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Årets sidste udgave af bladet er som vanligt
præget af tv-kanalernes efterårssatsninger, som
traditionelt er den rigtig gode ”sendetid”, hvor nyproduktioner får en reel chance for gennembrud.
De danske hovedkanaler endnu engang undtaget. Her kører jo de sikre magneter med nye aktører igen-igen, så det er måske forståeligt, at de
varsler NYE kanaler, som ”snart vil komme i spil”.
Det følger vi selvfølgelig med i, men bestyrelsen
bruger også mange kræfter på at følge den teknologiske udvikling, senest på IFA messen i Berlin
(jf artikel s. 21 ) og bestandig undersøge, om der
er mere optimale løsninger end det, vi tilbyder p.t.
Det frie tv-valg er stadig ikke lige om hjørnet, men
vi håber, vi kan blive ved at tilbyde et varieret program, der kan tilfredsstille de fleste, og vores tvudbyder YouSee arbejder ihærdigt i samme spor
mod et friere valg via tilvalgskonceptet. Vi afventer herfra et udspil på web-tv fronten: tv, man kan
”tage med sig” ud af huset, hvis man slet ikke kan
leve uden de seneste sports-resultater eller lignende fornødenheder. Netop sports-sening skal
man jo ha’ respekt for, og det aktuelle udvalg, vi
har fået præsenteret, omfatter da også adskillige

både nye og kendte sportskanaler. Mere om det i
næste nummer, hvor vi igen skal til afstemning og
forhåbentlig har mange flere konkrete meldinger
at komme med. Foreløbig må vi nyde de gode
ny-produktioner i HD, som der bli’r flere og flere
af, eller fortabe os i gensyn: mange skal måske
se Matador for syvende gang, det er i hvert fald
rendyrket nostalgi.
Det er der også i tilbageblikket på årets største
lokale folkefest, Smukfest, som med et imponerende musikprogram og top-service igen leverede
varen til gæsterne. Det er for de fleste af os nok
en ”tv-fri” tid, men vi kan jo så nyde transmissionerne på en anden måde, når de bedste indslag
netop vises på tv senere. Nyd de flotte billeder,
som stjernefotografen Matt Charnock har taget af
højdepunkter fra den forrygende uge – og genoplev i hvert fald en lille bid af stemningen derude.
Rigtig god læsning og tv-sening,
Venlig hilsen
Hanne Grøn
redaktør
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Kvalitet i hverdagen
AF HENRIK CHRISTENSEN

Så er dagene blevet kortere, og vi er
gået over til vintertid, og nu er tiden
kommet til hygge i sofahjørnet med gode
film og programmer fra Skanderborg
Antenneforening.
Vi oplever, at vores medlemmer stiller
større og større krav til kvalitet, både
når det gælder vores fjernsynsmodtagere
men også til kvaliteten af fjernsynsprogrammerne.
Mange har investeret i dyre fladskærmsfjernsyn, der er forberedt til at vise programmer i digital HD-Kvalitet og topmodellerne er også forberedt for 3-D
visning.
Vi kan også konstatere, at langt de fleste
af foreningens medlemmer foretrækker at
modtage vores store pakke, for at sikre,
at familien har det fulde udbud af film,
musik, sport, serier, reality, natur, ungdom
og børnekanaler.
Vi tilbyder i dag en lang række HD kanaler, hvor lyd og billede er i top. Mange
medlemmer oplever, at de kommer til
at se mange af de fantastiske naturprogrammer og andre programmer de ikke
tidligere brugte tid på, alene på grund af
den fremragende kvalitet.
Den rivende udvikling inden for HD kanaler vil bevirke, at alle større programleverandører inden for en kort årrække vil
sende signaler i HD kvalitet.

at indføre en markering af YouSee Ready,
på udvalgte testede Tv apparater.
Når du står i butikken og skal vælge, er
YouSee Ready mærket din garanti for, at
du får den bedste billedkvalitet og mest
muligt ud af dit tv-signal fra os.

Når du køber ny fladskærm

Konkurrence

Det kan være en jungle at købe et nyt
fladskærms tv, og i sidste ende er det jo
ofte prisen der afgør, hvilket produkt vi
kommer hjem med.
Vores udbyder, YouSee, prøver at gøre
det nemmere for vores medlemmer, ved

Vi følger meget med i konkurrencesituationen i Skanderborg Antenneforenings
dækningsområde.
Som bekendt graver fiberselskaberne
kabler ned i stort omfang og Boxer bruger
mange penge på markedsføring.

Fremtidens TV
Repræsentanter og medlemmer fra
bestyrelsen og kontoret i Skanderborg
Antenneforening har besøgt IFA Messen
2012, som er en af verdens største
elektronik-messer.
Her fremvises, bl.a. fremtidens TV apparater – og det er virkelig interessant.
Alle større producenter præsenterer 3D
visning med forskellige teknikker og briller bag.
Der er allerede fjernsyn der kan vise
3D – uden brug af briller, dog ikke med
samme effekt.
Fremtidens fjernsyn (som allerede er her
nu) går på nettet, kan betjenes via stemmeføring og håndbevægelser.
Fjernsynet kan genkende dit ansigt når
du sætter dig i sofaen og du kan sige
”Tænd” og så er du i gang ;-)
Fjernsyn og internet er allerede smeltet
sammen, og Skanderborg Antenneforening er meget opmærksom på at kunne
tilbyde vores medlemmer alle de spændende muligheder.

Det glæder os rigtig meget at vores medlemmer bliver i Skanderborg Antenneforening.
Det er meget begrænset, hvor mange
medlemmer vi har mistet, og når vores
medlemmer ønsker at prøve en anden
leverandør, er det primært fordi de har følt
sig fristet af et internettilbud.
Det glæder os ligeså meget, at mange
af medlemmerne ønsker at skifte tilbage
til Skanderborg Antenneforening, efter et
tidsbegrænset tilbud udløber, eller de har
oplevet for meget bøvl og besvær.
Stor ros til Brian og Ulla på kontoret, der
er medvirkende til at vores medlemmer
føler sig godt behandlet.

Anebjerg
I den nye udstykning mellem Skanderborg
og Stilling, ligger der kabler fra både
Skanderborg Antenneforening og el-selskaberne side om side.
Efter hvad vi har erfaret, har samtlige nye
husstande valgt at blive nye medlemmer
hos os – det er vi ret glade og stolte over.

Hvad bringer den nærmeste
fremtid?
Bestyrelsen i Skanderborg Antennefor-

»
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Dansk Kabel TV vil koncentrere sig om
at være en instalationsforretning, og der
lægges op til, at YouSee skal overtage
levering af Bredbånd til vores medlemmer.
Det kan meget vel blive en rigtig god løsning for vores medlemmer, idet YouSee
lover at levere kvalitet, hastighed og mange spændende tillægsprodukter.
I vores forhandlinger skal vi så sikre os, at
det bliver til en fornuftig pris.

Programleverandører
– nye kanaler

ening har mange spændende opgaver og
udfordringer foran os i efteråret og frem
mod generalforsamlingen først i 2013.

YouSee – Dansk Kabel TV
Dansk Kabel TV og YouSee fordeler opgaverne imellem sig på en ny måde.

Vi oplever fortsat, at programleverandørerne har mod til at udvikle- og tilbyde nye
programmer.
Der flyttes rundt på sportsrettigheder, og
programleverandørerne forsøger til stadighed at få en større bid af den samlede
seerskare.
Programudbyderne ønsker også at have
indflydelse på, i hvilke pakker vi placerer
deres kanaler.

Alt sammen er med til at presse priserne
på programpakkerne op.
Vi står overfor en række svære- og spændende forhandlinger og bestræber os fortsat på, at levere indhold, kvalitet, og service til en god og konkurrencedygtig pris.

Kvalitet i hverdagen
Jeg ønsker jer alle et godt efterår/vinter
med mange gode oplevelser foran fjernsynet.
Jeg håber I finder kvaliteten god, både
signalet fra Skanderborg Antenneforening
og ikke mindst programudbuddet.
Jeg håber I har det fjernsyn i ønsker jer så
I får det fulde udbytte ud af signalerne fra
Skanderborg Antenneforening.
Jeg ønsker jer – Kvalitet i hverdagen. ■

Nyt i Skanderborg Antenneforening
Mulighed for at leje en tilslutning til reduceret pris.
På antenneforeningens generalforsamling den 28/2-2012 blev det, af bestyrelsen,
foreslået, at foreningens vedtægter skulle ændres og følgende ordlyd tilføjet:
Nyt afsnit vedrørende mulighed
for udlejning af tilslutninger
§3.4 Der kan ske signalforsyning til andre end foreningens medlemmer, mod at disse signalmodtagere
(signallejere) betaler de af bestyrelsen fastsatte gebyrer. Ud over disse gebyrer betales det almindelige
løbende kontingent. Signalmodtagere, der ikke har
betalt tilslutningsafgift (signallejere), er ikke valgbare
til bestyrelsen og har ingen stemmeret på foreningens
generalforsamling.
Denne vedtægtsændring krævede en endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, som
afholdtes den 29/3-2012. Her blev forslaget enstemmigt vedtaget. Vedtægterne er herefter blevet tilføjet
ovenstående afsnit og priserne fastsat, som følger:
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Signallejere
Tilslutning *

kr.

1.000,-

Lejeaftale (pr. måned)

kr.

50,-

*) Til ovennævte priser for signallejere skal lægges kontingent for lille,
mellem eller stor pakke.
Det er en forudsætning, at tilslutningen kan finde sted
uden yderlig udbygning af anlægget.
Beløbet inkluderer IKKE evt. fremføring
af kabel på privat grund.
Forudsætter tilmelding til
Betalingsservice.

SBS kanalerne

Alt for Danmark
Hvem er dansker af hjertet? I Alt for
Danmark står Thomas Mygind parat til
at sende 14 amerikanere ud på deres
livs eventyr i det nye underholdningsprogram på Kanal 5. Det er 14 vidt forskellige mennesker, seerne kommer tæt på;
lige fra den 23-årige skuespiller fra New
York til den 42-årige ”soccer mom” fra
Wisconsin. Fælles er dog, at de alle er
efterkommere af danske udvandrere og
nu får de chancen for at genfinde deres
familie samt blive 50.000 dollars rigere.
Kun én vinder – den der som ægte dansker er parat til at skifte Ford Mustang
og fast-food ud med Christianiacykel og
røgede sild.

Haps! - du er fanget
Haps! – du er fanget er et sjovt og anderledes portrætprogram i otte afsnit, hvor
Annette Heick i bogstaveligste forstand
lænker sig fast til intetanende personligheder, for på den måde at få et tæt og
et meget privat indblik i deres liv. I hvert
program overrasker Annette Heick tre forskellige mennesker, det være sig kendte
som ukendte danskere, og lænker sig
fast til dem med håndjern i hele 5 timer.
Hun vil stille alle de nærgående spørgs-

mål, uden at de kan løbe fra at svare.
Intimiteten mellem vært og hovedperson
bliver tæt, og Annette Heick udfordrer
sine fordomme og følger sin fascination,
når hun kommer helt ind under huden
på de sportsstjerner, musikere og andre
personligheder, hun hapser.

med eks-kæresten igen – til mor Mias
store fortrydelse. Hun er bange for, at der
ikke er plads til hende i Joys liv sammen
med Burim. Der er også gensyn med
Nadialine og mor Anja, Jessica Pricilla og
mor Jette, samt Simone og mor Bettina.

Danmarks næste Topmodel
Caroline Fleming er igen i front for et
af verdens største modelprogrammer. I
denne sæson får hun selskab af Uffe
Buchard, Oliver Bjerrehuus og Jesper
Thomsen fra Unique Models ved dommerbordet – samt 15 nye ansigter, der
alle går med drømmen om forsidejobs
som Danmarks næste Topmodel! Vi følger pigerne fra de træder deres første
vaklende skridt på catwalken, er på ”gosee” i Milanos stegende hede og til der
står én pige tilbage efter flere tårefyldte
Judgement Days. Alle vil vinde – men der
er kun én Danmarks næste Topmodel!

Mig og min mor
Mig og min mor er tilbage på Kanal 4. I
denne sæson kan man følge den homoseksuelle Peter og mor Dorte. 22-årige
Peter er lige flyttet hjemmefra, og det kan
fremkalde tårer hos både mor og søn. De
har nemlig et meget tæt forhold! Joy og
Mia er også tilbage – og det går turbulent
for sig. Joy har nemlig fundet sammen

Fodbold på 6’eren
Premier League er verdens hårdeste liga,
og på 6’eren kan du følge dit yndlingshold. Michael Laudrup har debuteret som
træner for Swansea og med sejr i de
tre indledende kampe tegner danskerens
debut i Premier League lovende. Se også
smuk boldbehandling i La Liga hver lørdag
på 6’eren, når verdensstjerner som Messi,
Ronaldo, Xavi og Iniesta er i intense
opgør. ■
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SE MTV EMA 2012 D. 11. NOVEMBER
KL. 21 DIREKTE FRA FRANKFURT!

DU KAN SE NICKELODEON, MTV OG VH1 I DEN STORE PAKKE
FRA SKANDERBORG ANTENNEFORENING

Programnyheder fra
Jersey Shore, sidste og 6. sæson!
Otte unge festglade mennesker i ét hus
kombineret med masser af strand, fest
og farver er omdrejningspunktet i 'Jersey
Shore'. Realityshowet har skabt debat
over hele verden og blevet nævnt af
selveste Barack Obama – det er showet
alle taler om og som alle vil se. De otte
venner deler et glamourøst sommerhus

ved stranden, hvor tiden bliver brugt på
armbøjninger, intriger, samt fest og ballade. Til trods for, at det lyder som starten
på en god sommerferie, bliver de udsat for
lidt af hvert. Det bliver bestemt en sommer
som de – og seerne – aldrig glemmer.
Gå ikke glip af den sidste sæson af
Jersey shore: Hver søndag kl. 21.30
på MTV
■

MTV EMA direkte fra Frankfurt!
Som hele verden allerede ved, er EMA lig
med en gigantisk global fest med uforglemmelige optrædener og nogle virkelig
chokerende overraskelser (øh ... tilfældig
nøgen fyr, for eksempel). Vi glæder os til
at bringe denne massive musikbegivenhed til Frankfurt – og til fans over hele verden – søndag den 11. november 2012!
MTV EMA sendes live, søndag den
11. november kl. 21 på MTV

Programnyheder fra
Teenage Mutant Ninja Turtles
vender tilbage!!!
Leo, Raph, Mikey og Donnie er muterede
skildpadder der er blevet trænet i kampsporten ninjutsi af deres rotte sensei,
Master Splinter. Fra deres underjordiske
hule i kloakken møder reptilbrødrene den
forunderlige verden i New York City, med
farligere fjender og lækrere pizzaer end
de nogensinde kunne have forestillet sig.
Via kampe mod Shredder, Kraang og en
masse andre super stærke mutanter lærer
skildpadderne at stole på sig selv og hinanden mens de udvikler sig til at blive de
superhelte de er forudbestemt til at blive.
Se premieren på Teenage Mutant
Ninja Turtles søndag 4. November
kl. 9.30.

Hotel 13: (Ny serie)
Endelig ferie! Tom, Anna, Liv, Florian,
Victoria og Jack tilbringer deres livs sommer på et hotel direkte ved stranden. Kan
man ønske sig noget bedre? Seje mennesker, sol, beachparties – og en lille smule
arbejde. Men Tom har også en anden
plan: En besked fra fortiden sætter ham i
gang med at søge efter værelse 13. Men
hvad befinder der sig i det værelse, der
tilsyneladende slet ikke findes? Tom og
hans venner gør en opdagelse, de aldrig
vil komme til at glemme …
Se den nye serie hver dag kl. 18.30
på Nickelodeon

Nye afsnit af Winx Club!
Se de nye afsnit af den magiske serie
Winx club der der følger en gruppe feer
på spændende eventyr.
Winx club sæson 5, Se med hver
søndag kl. 10.50 fra den 21. Oktober.
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VÆLG SPORT - VÆLG EUROSPORT
Der er ingen EM og VM i fodbold samt OL i vente, men hos Eurosport og Eurosport 2 går
man alligevel en stor sportssæson i møde. Tennis, Bundesliga og cykling tæller igen et
kæmpe antal timer på kanalerne - her er et lille udpluk af, hvad du kan glæde dig til.
Får Caroline Wozniacki en Grand
Slam-titel i 2013?
Danmarks måske største sportsstjerne
har taget et lille skridt ned af rangstigen.
Men betyder det, at hun nu kan fokusere
på WTA-titlerne uden det enorme pres
på skuldrene? Eller vil hun arbejde på at
komme tilbage som nummer et på verdensranglisten? Eurosport og Eurosport
2 giver jer svaret de kommende måneder,
når vi viser bunkevis af WTA-turneringer
fra alle dele af verden. Bag mikrofonen
har Eurosport Danmarks bedste og mest
erfarne tenniseksperter, Tine ScheuerLarsen og Michael Mortensen. Begge tror
på, at det kan blive året, hvor Caroline
endelig kan hæve en af de store Grand
Slam-trofæer:
"Hele verden venter på, at hun vinder
den Grand Slam-titel, og det kan meget
vel blive i 2013, hvis hun forbedrer de
ting i sit spil, der har gjort, at hun endnu
ikke har en af de store pokaler i skabet",
fortæller Michael Mortensen.

Bundesliga-stjernerne tilbage
på græs
Eurosport 2 sender i det nye år fem
livekampe hver uge fra den tyske
Bundesliga, samt en udvalgt kamp fra
2. Bundesliga. I Bundesligaen huserer
stjerner som Robben, Raúl, Huntelaar,
Gomez og Ribery samt flere landsholdsaktuelle danskere. Vi skal blandt andre
følge William Kvist, Leon Andreasen,

og Brian Holm vil guide seerne igennem.
"Jeg glæder mig til at kommentere på
Eurosport igen, det er Danmarks cykelkanal, og med jobbet som kommentator
og sportsdirektør hos Quick Step, så har
jeg en masse spændende ting at fortælle
seerne, som de ikke hører andre steder",
fortæller Brian Holm.
Thomas Kahlenberg og Simon Kjær i den
mest farverige liga i Europa. De danske
drenge og de største stjerner kan følges
hver uge på Eurosport 2 – og med Tobias
Mikkelsens skifte til Greuther Fürth og
Leon Andreasens comeback, er der i det
nye år endnu en grund til at følge med.
"Det er glædeligt at få endnu en dansk
spiller til Bundesligaen, som forhåbentlig
kan etablere sig og få meget spilletid. Det
vil være godt for Tobias Mikkelsen, også
på sigt", fortæller Eurosports Bundesligaekspert Henrik Hvillum.

Brian Holm kommenterer igen
på Eurosport
'Danmarks cykelkanal' - sådan omtaler
cykelgiganten Brian Holm Eurosport. Det
har han ret i - især når man ser på listen
over cykelløb, som sendes på Eurosport
og Eurosport 2 til efteråret. Vuelta á
España er et af de største etapeløb i
verden, og blandt favoritterne til en podieplads er danske Jakob Fuglsang. Vueltaen
er blot ét af mange løb, som Eurosports
eksperter Thomas Bay, Leif Mortensen

Hvad byder 2013 på?
Tennis: Følg Caroline Wozniacki og
Roger Federer ved: Australian Open,
French Open og US Open.
Cykling: Følg Jakob Fuglsang, Matti
Breschel, Chris Anker Sørensen og de
andre stjerner ved bl.a.: Paris-Nice, ParisRoubaix, Liege-Bastogne-Liege, Giro
d'Italia, Tour de France, Vuelta a España
og VM.
Fodbold: Følg William Kvist, Tobias
Mikkelsen og Simon Kjær i Bundesligaen.
Motorsport: Følg Kristian Poulsen,
Michel Nykjær og Tom Kristensen ved
bl.a.: Paris-Dakar, WTCC, Le Mans og
IRC. ■
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JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Nu 24 timer
i døgnet

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!
Viasat Explorer er en af Viasats 4 dokumentarkanaler, som giver dig masser af
kulturelle, historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer.
HUSK at stemme på dokumentarkanalerne i Skanderborg Antenneforening – valget er dit!

Se mere på www.viasat.dk/dokumentar

Bildrømme, store tanker
og den nådesløse natur
Udfordringer og underholdning non-stop. Sådan er Viasat Explorer. Dokumentarkanalen
sender nemlig 24 timer i døgnet alt det bedste, det vildeste og det mest fantastiske fra
vores forunderlige verden. Viasat Explorer er kort sagt ALT, hvad du ønsker af en dokumentarkanal. Her får du nogle af oktober måneds højdepunkter.
kter.
Glem alt om Mustang, Trans Am og
Corvette. Den mest legendariske og
myteomvundne amerikanske sportsvogn
nogensinde er Plymouth Barracuda, der
fra 1964-74 blev produceret af giganten
Chrysler. Måske kender du det sublime
køretøj bedre under kælenavnet ’Cuda?
Netop en sort, fuldstændigt ramponeret ’71 ’Cuda er den gennemgående
’hovedperson’ i Viasat Explorers ”Biler fra
bilkirkegården”.
I denne serie – en eksklusiv europæisk premiere – følger vi vennerne Mark,
Daren, Josh og Royal, der restaurerer
klassiske amerikanske Mopar-biler til fordums pragt. Begrebet Mopar-biler dækker som bekendt over alle Chrysler-biler,
og du kommer også tæt på en anden af
producentens legender, nemlig en Dodge
Charger fra storhedstiden i starten af
1970’erne.
Det arbejde, som vores fire venner har
påtaget sig, er krævende i sig selv, som
vi kunne følge i den første sæson. Her
dannede deres charmerende blanding af
stolthed, attituder og umodenhed grundlaget for de vildeste køreture. Her i 2.
sæson står den på endnu flere kunder,
mere profit, strammere tidsfrister og –

bedst af alt – federe biler. Det hele krydres
med en god portion humor og vanvid, der
med garanti vil holde dig med benzin i
blodet klæbet til skærmen.
Biler fra bilkirkegården. Se med fra tirsdag
d. 16. oktober på Viasat Explorer.
Vi bliver lidt i bilernes verden, for snart
kommer du i godt og filosoferende selskab. James May – ham den langhårede
fra Top Gear – inviterer dig nemlig med
inden for i sin krøllede hjerne. Normalt er
May helt nede på jorden, men nu bevæger
han sig op i de højere luftlag med test af
flyvende biler og det legendariske, russiske Ekranoplan.
May ser også nærmere på sammensmeltningen af menneske og maskine. Er filmverdenens kyborger og bioniske mænd
blot fantasier? Eller nærmer vi os så småt
denne skræmmende fremtid? May har et
bud.
Det sidste afsnit i serien om Mays ’store
tanker’ zoomer ind på vores forbrug af
fossile brændstoffer, som ret beset består
af døde dyr og planter. Hvorfor tager det
så lang tid at få kørt de alternative energikilder ind? Og hvorfor er vores syn på
energikilder så forældet?

James May’s Big Ideas. Se med fra onsdag d. 24. oktober på Viasat Explorer.
Der skal en Superman til at forhindre
naturkatastrofer, men almindelige mennesker kan gøre meget for at mindske deres
konsekvenser. Lørdag d. 13. oktober er
det FNs Internationale Dag for Reduktion
af Omfanget af Naturkatastrofer, og det
fejrer Viasat Explorer med et lignende
tema på selve dagen og de to følgende
lørdage.
En af de mest skræmmende historier får
vi i ”Congo: På sporet af lavaen”, der
følger forskere omkring søen Kivu. Under
det rolige blå vand gemmer sig enorme
lommer af CO2 og metangas – nok til
at dræbe de 2 mio. mennesker, der bor
omkring søen. I 1986 udløste et jordskred
ved en lignende sø i Cameroun et udslip,
der sendte en sky af tungt kuldioxid
ned igennem de omkringliggende dale,
hvor 1700 mennesker blev kvalt ihjel.
Forskerne ved Kivu har travlt. Lige ved
siden af søen truer vulkanen Nyiragongo
nemlig med at gå i udbrud …
Se med fra lørdag d. 13. oktober på
Viasat Explorer.
Læs mere om programmerne på Viasats
dokumentarkanaler på www.viasat.dk/
dokumentar ■

Nr. 3 - oktober 2012 11

Endnu en solid fest banket hjem I skoven I festi
AF HANNE GRØN • FOTOS: MATT CHARNOCK

Mere service og udvidet
”åbningstid”
Smukfest har ry for at tage meget hensyn
til publikums velbefindende, og service
niveauet er da også enestående målt i forhold til andre festivalers indsats på området. De senere års udvikling med flaskehalsproblemer – skabt af succes (!) med
pres foran især Bøgescenerne var i år søgt
løst ved at skabe flere adgangsveje, og det
lykkedes i pæn grad. Dog er det stadig en
gåde, hvorfor rigtig mange kære gæster
absolut skal ud på en gå-tur midt under
koncerterne. Hvor skal de hen?! Og hvorfor
nyder de ikke bare musikken, som man må
formode, de er mødt op for at høre?
Det gør da også 90% af publikum, og der
har igen været helt sublime oplevelser for
enhver smag i Danmarks festligste musik
mødested. Det er som om selve stedet
gør noget ved selv garvede veteraner, der
måske føler sig særlig inspireret til at gi’ lidt
mere end i andre fora. I år var festen tilmed
skudt i gang allerede fra onsdag med
Bryan Adams som hovednavn, og det var et
godt valg. Han gi’r altid valuta for pengene
og har fat i publikum fra starten. Super
folkelig artist og fin performance.

Torsdags hovednavn, gendannede Blur,
leverede også varen – i form af deres
største hits gennem årene. De er nærige
med koncerter, og alene af den grund
er det et scoop at få dem med til fest i
skoven, selvom det måske kunne ses som
”opvarmning” til deres ærefulde optræden
ved OL ceremonien i Hyde Park. Bandets
egen indlevelse og publikums modtagelse
tydede dog ikke på, at dette var tilfældet,
og man kan jo håbe på en mere permanent
”gendannelse” efter oplevelsen ”hos os”.
Musikprogrammet har så stor spændvidde,
at det er næsten umuligt at fremhæve nogle
på andres bekostning, men de danske
navne har stadig en stor og varm plads i
publikums hjerte. Ikke mindst de fabelagtige
rim-smede Sommer og Kvamm, som var
gendannet til lejligheden i De Eneste To. De
tog tilmed fusen på publikum med at låne et
Rammstein performance stunt, da de lod
sig gynge i gummibåde båret af publikum,
men heldigvis havde de kun lånt ”effekt” og
ikke musik.

Finanskrise? Ikke her …
Ledelsen kunne også se tilbage med tilfredshed på årets afvikling omsætnings-

ivalens 33. Udgave
mæssigt. Velsignet af godt vejr og tilhørende god stemning er grundlaget perfekt,
og presset på de mest populære mødesteder nåede nye højder. Godt nok var
der for en gangs skyld ikke udsolgt i april
(!),og det er faktisk ok - men hvor flere
andre festivaler har mærket krisen på den
hårde måde, lykkedes det Smukfest at nå
i mål med udsolgt til åbningen af festen.
Initiativet med at lukke op for gæsterne
allerede søndag på KærligHeden vurderes
også som positivt, det gi’r mere ro at de
”praktiske indkvarterings aktiviteter er godt
overstået, når de ikke-camperende rykker
ind onsdag, selvom køen stadig kan være
lang til armbåndene.
Vi kan kun sige TAK for endnu en superoplevelse og gi’ læserne et minde i form af
stjerne-fotograf Matt’s flotte billeder fra de
festlige dage, som varer alt for kort. Som
alle de krammende mennesker mandag
eftermiddag på perron 2 på banegården
også i år udtrykte det: ”Vi ses naturligvis
samme sted næste år”. ■

Er Obama til hotdogs eller hashbrowns?
Vinder Romney Californien eller Colorado?

CNN dækker det amerikanske valg og holder dig opdateret med både de store linier og de små detaljer – også i
forhold til hvad udfaldet af valget kan betyde for os her i Danmark.
CNN er bedst, når det gælder dækningen af det amerikanske valg, og til at forklare dets betydning fra et international
synspunkt.

HVER UGE

Political Mann sendes hver uge.

CNN korrespondent Jonathan Mann går i dybden med valgpolitik i USA og resten af verden.
Lørdag kl. 11.30, søndag kl. 16.30 og 22.30

Debat sendes på udvalgte dage i oktober.
ktober.

OKTOBER

Præsidentdebat 17. oktober, 23. oktober kl. 12.30 – 14.00 med CNNs Candy Crowley som
ordstyrer. Vicepræsidentdebat 12. oktober kl. 12.30-14.00
(Joe Biden vs Paul Ryan)

NOVEMBER

Valgdag
Dækningen af valget starter 6. november og kører indtil resultatet offentliggøres
d. 7. november om morgenen

Følg med på CNNs danske valg side: https://www.facebook.com/CNNDANMARK
som vil køre indtil det amerikanske valg 7 november med diverse gæstebloggere, konkurrencer oa.
Fokus bliver valgets betydning for os som danskere.

cnn.com/election

SANS FOR DRAMA
Efteråret sparkes igang med en masse nye serier: Du kan bl.a. se eller gense: 60’ernes
glamourøse reklameverden på Madison Avenue i New York, følge en rebelsk succubus der
lever af menneskers energi eller tage en tur til Pittsburgh med den pengegriske og
ambitiøse advokat, der idømmes samfundstjeneste og bliver børnenes beskytter.
Mad Men
Torsdage kl. 21:00
Emmy-awardvindende serie om Don
Draper, den mest indflydelsesrige mand
i reklamebranchen. Han er konge i bestyrelseslokalet og mellem lagnerne, og forsøger
g at holde sig
g et skridt foran i en tid,

hvor alt er i udvikling og de unge ansatte
tripper for at komme til.

Lost Girl
Søndage kl. 21:00
Lost Girl er blevet rost som en nyskabende fantasyserie, der har mange ligheder
med kultserien Buffy - the Vampire Slayer.
m
Blandt andet er der blevet draget mange
B
paralleller mellem de to seriers humor og
p
sseksuelle referencer. Bo, en succubus,
nægter af følge sin overnaturlige klans
n
ssystem med dens strenge hierarki, og
vvælger i stedet af gøre oprør og kæmpe
for de svage mens hun søger efter sandfo
heden om sin egen mystiske oprindelse
h

The Guardian
T
Mandag til fredag kl. 20:00
M

Er du vild med serier som Boston Legal,
Law and Order og LA Law? – så er
the Guardian noget for dig. Nick Fallin
(Simon Baker) spiller hotshot advokaten,
der tvinges til at repræsentere misbrugte
og udsatte børn i retten. Modstræbende
indtager han rollen som The Guardian,
der på deltid hos retshjælpen hjælper de
børn, hvis sager gang på gang blotlægger de svære omstændigheder, børnene
lever under.
TNT og TNTHD er en 24 timers kanal, der giver
seerne en lækker cocktail af afslappende film,
varme komedier, prisbelønnede dramaserier og
moderne dokumentar. Se bl.a. også serierne
“Being Erica”, "Men in Trees", "Party Down",
”Crash”, "Weeds" og "Studio 60 on the Sunset
Strip" samt livsstilsprogrammerne Eat Street og
Ask Opera All Star.
Tnt-tv.dk - Facebook.com/TNTDK

Ulvetimen er reddet
Dette efterår giver Cartoon Network børn masser af ny underholdning med bl.a. to nye serier
Ben 10 Omniverse, grønne lygte og nye afsnit af Garﬁeld og Scooby-Doo Mysteriebanden.
Ben 10 Omniverse

Garfield

Mandage kl. 18.00
Blandt alle universets beboere blev én helt
valgt til at bære Omnitrixen. Hans navn er
Ben Tennyson, og han er tilbage i en helt
ny serie: Ben 10 Omnivers. Ben Tennyson
er nu 16 år og klar til at blive den ensomme
helt, uden hjælp fra Kevin og Gwen. Med
den nye Omnitrix kan han forvandle sig til
over 50 aliens, selvom han stadig ikke kan
vælge, hvilken han får.

mandag til fredag kl. 15.30.
Denne sæson oplever Garfield sit livs
mareridt - en verden, hvor katte opfører sig
som mennesker og mennesker som katte.
Miav! Så bliver rollerne byttet om igen, når
Garfield optræder som kendiskatten Sir
Leo og opdager, at stjernelivet ikke er så
glamourøst, som han troede.

Grønne Lygte
Tirsdage kl. 17.00
"Green Lantern: The Animated Series", der
er baseret på den velkendte DC Comicssuperhelt, er en helt ny animeret actionserie. Som Jordens Grønne Lygte er Hal
Jordan vant til at være i farlige situationer,
men han har aldrig stået over for noget
som det her. Hal bliver tilknyttet grænsebevogtningen, hvor han skal stoppe en
invasion fra Røde Lygte Korpset.

I denne måned kan du også glæde dig til
nye episoder af:
Generator Rex: har premiere den
1. oktober og vises fra mandag til fredag
kl. 18.30.
Transformers Prime: har premiere den
20. oktober og vises lørdag & søndag
kl. 9.00 samt mandag kl. 17.00.
Cartoonnnetwork.dk
Facebook.com/CartoonNetwork_DK
Scooby-Doo, Ben 10 and all related characters
and elements are trademark of and © 2012
Cartoon Network.
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Inspirerende at se...

Kan du ikke se TLC?
Kontakt din TV-udbyder eller se nærmere på www.tlcdanmark.dk

Gå efteråret i møde
med utrolige dokumentarer
fra Discovery Networks Nordic
FORVANDLING OG UHYGGE PÅ TLC
Efteråret betyder korte dage, mørke aftener og dermed masser af grobund for at
sætte sig til rette i sofaen med fjernbetjeningen i hånden. Og på TLC er der
for alvor lagt op til stærk og fængslende
underholdning. Den tidligere pinup-model
Kira Eggers har med en stadig større interesse for træning og ernæring besluttet
sig for at stille sig selv en vild udfordring:
Hun skal blive bodybuilder på bare otte
uger. I På egen krop: Kira Eggers
som bodybuilder følger vi de ekstreme
forandringer, Kira gennemgår, både mentalt og fysisk, i denne hårde, men også
spændende periode i hendes liv. For hvad
kræver det at blive bodybuilder? Og kan
Kira mon klare det? I en helt anden og en
del mere skræmmende boldgade ligger
serien Deadly Sins, som kigger nærmere
på forbrydelser, der relaterer sig til de
syv dødssynder hovmod, griskhed, utugt,
misundelse, fråseri, vrede og dovenskab.
Vi kommer tæt på helt almindelige folk,
der, drevet af den menneskeliges naturs
mest basale instinkter, krydser den rædselsvækkende grænse mellem ret og uret.

TRICKS OG OVERLEVELSE PÅ
DISCOVERY CHANNEL
Gademagikeren og illusionisten Dynamo
er stadig skræmmende dygtig, når han
i Dynamo: Magician Impossible 2
rejser verden rundt med tricks i ærmet til
enhver lejlighed. Folk efterlades måbende
og vantro, når Dynamo laver tricks i gaderne, ikke mindst i L.A, hvor han forsøger
sig med en gåtur ned ad siden på den
berømte LA Times-bygning. Gå ikke glip
af 2. sæson af serien, som får dig til at
tvivle på dine egne øjne! Langt fra civilisationen befinder den tidligere soldat fra
de britiske specialstyrker Gary Humphrey
og den amerikanske biljunkie Bill Wu sig.
I den nye serie One Car Too Far kastes
de helt alene ned i nogle af verdens mest
øde områder – kun sammen med en lille
rød bil! Udfordringen er, at de skal køre
og overleve, indtil de når i sikkerhed. Men
alle stederne, hvor de lander, har én ting
til fælles – ingen har nogensinde været
vanvittige nok til at tage en bil med dertil
før. Uden ordentlige veje eller reservedele og med basisrationer må duoen stole
på deres snarrådighed og bilen, når de
kæmper mod uret, området og hinanden.
Har de det, der skal til for at overvinde
forhindringerne på deres vej tilbage til
civilisationen? Eller bliver de presset ud
over kanten?

andre afsnit tager til koraltrekanten mellem Filippinerne, Indonesien og Malaysia
og møder hajer på jagt, leopardsæler på
Antarktis og vandrende hvaler.
På egen krop: Kira Eggers som bodybuilder har premiere
søndag den 14. oktober kl. 21.00 på TLC.
Deadly sins sendes hver mandag kl. 21.00 på TLC.
Dynamo: Magician Impossible 2 har premiere onsdag
den 17. oktober kl. 21.00 på Discovery Channel.
One car too far har premiere mandag den 15. oktober
kl. 21.00 på Discovery Channel.
The magic of the big blue sendes hver onsdag
kl. 21.00 på Animal Planet.

SKELSÆTTENDE BILLEDER
PÅ ANIMAL PLANET
Der er ikke sparet på fantastiske oplevelser, når The Magic of the Big Blue
udforsker de unikke skjulte verdener
under de syv kontinenters have. Det er
en utrolig rejse, som afslører det smukke
univers under havets overflade, der er
uden sidestykke, og som sjældent er blevet udforsket. Denne skelsættende serie i
syv afsnit er filmet af den anerkendte polske undervandsfotograf Darek Sepiolo og
viser billeder, du aldrig vil glemme. I Afrika
undersøger vi det spektakulære undervandslandskab ved østkysten, mens vi i
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Med YouSee Plus er det dig, som bestemmer,
stemmer, hvad du vil se, og
hvornår du vil se det. Som noget helt nyt får du nu også fri adgang
e serierne og filmene
til serier og storfilm. Du kan se eller gense
den det
d koster
med et tryk på din fjernbetjening – uden
rier ud
ekstra. Og vi skifter selvfølgelig film og se
serier
e Pluss til
løbende. Slår du til nu, får du YouSee
0 kr. helt frem til 1. januar 2013.

YouSee Plus

Bestil her: yousee.dk, 70 70 40 40,
n
TDC Butik, FONA og Elgiganten
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Herefter 99 kr./md.
Pris i 6 mdr. 297-383 kr.
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Tilbud gælder til 28/10-12.
28/10-12 Gælder ikke kunder
kunder, som
m har opsagt YouSee Plus
indenfor de seneste 6 mdr. Mindstepris i 6 mdr. bindingsperiode afhænger
af, hvornår du bestiller. Priser v/BS - ellers tillæg på 39 kr./regning. De fleste
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Skanderborg Antenneforening var i slutningen af august
måned på IFA fagmesse i Berlin, hvor bl.a. 4K TV og OLED
TV var de helt store trækplastre.
AF BRIAN BJERRE

4K TV
Velkommen til fremtidens tv – som er her
meget snart.
Sony, Toshiba og LG er nemlig snart klar
med deres 84 tommer LCD-TV med en
opløsning på 3.840 gange 2.160 pixels
(2160p).
Det er fire gange mere end tv med fuld
HD-opløsning, og derfor kaldes denne
nye type TV for 4K.
Desværre er der ikke meget indhold, som
er målrettet skærmens høje opløsning,
men det skulle være muligt at opskalere
Blu-ray film.
Der har været en del snak om 4K før,
men nu skulle fladskærmene rent faktisk
være på vej til en stue nær dig. Sonys 84
tommer Bravia tv er efter planen klar i de
danske butikker inden udgangen af marts
næste år.
Toshibas model skulle være ude i butikkerne i løbet af 2013, og LG's model
skulle være klar til de europæiske butikker

allerede i løbet af september i år. Det er
stadig uklart, om det også gælder her i
Danmark.
Priserne for SONY og Toshibas 4K TV er
endnu ikke fastlagt, mens LG´s forventede
startpris vil ligge på omkring 22.000$ (ca.
130.000 kr.)

Opskalerer til 4K
Selv om 4K lyder som et drømmescenario
for dem, der vil have den vildeste fladskærm i stuen, så støder de nye tv også
på en del udfordringer.
I øjeblikket er der ikke nogen danske
kanaler, der er i nærheden af at sende i
4K-opløsning, og derfor kan fjernsynet
virke meget overflødigt. Generelt er det
faktisk ret småt med indhold i den høje
opløsning eller afspillere, som kan håndtere det for den sags skyld.
Det er dog muligt at få sine billeder vist i
den høje opløsning på skærmen.
Samtidig er det med blandt andet Sonys
Bravia LCD muligt at opskalere Blu-ray
film, så de matcher opløsningen på 3.840
gange 2.160 pixel.

med briller med indbyggede høretelefoner, gjorde det muligt for 2 personer at se
forskellige programmer på samme skærm
– samtidig.
Prisskiltet på LG´s 4 mm. tynde OLED
tv lyder på ca. 9.000$ (ca. 67.000 kr.) ■

OLED TV

SONY 4K TV på display ved
IFA Messen i Berlin.

OLED (Organic Light-emitting Diode) teknologien lover exceptionelle tynde TV med
bedre billeder og mindre motion slør.
På IFA messen viste LG og Samsung
flotte ultra tynde 55” tv baseret på denne
teknologi. Begge tv var i stand til at vise
3D indhold. På Samsung's ES9500 var
der ydermere en speciel interessant feature, de kalder Multi View, som sammen

LG´s OLED TV på display
ved IFA Messen i Berlin.
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måneder til 0 kr.!
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2 Mbit KUN 119 kr. pr. md.
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20 Mbit KUN 259 kr. pr. md.
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