser det helt håbløst ud. Serien starter i kølvandet på
ulykken, hvor Jenna skal til at takle endnu en rådden situation,
samtidig med de sædvanlige problemer der følger med at være teenager.
Alt fra at have et hemmeligt forhold
med en populær fyr, til at blive kanøflet af en super led tøs, forældre der
bare ikke forstår - Ja Jennas uheldige
situtioner vil ingen ende tage, men i
sidste ende vil de være katalysator
for fantastiske forandringer, men det
bliver bestemt ikke uden et hav af fejl og uheld undervejs.
Se med på hver søndag klokken 21.00 på MTV.

Efteråret på Nickelodeon

Gigantiske grineflip, sjove og seje superhelte og nervepirrende ninja-kampe, det er blot nogle af de nye ting Nickelodeon præsenterer i efteråret. Selvfølgelig får du også nye afsnit af alle de klassiske figurer som SvampeBob, Dora,
iCarly og mange flere.
T.U.F.F. Puppy

Supah Ninjas

T.U.F.F. Puppy er en sjov serie som handler om det overenergiske og
ikke alt for overkloge gadekryds Dudley Puppy.
Han havner ved en fejltagelse i rollen som hemmelig agent, da han
bliver rekrutteret af den
superhemmelige kriminalitetsbekæmpende organisation T.U.F.F. (Turbo Undercover Fighting
Force) og det viser sig
han egner sig glimrende
til rollen. Han har nemlig lige de rette talenter med en sporhunds
næse, en greyhounds hurtighed og en hyrdehunds mod.

Mike Fukanaga troede, at hans største udfordringer i high school ville
være at overleve de dårlige jokes fra hans bedste ven Owen eller at
vinde hjertet på pigen Amanda, som han har været hemmeligt forelsket i meget længe.

Dudleys opgave er at forsvare sin hjemby Petropolis mod den onde organisation kaldet D.O.O.M. (Diabolic Order of Mayhem). Han får hjælp
af sin partner, den feministiske kat Kitty Kaswell, der er expert i våben
og Kung Fu. D.O.O.M giver ikke op før Petropolis bliver styrtet, hele verden er dens slaver og Dudley Puppy, også kaldet T.U.F.F. Puppy, er ude
af legen eller som minimum er kastreret.
Følg den hylemorsomme kamp om Petropolis både hverdage
og weekend på Nickelodeon i efteråret.

Tjek nick.dk for de præcise sendetidspunkter.

Hvor tog han dog fejl! Mike opdager nemlig, at han kommer fra en lang
linie af ninjaer og hvirvles ind i en spændende verden, hvor det gode
bekæmper det onde. Mike og Owen slår sig sammen som Supah Ninjas og begynder den hårde
træning sammen med Mikes
bedstefars hologram. Der
er dømt spænding, lækker
kampkunst og øretæver til
alle skurkene, når Supah
Ninjas ruller over skærmen.
Følg med på Nickelodeon.

Top karakterer til 2011 udgaven af ”Smukfes
Af Hanne Grøn
Fotocredits: Kim Daugaard
Atter i år kan festivalen notere en
overvældende succes på stort set
alle niveauer. Trods en del regnindslag fra de lunefulde vejrguder
(som man jo ikke rigtig er herre
over!) mødte det ukuelige publikum
op til koncerterne med højt humør
og vilje til at feste igennem til rågod musik alle ugens dage.
Anmelderne har generelt været
super-positive i år – også med
musikprogrammet. For en gangs
skyld har der ikke været mavesure
opstød om ”manglende udenlandske top-navne” men derimod masser af ros til musikvalget og den
klare holdning til at gi’ folket, hvad
de gerne vil ha’. Det er da også
et meget varieret program – og
selvom det er sagt før, gentages det
gerne: hvis ikke man kan finde fede
koncerter i dette års program, skal
man slet ikke gå til festival.
Danske yndlinge
De danske navne er altid store på
”Smukfest”. Lige fra Kim Larsen
(som vel nærmest har guru-status)
til Nik & Jay, som egentlig havde en
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vanskelig opgave i søndagens møgvejr men alligevel formåede at få sit
publikum op at bounce i de tunge
gummistøvler. De lokale helte, De
Eneste To skal også fremhæves,
men listen over stjernestunder er
nærmest endeløs, når den tæller
så prøvede (og forskellige) navne
som Michael Falch (torsdag) og
D-A-D, der hver på sin måde i den
grad får publikum med på beatet.
Sidstnævnte havde fornøjelsen at
lukke festivalen i år og viste endnu
engang den imponerende energiudladning, der kendetegner deres
live-optrædender, selvom de jo ikke,
med egne ord, er ”helt unge” mere.
Dog er de jo nærmest konfirmander
i forhold til de følgende artister:
Alderspræsidenter i skarp
kontrast som top-navne
Det er nærliggende at sammenligne de to aldrende udenlandske
top-navne : Ozzy Osbourne (torsdag
aften) og Tom Jones (søndag aften),
da deres performance nærmest er i
skrig-kontrast. Begges underholdningsværdi var i top, men Ozzy’s
”succes” må vel nærmest tilskrives

st” trods et par våde regndukkerter

de ufrivilligt komiske indslag, som
prægede indsatsen. Umiddelbart
burde Ozzy ha’ haft det bedste
udgangspunkt mht spilletid og forventninger fra den massive publikumskare, men hans gentagne ”I
can’t fucking hear you”, stavrende
adfærd og til tider totale fravær fra
scenen (!) fik mange til at søge mod
Rytmehans for at høre veloplagte
Dúné i stedet for. Her blev de selvsagt modtaget med åbne arme.
Til sammenligning leverede den
10 år ældre men stadig spektakulært velsyngende Tom Jones
måske festivalens bedste koncert i
silende regn foran et næsten tilbedende publikum, som fik en sublim
oplevelse med hjem på festivalens
sidste dag. Nye versioner af hans
mange top-hits (og vi fik dem alle!
Ingen fine fornemmelser her) fra
et formidabelt velspillende band
-kombineret med en værdig fremtræden fra hovedpersonen gik rent
ind også hos de yngste publikummer. Respekt!

Større end Roskilde?
Roskilde har i år tilkendegivet, at
de ikke har ambitioner om at være
”for alle”. ”Kommer man her for
at opleve noget man kender i forvejen, er man gået forkert” citeres
udviklingschefen på Roskilde for.
Det er nok en farlig indstilling som
Skanderborg ledelsen i hvert fald –
og heldigvis - ikke kan sættes i bås
med. Man bider i forvejen Roskilde
i haserne – og hele koncept udviklingen omkring festivalen er langt
mere kreativ her. Det bidrager til
den varme stemning og pirrer nysgerrigheden for at se, hvad de visionære mennesker har fundet på til
næste år. Og derved holder man
sjovt nok bedre på sit publikum.
Vi ses naturligvis samme sted i
2012. ■
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DISCOVERY NETWORKS NORDIC
VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF FAKTUEL UNDERHOLDING

Live, Life,
Large

Verdens vildeste
TV-kanal

Slip din indre
nørd løs

Ind til kernen af
historien

Til både hjertet
og
o hjernen

HELTV
NY TAL
KAN

En verden af
forbrydelser

Vil du høre mere om kanalen, så kontakt salgschef Steen Ascanius
på steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlf: 8873 0227.

Discovery Networks Nordic:

- SUCCESEN ER NÅET TIL DANMARK
Passionerede personligheder med begge ben på jorden.
Inspirerende og autentiske programmer med humor og kant.
Spændende genrer med tyngde og bredde. Fordybelse og
lune, gråd og grin!
Vi er glade for at kunne præsentere TLC som det seneste medlem af Discovery Networks familien. TLC er allerede en succes i
blandt andet Norge, Sverige og
Holland og er med internationale
produktioner og nye formater af
højeste kvalitet en kanal, vi er
stolte over at præsentere for de
danske seere. Med de stærkeste programkort fra vores internationale søsterkanaler og en
omhyggelig planlægning med
danske seerønsker for øje, hæver
vi overliggeren for faktuel underholdning.
Efterårets premierer
TLC er en underholdningskanal,
der viser unikke, fængende og
underholdende programmer med
fokus på kvalitet. Efterårets premiereprogrammer taler til både
hjertet og hjernen og byder på
stærke dokumentarserier fra
hele verden. Få blandt andet

historien om Chastity Bono, datter af den populære pop duo Sonny
og Cher. Chastity har valgt at få
foretaget en kønsskifteoperation,
og seerne inviteres med på hendes personlige rejse fra kvinde til
mand i den rørende dokumentar
’Fra Chastity til Chaz’.
Stærke personligheder er der
flere af på TLC. Mød for eksempel
den excentriske konditor, Buddy
Valastro, der driver et succesrigt
familiekonditori i serien ’Cake
Boss’. Stift også bekendtskab med
Kody Brown, der har valgt at gifte
sig med fire forskellige kvinder på
én gang. ’En mand – fire koner’
giver et overraskende og kærligt
portræt af en familie, der rent
funktionelt har alle odds i mod
sig.
Med en blanding af fakta, humor og
fordybelse giver TLC tid til refleksion og får dig til at trække på smi-

Fra Chastity til Chaz
Premiere torsdag den 6. oktober
kl. 22.00
lebåndet. Det er nytænkende og
moderne tv, der rummer både
det nærværende og uforudsigelige, så TLC passer til dig, uanset hvilken verden eller hvilket
humør, du befinder dig i.
TV kanalen går i luften den
6. oktober 2011 og sender 7
dage om ugen, alle døgnets
24 timer. Samtlige programmer har danske undertekster. ■

En mand
– fire koner
Premiere onsdag
den 12. oktober
kl. 22.00

Cake Boss
Premiere torsdag den 13. oktober kl. 21.00
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JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Ånderne vender tilbage

For lækker til love

Se
Hells Kitchen

TV3 PULS
på kanal 63

Kvalitetsunderholdning 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!
TV3 PULS er lig med fede film, prisbelønnede serier og livsstilsprogrammer
for hele familien. Kort sagt god underholdning! HUSK at du kan se TV3 PULS
i Skanderborg Antenneforening.

Se mere på www.skantenne.dk

TV 3 – efterår 2011
TV 3 rammer plet med masser af underholdning, reality
og dokumentar i efterårets tv-programmer
Reality
TV 3 mestrer som få reality-genren
og ynder ofte at udfordre deltagerne (og seerne) med kontroversielle
indslag, der for mange vil virke
grænseoverskridende. Hotteste eksponent for denne genre er stadig
Robinson ekspeditionen, der i sin
14. udgave låner Indiana Jones takter i ”Jagten på det gyldne kranie”.
En jagt, der er fyldt med hemmeligheder, dobbeltspil og mystiske nøgler. Programmet ser ud til at blive
stedse mere uforudsigeligt med indlagte overraskelser, der muligvis
lægges ind for at bryde deltagernes
indbyrdes strategiske rævekager,
og prøvelserne i dysterne er hårdere end nogensinde. Rammerne er
dog stadig de klassiske med to hold,
der dyster nådesløst mod hinanden

i et ubarmbjertigt udskilningsløb og øråd, hvor intet
er givet på forhånd.
Hver mandag kl. 20.00
– med sideprogram
”Vogternes Ø” søndage kl.
20.00
Masterchef
Noget mere muntert går det til i
det nye program Masterchef, hvor
18 kendte madentusiaster kæmper
om æren og titlen som masterchef
2011.
De skal vise deres kunnen på kokkeområdet i knivskarp konkurrence,
hvor de dårligste skæres fra undervejs. Tre mesterkokke af højeste
karat udgør dommerteamet, der i
sidste ende – efter 55 programmer
– skal finde den endelige vinder.
De er Anders Aagard (Madklubben
m.fl), Thomas Herman (fra Michelin
hædrede ”Herman” i Nimb i Tivoli)
og Henrik Yde-Andersen (Michelin
hædret KiinKiin restaurant m.fl.)
I programmet medvirker bl.a. Timm
Vladimir, Casper Elgaard, Thomas
Evers Poulsen, Dennis Knudsen,
Thomas Madvig og Maria Montell.
Tre deltagere konkurrerer mandag/

tirsdag, hvor én ryger ud. Onsdag
og torsdag dyster tre nye, mens programvært Camilla Ottesen fredag
samler op på ugen, der gik.
Ny Dokumentar:
Redningskvinder
Action, følelser og dramatik er hovedingredienser i TV3s nye reportageserie om nogle af Danmarks
sejeste kvinder, der arbejder i frontlinjen i et barskt miljø. Det er bl.a.
læger, Falck-reddere, paramedicinere og sygeplejersker, der sætter
alt ind på at hjælpe andre og redde
liv. Seerne følger dem på skadestuen, fødestuen, i ambulancen og
i lægebilen over hele landet. De 12
redningskvinder, der følges i serien,
er alle drevet af en stærk tro på, at
deres arbejde er med til at gøre en
forskel – ofte den afgørende forskel
der kan betyde liv eller død. ■
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fede film

Slå først Frede
© Nordisk Film

Som noget helt nyt har alle med YouSee Plus nu
altid fri adgang til 100 fede film. Du kan se eller
gense filmene med et tryk på din fjernbetjening
- uden det koster ekstra. Og vi skifter selvfølgelig
filmene ud løbende. Er du vild med film, kan du
også deltage i vores filmkonkurrence og vinde
en biograftur med op til 200 af dine venner.
Deltag i konkurrencen på yousee.dk
Stuart Little
Rumor Has It

The Pelican Brief

Charlie and The Chocolate Factory
ory

YouSee Plus
inkl. 100 film

89,pr. md.

Syriana

Pris 6 mdr. 534 kr.

Bestil her: yousee.dk
80 80 40 40 - TDC Butik
Expert Skanderborg
og Blåbjerg Radio
The Shining

YouSee Plus og 100 film forudsætter medlemskab af Skanderborg Antenneforening og internetadgang. Pris er v/BS, og der er 6 mdr. binding. Konkurrencen slutter 23/10-11. Der trækkes lod
om 1 biograftur m/sodavand og popcorn for op til 200 prs. Præmien har en værdi af op til 29.400 kr.
(kan ikke ombyttes til kontanter). Konkurrencen er ikke købsbetinget. Ansatte hos YouSee/TDC kan
ikke deltage. Vinderen får direkte besked.
Stuart Little are © 1999 Global Entertainment Productions GmbH & Co. Ocean’s Twelve, The
Shining, Charlie and The Chocolate Factory, Message in a Bottle, Syriana, Rumor Has It and
The Pelican Brief are © Warner Bros. Entertainment Inc. Slå først Frede © Nordisk Film.
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Mig og min mor
Hver tirsdag kl. 20.00 er Kanal 4
klar med den nye dokumentarserie ”Mig og min mor”, der sætter
fokus på det tætte og komplekse
men også tit ufrivilligt komiske
bånd, der findes mellem mødre og
døtre. I serien kan seerne, ud over
Malou Stella og mor Britta, også
glæde sig til at møde Joy og mor
Mia, kendt fra ”Singleliv”. Parret
med det tætte og kaotiske forhold
er nemlig parate til at kaste sig ud
i et nyt, fælles eventyr.

Min mand kan
Lørdag den 17. september kl. 20.00
stiller Kanal 5 skarpt på, hvor godt
kvinderne egentlig kender deres
mænd, når det nye lørdagsunderholdningsprogram
”Min Mand kan”
har premiere.
Det mandlige køn
kommer nemlig
på noget af en
prøve, når værterne
Peter
Mygind
og

Marie Egede opfordrer kvinderne til at
gå ”all in” på, at deres
mænd er de sejeste
i jagten på førstepræmien på 50.000 kr.
Kongerne af
Marielyst
I “Kongerne af Marielyst”
sender Kanal 5 otte festglade deltagere afsted
til et luksussommerhus i
Marielyst og følger, hvad
der med garanti bliver deres
vildeste ferie nogensinde.
De otte, unge deltagere har
aldrig mødt hinanden og ved
derfor ikke, hvem de har sagt ja til
at dele hus med. Det eneste de ved
er, at de skal af sted på deres livs
sommerferie – resten er overladt til
tilfældighederne! Den eneste betingelse er, at de hver dag lægger et
par timers arbejde i det travle feriemiljø i Marielyst
Dating in the Dark
Kanal 5 byder på hed flirt, trekantsdrama, knuste hjerter, nye
kærestepar og et kirkebryllup i sigt
i ”Dating in the Dark 2” hver mandag. Det er sjovt, intimt, grænseoverskridende og følsomt på én
gang. Og seeren kommer tæt på
deltagerne.
4-Stjerners Middag
Kanal 5 indleder en ny sæson, der
denne gang både byder på
middags- og rejseprogrammer, og i begge
tilfælde på masser
af mad og sjove oplevelser i selskab med
kendte danskere. I
rejseprogrammerne
bliver seerne taget
med til blandt andet
Bangkok og Toscana
med navne som Master
Fatman, Lars Bom,
Julie Ølgaard, Mathilde
Norholt, Simon Jul og
Laura Christensen.

Undercovers
”I med-og modgang” får en helt ny
betydning, når Kanal 5 hver søndag
viser den amerikanske komedieserie ”Undercovers”. En serie hvor
filmgenrerne ”Mr. and Mrs. Smith”
møder ”The Bourne Identity”.
Ægteparret Samantha og Steven
Bloom lever et helt almindeligt liv
på overfladen, men deres fælles
fortid er mildest talt ikke helt normal. De har nemlig begge arbejdet
som specialagenter hos CIA - en
verden de sidenhen forlod, med den
pagt om aldrig at vende tilbage,
eller at nævne fortiden for hinanden igen. Men man skal som
bekendt aldrig sige aldrig.

Premier League
Efter en lang sommer uden engelsk
fodbold er ventetiden endelig forbi.
I august blev bolden givet op til en
ny spændende sæson fra verdens
bedste liga. Ægte fans kan glæde
sig til at se op imod 200 kampe fra
Premier League i den kommende
sæson. 6’eren stiller med det stærkeste hold af eksperter og kommentatorer og leverer medrivende
transmissioner fra stadioner i hele
England til alle fans af Premier
League. ■
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STABILT OG HURTIGT INTERNET VIA SKANDERBORG ANTENNEFORENING
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ŬĂŶŚĞŶƚĞŵƵƐŝŬƟůĞŶŚǀĞƌůĞũůŝŐŚĞĚĚƆŐŶĞƚƌƵŶĚƚͲƵĂŶƐĞƚŚǀŽƌŝĂŶŵĂƌŬĚƵďĞĮŶĚĞƌĚŝŐ͘ƵŬĂŶǀčůŐĞĂƚŚĞŶƚĞĞůůĞƌ
ĂĨƐƉŝůůĞĞŶŬĞůƚĞŶƵŵƌĞ͕ŚĞůĞĂůďƵŵƐ͕ƉůĂǇůŝƐƚĞƌĞůůĞƌŚĞůĞŚŝƚůŝƐƚĞƌ͘
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Naturens vidundere
og forbrydelsens
inderste væsen
Dobbeltkanalen
bb l k
l
med
d Viasat
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Nature og Viasat
i
C
Crime
i
er perfekt
f k skruet
k
sammen til familien. Eftermiddagen og den tidlige aften står i naturens
tegn. Her har vi familievenlige dyre-dokumentarer, spændende udsendelser om alt fra dyrlæger til rovdyr samt film med fokus på naturbevarende projekter eller vildmarken og dens indbyggere. Fra kl. 20.00
står den på krimi – det bedste fra især de store britiske og amerikanske
producenter. Spændende, nervepirrende ... og lige tilpas uhyggeligt.

I The Unusuals har vi fundet en
helt speciel krimiserie til dig. Med
premiere fredag d. 7. oktober kan
du følge ti timelange afsnit om
NYPD-betjenten Casey Shraeger,
der efterforsker mordet på en kollega. Hun hvirvles ind i et net af
hemmeligheder, men bærer da også
selv på sine egne. Hun stammer fra
en ultrarig familie, hvilket giver
hende en særlig status hos hendes
chef.
Mandag d. 17. oktober begynder
vores hajtema, ’Shark and Sweet’.
Med en række banebrydende dokumentarfilm om de frygtede havdyr
markerer vi den europæiske hajuge.
Se bl.a. Den Store Hvide Haj med
dykkeren Mike Rutzen, der i dybet
har mødt den imponerende dræber
over 100 gange og som den eneste

i verden studeret deres spisevaner
på nært hold.
U Be Dead er titlen på vores bud
på et iskoldt gys af en Halloweenthriller. Onsdag d. 26. oktober oplever en læge og hans kæreste, at
de bliver forfulgt af en kvinde, der
påstår at være forelsket i lægen.
Intimiderende telefonopkald og
grove sms’er slider på parrets nerver, men værre bliver det, da forfølgeren bryder ind i parrets husbåd
og åbner for gassen.
Du må ikke gå glip af mini-dokumentarserien Galapagos, der løber
i tre afsnit fra søndag d. 30. oktober. Stillehavsøerne er et levende
laboratorium, som har været vidne
til talrige dyr og planters oprindelse og endeligt. Mens de vestlige øer
hæver sig fra havet med løftet om
liv og udvikling, synker de østlige
øer i bølgerne med en garanteret
død til følge. I midten ligger de
frugtbareste øer, hvor vi finder en
utrolig mangfoldighed af arter.
Det sidste kolde gys får du fra britiske Whitechapel – Londonbydelen,
hvor blodet flyder i gaderne. I tre
nervepirrende afsnit fra mandag d.
31. oktober følger vi kriminalkom-
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missær Chandler, der er på sporet
af en moderne Jack the Ripper.
Morderen kopierer de forfærdelige
handlinger, hans forgænger stod for
i det 19. århundrede. Kan Chandler
gøre det, som politiet dengang ikke
magtede? Og fange og afsløre den
bestialske dræber? Det ser du i sidste afsnit mandag d. 14. november.
Husk også timerne efter midnat ...
her dukker PlayboyTV op på kanalen med erotiske serier og andre
pikanterier. ■

KORT NYT • Medlemsinfo • KORT NYT
Godt nyt til film-fans!
Vores tv-udbyder, YouSee har pr. 1.
september åbnet op for fri adgang
til 100 storfilm som en udvidelse
af Cinema-konceptet. Filmene kan
ses af medlemmer i ”YouSee Plus”
* kategori, når som helst de ønsker
det og uden at det koster ekstra.
Ifølge vicedirektør Ulf Lund, YouSee,
er konceptet tænkt som et alternativ til de almindelige tv-kanaler,
der sender masser af film, men kun
på faste tidspunkter. Kvaliteten og
udvalget vil svare til de traditonelle
filmkanaler, men forskellen er, at
man selv kan vælge titel og tidspunkt. ”Vi mener, det er fremtidens
måde at se det store filmkatalog

på, suppleret med, at man lejer de
nyeste film mod betaling”, siger Ulf
Lund.
”100 Film” rummer, som navnet
siger, 100 titler, hvoraf ca. en fjerdedel udskiftes hver måned. Udvalget
dækker både danske og udenlandske filmhits af både nyere og ældre
dato som f.eks. The Big Lebowski,
Scarface, Tilbage til fremtiden, Harry Potter , The Perfect Storm etc.
*YouSee Plus består af en YouSee
boks, samt programkort med VOD
tjeneste. HD boksen skal være tilsluttet til internettet med enten
LAN-kabel eller trådløs USB dongle.

Beroligelse:
”Går jeg i sort
11. Januar 2012?”

Mere beroligelse:
Superliga-tv aftale på
plads med Viasat aftale

Skræmmende
avisoverskrifter har
fået nogle
medlemmer
med ældre
fladskærmstv til at
stille ovenstående spørgsmål i forbindelse med
overgang fra komprimerings standarden MPEG2
til den mere effektive MPEG4, som er varslet pr.
11. januar næste år for DR og TV 2 signalerne.
Og svaret er ”Nej, det gør du ikke som medlem af
Skanderborg Antenneforening. ” Som beskrevet
i Henriks artikel (side3/4) er det kun husstande,
der IKKE får deres signal fra et kabel-tv anlæg,
dvs. de der i dag får signalet fra en stueantenne,
som berøres af ændringen.

Med en aftale til over en milliard kroner over fire
år har Viasat –sammen med TV 2 Sport sikret sig
rettighederne til dansk klubfodbold fra 2012 til
2015. ”Vi har endnu engang fået mere end en milliard kr. for rettighederne, men vi er enige med
parterne om ikke at offentliggøre det konkrete
beløb”, siger Divisionsforeningens direktør Claus
Thomsen ifølge Ritzau (14. september). I praksis
betyder det for seerne, at de fremover skal klikke
sig ind på enten TV3+ eller TV2 Sport for at følge
deres yndlinge i den danske pokalturnering.

Den nye standard er ikke opfundet for at drille tvseere unødigt. Det kan ”presse” signalerne mere
sammen, så de fylder så lidt som muligt i nettet,
men vores udbyder YouSee fortsætter altså med
både MPEG 2 – og analogt.
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SÅ ER DER
UNDERHOLDNING
TIL HELE FAMILIEN
Hvor godt kender kvinder deres mænd? Det får du svaret på i vores
nye underholdningsprogram, hvor kvinder udsætter deres mænd for
de mest vanvittige udfordringer.
Peter Mygind og Maria Egede er værterne, der skal forsøge at holde
styr på ægtefællerne.

MIN MAND KAN
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