focus
SKANTENNE

01

l

januar 2017

l

St

em

in

de

m

es

ib

la

ed

de

t

de

16. ÅRGANG

NY SERIE PÅ
TV 2 CHARLIE

MERCUR
FØLG FAMILIEN
MAGNUSSEN
PÅ KANAL 5

KILLING
REAGAN

PÅ NATIONAL GEOGRAPHIC
Foto:

SLIP
ANGSTE
N
K

ANAL 4
SÆTTER
FOCUS P
Å DEN
TABUBEL
AGTE LID
ELSE
ANGST

l

Se tv på din måde
Morgen-tv om aftenen ... eller omvendt?
Nu slipper du for at indrette dig efter sendetider, der ikke passer ind i dine planer.

Det er bare nogle af de muligheder, du har
med den nye tv-boks.

Med den nye tv-boks fra YouSee kan du
nemlig se dine yndlingsprogrammer, lige
når det passer dig. Du kan også sætte
nyhederne på pause, hente en kop kaffe,
og se videre, hvor du slap.

Bland din egen tv-pakke
Som noget nyt kan du også vælge en Bland
Selv-pakke. Det betyder i praksis, at du
udover de 25 faste tv-kanaler i Lille-pakken
selv kan sammensætte kanalerne i Mellemog Store-pakken, som du ønsker.

Eller hvad med at optage et afsnit af
familiens yndlingsserie til en regnvejrsdag?

Se hvordan, og læs mere om dine muligheder
på www.skantenne.dk

Første måned
Sæt dit
tv på pause

Start
programmer forfra

0,-

Herefter fra 30 kr./md.
Forsendelse 0 kr. ved køb i en
YouSee butik – ellers 99 kr.
Ingen oprettelse eller binding.

Prøv den nye tv-boks
Optag dine
favoritter

Find det du gik glip
af i tv-arkivet

Se film
og serier

Nem adgang til
Bland Selv-kanaler

Kig ned i din lokale YouSee butik eller ring 70 70 40 70
YouSee tv-boks kræver tv fra Skanderborg Antenneforening samt internetadgang. Alle priser er v/Automatisk
Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr./regning eller 9,75 kr./regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation
(ellers gebyr på 29 kr./md.)
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Fokus på seer-adfærd
I

dette nummer, som reelt er et afstemningsnummer, har vi givet hovedkanalerne,
som altid har været gode støtter for os i bladet, lidt ekstra plads til at præsentere
deres programnyheder og bud på især serier, som synes uopslidelige og derfor
fortsætter, dikteret af seertallene. Det er jo stadig et vægtigt mantra og styreværktøj for en program-series levetid.
Vi forsøger også at pejle kursen for en mere generel seer-adfærd, da medierne til
overflod dømmer ”traditionelt tv” ude, om – ja, nu hedder det senest år 2019 – i
lyset af den voldsomme udvikling i streaming tjenesterne. Det er nævnt før på
denne plads, og ”problemet” (hvis man da opfatter det som sådan) fortjener måske
en mere dybtgående belysning, som gives inde i bladet (side 24/25).
At der er særlig fokus på seer adfærd, tv-pakker og andre vilkår omkring denne tid,
hvor bladet bli’r til (medio december) er ikke tilfældigt- da det også er den tid på
året, hvor prisstigningerne fra kanalerne for næste år netop har ramt pressen. Så
det skal der selvfølgelig kommenteres på.
Og ja, det går jo opad hvert år – som med så meget andet, der skal betales for –
men vi forsøger med forhandlinger at afbøde en del af virkningen, så prisen på det
samlede kontingent holdes rimeligt stabil.
Samtidig deler vi medlemmernes ønske om mere frihed i valget af ydelser fra os
og bestræber os på at udvikle anlægget løbende til at kunne tilbyde alternative
løsninger til de mere fastlåste pakke-valg.
Det er en helt naturlig udvikling, at tv-og bredbånds kunders behov smelter mere
og mere sammen og bliver for samme personkreds, og derfor gi’r det god mening
at lægge større investeringer ind på anlægget, så det bli’r så optimalt, som vi nu
engang kan forudse behovet for. Det redegøres der mere for ved generalforsamlingen i februar, da forhandlingerne herom stadig pågår efter bladets deadline.
Pakkeskift – ”lille” pakke hitter
Vi kan se en tydelig tendens til, at flere medlemmer de seneste år har valgt et pakkeskifte - især fra stor pakke til lille pakke – men også fra stor til mellempakke og
nu med ”Bland Selv”, som er et af de nyere tilbud hos os og som behandles mere
udførligt i formandens leder (side 7/8). Store pakke er dog stadig suverænt vores
største medlems valg –og egentlig er det mest den gruppe, afstemningen stadig
er vigtig for. Det er her, vi kan forhandle gode priser hjem på baggrund af stemme
resultatet, og med objektive tal kan ordre kanaler, som vores udbyder (You See)
måske ikke lige havde med til at tilgodese i vores område.
Så der er stadig al mulig grund til at afkrydse yndlingskanalerne og læg godt
mærke til de enkelte kanalers priser. Der er som vanligt masser af godt tv indhold
i kanaler, som er meget prisbillige i en pakkeløsning som vores.
God afstemning – og vel mødt til generalforsamling på Lille Capri 28. februar.
Venlig hilsen
Hanne Grøn (ansv. red.)

Redaktion:
Hanne Grøn (ansv.)
og Henrik Christensen

Åbningstid:
Man – ons:
Tors:

Kontormedarbejdere:
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“

Vi kan se en tydelig
tendens til, at flere
medlemmer de seneste år
har valgt et pakkeskifte
- især fra stor pakke til
lille pakke.
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LIPPERT – ET WALK AND TALK SHOW.

MERCUR – NY FIKTIONSSERIE OM PIRATRADIOKANALEN MERCUR I TIDEN FRA 1958-1962.

HERREHÅNDBOLD – FØLG HERRERNE TIL VM I FRANKRIG.

Skanderborg Antenneforening
2016 – 2017
AF HENRIK CHRISTENSEN

“

Det er vildt at tænke sig 40 år tilbage,
og sikke en udvikling TV verdenen
har gennemgået – og Skanderborg
Antenneforening har fulgt med.

I

det forgangne år, kunne Skanderborg Antenneforening
fejre 40 år´s jubilæum. Dette fejrede vi behørigt i juni
måned, på Kultur Torvet, med stor opbakning fra både
medlemmer og fra hele områdets borgere.
Det er vildt at tænke sig 40 år tilbage, og sikke en udvikling TV verdenen har gennemgået – og Skanderborg
Antenneforening har fulgt med.
Her i 2017 står vi med et stærkt program på både TV,
bredbånd og telefoni, der måske aldrig har været bedre.
40 års opbakning fra vores medlemmer forpligter – og vi er
i bestyrelsen meget opmærksomme på fremtidige konkurrenter, muligheder og trusler, den teknologiske udvikling og
kravet til fortsatte investeringer i vores anlæg.

som det giver rig mulighed for streaming af film og serier.
Det skal være nemt, og indhold skal kunne tilgås hurtigt
Den moderne forbruger gider ikke at skulle lede efter indhold, og gå kringlede veje gennem brug af en fjernbetjening
– indhold skal være nemt tilgængeligt og hurtigt at tilgå.
Disse muligheder tilbyder Skanderborg Antenneforening
gennem vores leverandør, YouSee. Med den nye YouSee
tv-boks kan du starte forfra og sætte programmet på pause.
Du kan optage dine favoritprogrammer og gå i arkiv og finde
de programmer du gik glip af.
Skanderborg Antenneforening tilbyder også, at du kan se tv
på fladskærm, mobil, tablet og PC.

Stærke tv-pakker
TV og Internettet smelter sammen
Som en moderne antenneforning, skal vi i Skanderborg
være stærk på både tv- og internetdelen.
Danskerne er datasultne, og YouSee har analyseret sig
frem til, at danskernes dataforbrug er seksdoblet på halvandet år!
Den moderne husstand ønsker stadig at se flow-tv men
mange ønsker samtidig at have muligheden for at streame
Tv, Film og serier.
YouSee har opgjort følgende fordeling på Flow Tv vs.
Streaming i 2015
59%
flow tv/serier
34%
kombiseere
5%
streamer
3%
ikkeseere
Med Skanderborg Antenneforening får vores medlemmer
det bedste fra begge verdener.

Dit fjernsyn bruger også internettet

Vores lille pakke er fortsat populær og er du ikke vild med
sportskanaler, dækker pakken mange familiers behov.
Ud over de gængse danske kanaler, har vi suppleret lille
pakke med Kanal 5, TV 2 og TV3 for at få bredden med i
pakken.

Mellem Pakken
Ud over alle kanalerne i den lille pakke, har vi suppleret mellempakken med dyre kvalitetskanaler, i form af TV 2 Zulu,
TV 2 Charli, TV 2 News og TV3+, Kanal 4 og 6`eren og
som noget nyt har vi suppleret mellempakken med noget
til børnene, nemlig Nickelodeon og til de voksne, National
Geographic.
I den Store Pakke har vi bare det hele – over 50 kvalitetskanaler og stort udvalg i sport, film, nyheder, for børn og
underholdning for hele familien.
Med over 6.000 medlemmer er den Store Pakke fortsat den
mest populære i Skanderborg Antenneforening.

Programafstemning i dette blad og på nettet
På generalforsamlingen skal vi have fastsat de nye kontingenter, der kommer til at gælde i 2017.

s
s

Fladskærms Tv er løbende faldet i pris, samtidig med at
kvaliteten bliver bedre og bedre. Det har betydet, at der nu
står moderne digitale fjernsyn, flere steder i det moderne
hjem.
Pris i forhold til kvalitet har samtidig betydet, at fjernsynene
er blevet større, hvilket stiller store krav til tv-signalerne.
Det moderne fjernsyn – Smart Tv - går også på nettet, og
gennem fjernsynet har vores medlemmer adgang til en lang
række tjenester som musik, spil og søgning på nettet, lige-

Vi har fortsat 3 meget stærke programpakker – og det er
frit for vores medlemmer at vælge den programpakke, der
passer hustanden bedst.
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Som vanligt er stemmeseddel ilagt dette blad, ligesom
jeg vil opfordre til at stemme via vores hjemmeside –
www.skantenne.dk
Som medlem er du med til at bestemme hvilke programmer
vi skal købe hjem – dog er afstemningen alene vejledende.
Vi har de seneste år konstateret, at Skanderborg
Antenneforenings afstemningsresultater afspejler dem
YouSee foretager. Antallet af medlemmer der ønsker at
afgive stemmer i Skanderborg er faldende, og måske et
udtryk for at tiden er løbet fra afstemningerne.
Vi vil efter generalforsamlingen evaluere på, om det giver
mening at fortsætte med programafstemning i Skanderborg
Antenneforening.

Bredbånd i Skanderborg Antenneforening
Der stilles større og større krav til bredbånd hos vores
medlemmer i Skanderborg Antenneforening. Det gælder
både kvalitet og hastighed, ligesom det skal være nemt at
tilgå digitale ydelser.
Skanderborg Antenneforening leverer bredbånd gennem
vores samarbejdspartner YouSee.
Lige nu tilbyder vi hastigheder op til 300Mbit og
priser fra kr. 129,- pr. md.

Investeringer i anlægget

Vælg frit 33 tv-kanaler ovenpå Lille pakke
(25 kanaler fra Lille pakke + 33 valgfrie kanaler = 58 tvkanaler)
Samme pris som den Store tv pakke
Kræver kortlæser (CA-modul eller YouSee boks)

Det kræver et stabilt anlæg at kunne levere kvalitetssignaler
til TV siden og høj hastighed til bredbånd.
I samarbejde med Dansk Kabel Tv, har vi brugt en del af
2016 på at kortlægge investeringsbehovet i vores anlæg,
og vi vil i 2017 og 2018 gennemføre store investeringer.
Opgraderingen af vores anlæg omfatter både det passive
net, og det aktive net.
Vi gennemgår også vores fiberforbindelser i vores anlæg,
hvor enkelte strækninger skal skiftes. Størrelserne på
Ø-opdelingerne gennemgås og i samme forbindelse optimeres strømforsyninger og forstærkere i anlægget.
Opgraderingen vil betyde, at vi vil opnå mulighed for højere
hastigheder og større driftsstabilitet i vores anlæg.
Vores investeringer i anlægget skal ligeledes fremtidssikre
Skanderborg Antenneforening, til at kunne imødekomme
vores medlemmers fortsatte høje krav om kvalitetssignaler
og et stadigt stigende internetforbrug.
Investeringen indgår ligeledes i en strategisk plan om
løbende at opgradere vores anlæg mod at kunne køre
Gigabredbånd. Vi ønsker dog ikke at være first mover på
dette område, idet vi ikke vurderer investeringerne står mål
med efterspørgslen på nuværende tidspunkt.
Investeringerne de næste par år svarer til 600 – 700,- kr. pr.
medlem. Vi har hensat til investeringer i vores regnskab, så
investeringerne vil ikke påvirke den daglige drift og dermed
prisen for vores ydelser.

Bestilling af “Bland Selv” tv-pakker:

Generalforsamling

Læs mere om Bland Selv på www.skantenne.dk.

Skanderborg Antenneforening afholder årets generalforsamling tirsdag den 28 februar 2017, på Lille Capri,
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg. Dørene åbnes kl. 18.00
På generalforsamlingen vil næste års kontingent- og indholdet af de tre programpakker bliver fremlagt og besluttet.

Valgfrihed med Bland Selv TV-pakker
Skanderborg Antenneforening tilbyder nu Bland Selv.
Bland Selv pakkerne vælges ovenpå den Lille tv pakke.
Antallet af kanaler i en Bland Selv-pakke, følger antallet af
kanaler i den faste Mellem- og Store tv-pakke.
Prisen på Bland Selv-pakker, er den samme, som prisen på
den faste Mellem- og Store tv-pakke.
De valgfrie tv-kanaler kan udskiftes hver måned – uden at
det koster ekstra.

Bland din egen Mellempakke
Vælg frit 8 tv-kanaler ovenpå Lille pakke
(25 kanaler fra Lille pakke + 8 valgfrie kanaler = 33 tvkanaler)
Samme pris som Mellempakken
Kræver kortlæser (CA-modul eller YouSee boks)

Bland din egen Store tv pakke

Vi håber på interesse for foreningen og et stort fremmøde.

Foto: goodluz, Shutterstock.com
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KORT & GODT

Menneskeligt inferno
Verden vil gå under i et mægtigt flammehav. Dante forudsagde det.
Mayaerne satte dato på. Religioner i hele verden forbereder det. Og spillefilm har gjort det visuelle alt for realistisk. I den nye film Inferno er den fiktive
professor Langdon oppe mod en gal idealist, der vil lægge jorden øde ved
hjælp af en dødbringende virus. I Menneskeligt inferno får vi en større forståelse af de plager, der har forsøgt at udrydde menneskeheden i den virkelige
verden, hvor truslen om menneskehedens endeligt har eksisteret siden
tidernes morgen. Vira er stadig en gåde for forskerne, men Menneskeligt
inferno ser nærmere på, hvordan livet på jorden ved flere lejligheder har
været tæt på en ende, og hvordan forskerne konstant kæmper for at stoppe
nye epidemier, før de sker.
Premiere 29. januar kl. 21.00 på National Geographic

Explorer
National Geographics kritikerroste serie EXPLORER vender tilbage i et helt
nyt format i 2017. Richard Bacon er vært for programmerne, der er optaget
foran et publikum i studiet i New York, og med en blanding af underholdende
og hårdtslående historier fra hele verden, paneldiskussioner og dybdegående
interviews ligger det i direkte forlængelse af seriens ry for at skubbe grænserne for journalistik.

Hemmeligheder
fra 2. verdenskrig
Syv årtier efter 2. verdenskrig... efterhånden
som det tynder ud i øjenvidnerne, myldrer
det med bizarre historier på internettet. Dr.
Sam Willis, en britisk historiker, og Robert
Joe (RJ), en koreansk-amerikansk urban
explorer, går sammen på en mission for at få
styr på historierne. De er det mest mærkværdige par siden Mulder og Scully, og lige så
fast besluttede på at nå frem til sandheden.
Om det så gælder beretninger om nazister
med hang til det okkulte, verdens værste
menneskeædende krokodille, eller et skjult
tog fyldt med stjålet guld. Ad snoede stier
og omveje vil det vise sig, at når det gælder
krig, så er sandheden ofte vildere end fiktion.
Onsdage kl. 22.00 fra 25. januar
på National Geographic

Kommer til marts på National Geographic
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Killing Reagan

D

en 30. marts 1981 blev seks skud affyret fra en kaliber 22
pistol på Hilton Hotel i Washington. Fingeren på aftrækkeren
tilhørte en sindsforvirret ung mand, der var besat af den amerikanske skuespillerinde Jodie Foster. Hans tilsigtede offer var den
amerikanske præsident.
Tim Matheson (West Wing) og Cynthia Nixon (Sex and the City)
spiller hovedrollerne som Ronald og Nancy i “Killing Reagan”, om
attentatet på den nyvalgte præsident, og hvordan det påvirkede hans
tid i embedet. For nok fejlede mordforsøget, men i stedet lykkedes
det attentatmanden, John Hinckley, at forandre ikke blot en præsident,
men en mand og et ægteskab.
Killing Reagan er den fjerde film i den Emmy-nominerede serie, der
også består af Killing Lincoln, Killing Kennedy og Killing Jesus.
Premiere 22. januar kl. 22.00 på National Geographic

Sister Wives
Fra onsdag 1. februar kl. 21.00

F

amilien Brown er ved første øjekast en typisk, stor,
amerikansk familie -dog med den undtagelse, at far og
mand Kody faktisk er polygam og har fire "søsterkoner",
Meri, Janelle, Christine og Robyn, samt en hurtigt voksende børneflok. I år har familien Brown travlt med at forberede
Madisons bryllup, og mens Kody prøver at gyde olie på vandene
mellem Mari og Mariah, opdager han hurtigt, at hans eget forhold til sin første kone Meri stadig er præget af store problemer.
Vil bryllupsforberedelserne for Madison og Caleb bringe familien
tættere sammen, eller er presset for stort?
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KONKURRENCE MED YOUSEE
OG DISNEY CHANNEL

Ny serie på
Disney Channel.

Hvad handler serien Soy Luna om?

©Disney. © Disney/Pixar. ©Disney 2016 The Lego Group © &TM 2016 LFL. ©2016 & TM Lucasﬁlm Ltd. ©Marvel.

Musik og rulleskøjter

Musik og mad

Musik og sko

Hvor mange ben har en edderkop?
4

8

12

Hvad hedder Kions far
i den nye serie Løvernes garde?
Simba

Scar

Nala

VIND EN SOY LUNA BLUETOOTH SOUNDTOWER,
STAR WARS HOVEDTELEFONER ELLER EN
COOL SOY LUNA HØJTALER MED MIKROFON!
NAVN:

ADRESSE:

E-MAILADRESSE:

TELEFON:

Disney Channel er tv-kanalen for hele familien! Hver dag vises populære
serier for store og små, og i weekenden sendes der hver aften familiefilm
kl. 19.00. Her findes det hele, lige fra klassikere som Biler, Askepot,
To på Flugt, Junglebogen og Monsters, Inc. til nye favoritserier som
Soy Luna, K.C., hemmelig agent og Held og lykke, Charlie! I Danmark
sender Disney Channel hver dag mellem kl. 6.00 og 22.00. Alle programmer
er enten med dansk tale eller danske undertekster.

Disney XD er tv-kanalen for dem, der kan lide action, sport og humor. Her
finder man Marvels tegnefilm med superheltene Spider-Man og Iron Man,
populære serier som Phineas og Ferb og Kickin’it samt Disney-klassikere
som Anders And. Gå heller ikke glip af serierne Star Wars Rebels og
Star Wars: The Freemaker Adventures. Disney XD sender dagligt i Danmark
mellem kl. 6.00 og 22.00. Alle programmer er med danske undertekster
eller dansk tale.

Disney Junior er en tv-kanal, der tilbyder underholdning specielt tilpasset
de 2-7-årige og deres forældre. Serierne blander magiske fortællinger,
kendte figurer og musik med let og legende indlæring, der spænder fra enkel
problemløsning og logisk tænkning til læsning og sociale kompetencer. Nogle
eksempler er Mickeys Klubhus, Jake og piraterne på Ønskeøen og Sofia
den Første. Se også nye populære serier som Doktor McStuffins, Miles fra
Morgendagen og Løvernes Garde. Disney Junior er en reklamefri kanal, der
sender dagligt fra kl. 06.00 til 19.00. Alle programmer er med dansk tale.

NY SERIE:

Da radiomonopolet
blev brudt
TV 2 CHARLIE har i løbet af foråret premiere på den underholdende dramaserie ’Mercur’
om en gruppe unge iværksættere, der i slutningen af 50’erne bryder radiomonopolet og tidens
formynderi ved at udsende rock, pop og debatter på en ny og ungdommelig måde.
’Mercur’, der er inspireret af virkelige begivenheder, er fortællingen om brydning mellem generationer, en ny tids kommen og om en succes, der ikke kun forandrede samfundet,
men også de mennesker, der stod i spidsen for den – på
godt og ondt.
I serien følger vi tre hovedkarakterer: Den jurastuderende
Flemming (Andreas Jessen), der bor hjemme hos forældrene i Brønshøj, den enlige mor Anne-Marie (Neel Rønholt),
der kæmper sig frem i verden, og Jan (Jon Lange), et barn af
overklassen, der prøver at leve op til presset fra sit bagland
og samtidig forsøger at finde sin egen vej gennem livet.
På rollelisten ses herudover bl.a. Charlotte Fich, Peter
Gantzler, Jesper Lohmann, Henrik Birch, Susanne Storm,
Steen Stig Lommer, Stephania Potalivo, Ken Vedsegaard,
Mikael Birkkjær og Rasmus Botoft.

De menneskelige relationer og dramaer bliver i serien tilsat
en hel del uimodståelig populærmusik fra tiden, blandt
andet hits fra Tommy Steele, Elvis, Ib Glindemann, Nina &
Frederik, Grethe og Jørgen Ingmann, Raquel Rastenni, Alice
Babs, Svend Asmussen, Ulrik Neumann, Birthe Wilke, Otto
Brandenburg, Four Jacks og Anita Lindblom.
’Mercur’ er optaget i Svendborg, bl.a. på Kogtved
Søfartsskole. Bag serien står produktionsselskabet SAM
Productions med Søren Sveistrup, Adam Price og Meta
Louise Foldager Sørensen i spidsen. Søren Frellesen er
hovedforfatter, og Charlotte Sachs Bostrup er konceptuerende instruktør, mens Stine Meldgaard og Sven Clausen
er producere. ’Mercur’ er produceret med støtte fra Public
Service Puljen.

Marketingchef på Mercur, Schiøler (Ken Vedsegaard
(tv.)), sekretær Anne-Marie Jensen (Neel Rønholdt)
og programchef på Mercur, Torben Stenbæk (Rasmus
Botoft). (Foto: Christian Geisnæs / TV 2).
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Stemmeseddel 2017
Udfyld venligst:
Gade:

Nr. og etage:

Side:

By:
Obs! Stemmeseddelen skal være udfyldt med fuldstændig adresse og by for at være gyldig.
Afstemningen er vejledende (og bruges ved forhandlingerne med programleverandørerne.)

Stem via hjemmesiden
Der får du et overblik over, hvorledes hvert enkelt kryds påvirker prisen.

Følg anvisningerne på www.skantenne.dk
Afstemningen slutter onsdag den 8. februar 2017 kl. 24.00
Stemmesedlen kan også afleveres eller sendes til Skanderborg Antenneforenings
kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg

Programvalg:
Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved
fastsættelse af kontingent for 2017.
Afkryds dine favoritter i felterne yderst til højre på stemmesedlen.

TV-Program stemmeseddel 2017/2018
TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

National (must carry)

DVB-C

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.

DR1

1

X

Discovery Channel

150,15 kr.

20

DR2

2

X

TV2 Fri

146,25 kr.

21

Must carry bl.a.
TV2 Østjylland/Folketings TV

3

X

Eurosport 1

131,25 kr.

22

Kanaler +40 kr. pr. mdr.

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.

3+

639,45 kr.

4

Disney Channel

119,25 kr.

23

TV3 Sport 1

579,00 kr.

5

TLC

97,80 kr.

24

TV3

497,70 kr.

6

Viasat Golf

89,25 kr.

25

Animal Planet

76,50 kr.

26

Kanaler +20 kr. pr. mdr.
Pantone 4-colour process
Coated & Uncoated
DE 303-4 C/U
C:25 M:0 Y:80 K:5

Kanal 5

363,90 kr.

7

BBC Brit

60,00 kr.

27

6'eren

298,50 kr.

8

Comedy Central

60,00 kr.

28

Canal 9

289,50 kr.

9

MTV HD

60,00 kr.

29

TV2 Zulu

276,00 kr.

10

National Geographic

60,00 kr.

30

Kanal 4

275,70 kr.

11

TV2 News

261,00 kr.

12

BBC Earth

56,25 kr.

31

12

Viasat Nature/
Playboy

52,50 kr.

32

Kanaler 15 - 20 kr. pr. mdr.

Under 5 kr. pr. mdr.

Eurosport 2

235,65 kr.

13

TNT

52,50 kr.

33

TV2

225,00 kr.

14

ID Investigation
Discovery

48,90 kr.

34

TV2 Sport

225,00 kr.

15

Boomerang

48,75 kr.

35

TV2 Charlie

222,00 kr.

16

Cartoon

48,75 kr.

36

TCM

48,75 kr.

37

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.
DK4

179,25 kr.

17

Discovery World

46,50 kr.

38

TV3 Puls

178,20 kr.

18

Discovery Science

46,50 kr.

39

TV3 Sport 2

167,85 kr.

19

History

45,00 kr.

40

Programmer med lys grå baggrund indgår i udbuddet i 2016

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Under 5 kr. pr. mdr.

Under 5 kr. pr. mdr.
History 2

45,00 kr.

41

TV4

22,95 kr.

57

CNN

41,25 kr.

42

ARD

22,95 kr.

58

Viasat History

41,25 kr.

43

ZDF

22,95 kr.

59

nickelodeon

37,50 kr.

44

NDR

22,95 kr.

60

VH1 (Dansk version)

37,50 kr.

45

RTL

22,95 kr.

61

Viasat Explorer

37,50 kr.

46

Sat 1

22,95 kr.

62

CBS Reality

37,50 kr.

47

3Sat

22,95 kr.

63

BBC World News

33,75 kr.

48

Pro 7

22,95 kr.

64

Travel Channel

33,75 kr.

49

TV5 (Fransk)

22,95 kr.

65

NGC Wild

30,00 kr.

50

TVE Internacional

22,95 kr.

66

DR Ultra

22,95 kr.

51

RAI Uno (Italiensk)

22,95 kr.

67

DR Kultur

22,95 kr.

52

Euronews

18,00 kr.

68

DR Ramasjang

22,95 kr.

53

NRK 1

22,95 kr.

54

SV 1

22,95 kr.

55

SV 2

22,95 kr.

56

(kræver NGC i udbuddet)

(Spansk)

Forslag til TV kanaler

Særlig kommentar til programvalget:
Resultatet af afstemningen indgår i generalforsamlingens vedtagelse af
kontingent for 2017 samt i sammensætningen af de forskellige programpakker.

Der stemmes ikke om indholdet
i den ”lille tv pakke”
- da udbuddet i denne pakke
er fast.

Sæt
kryds

Information til
foreningens medlemmer

GENERALFORSAMLING
Afholdes tirsdag d. 28. februar
på Lille Capri, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg.
Dørene åbnes kl. 18.00
Indkomne forslag skal være Antenneforeningen
i hænde senest mandag den 6. februar 2017.

HUSK AT STEMME
DINE FAVORIT KANALER IND!
Dagsorden:
Se venligst indkaldelse i de lokale medier og på
foreningens hjemmeside: www.skantenne.dk

Adelgade 48 . 8660 Skanderborg . Tlf. 86 52 17 11 . www.skantenne.dk

SE PREMIEREN PÅ DEN NYE SÆSON
7. FEBRUAR KL 21.00
PÅ DISCOVERY CHANNEL

VIND EN SMARTBOX:

3 DAGES KROFERIE OG MIDDAG
HVILKEN DANSK RACERKØRER VISER KANAL 5
ET PROGRAM OM I FORÅRET?

’Familien Magnussen’ er historien om en familie med ét stort fælles hjerte, der banker for
motorsport. Det er historien om sammenhold og fælles drømme, for i familien Magnussen kan
ingen undværes, når en hektisk kalender med op mod 300 rejsedage om året skal gå op med
børn og dagligdag.

F

or første gang nogensinde inviterer Jan Magnussen og
hustruen Christina ’Chrisser’ Magnussen nu et tv-hold
med bag kulisserne og giver seerne et helt unikt indblik i livet omkring en racerkører. Kanal 5 har helt eksklusivt
fået lov til at følge med på tætteste hold, både når Jan er på
arbejde for Corvette Racing i USA, og når han kæmper for
sit eget spirende motorsportsprojekt. Det er Jan, som konstant jagter resultater på verdens racerbaner, mens Chrisser
knokler for at holde hus, børn, hund og kat derhjemme. Det
er fortællingen om en familie, som har viet deres liv til motorsport på topplan.

Jan Magnussen er en af verdens mest vindende racerkørere. Han tog sit første verdensmesterskab som 14-årig,
og siden har han kørt alt fra Formel 1 til Le Mans og vundet
fire sejre i det berømte 24-timersløb. Christina 'Chrisser'
Magnussen er designer, fotograf, mor og selvstændig med
succesfuld webshop, der forhandler motorsports-merchandise. Sammen med børn, fædre, svigermødre, søskende,
barndomsvenner, mødre, naboer og stedfædre er alle med,
hvad enten Jan kæmper på de amerikanske racerbaner for
Corvette Racing eller på de danske baner for sit eget team,
Magnussen Racing Experience.
Og familien holder sammen – i medgang og modgang. For
ingenting kommer let, og slet ikke motorsport, hvor succes både måles i sejre og i sponsorindtægter. Familien
Magnussen er netop en familie, som har kæmpet sig frem
på vilje og talent. Som med hårdt arbejde, hjerteblod og
imponerende passion har skabt fundamentet for drømmen
om et professionelt motorsportsteam, der ikke kun kan vise
resultater på de danske racerbaner, men også internationalt.
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Baggrundsfoto: Adam Vilimek, Shutterstock.com
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Hitler:
The Definitive Guide
Fra tirsdag den 9. februar kl. 22.00

A

dolf Hitler var en de ondeste personer i
moderne historie – alligevel er vi stadig
fascinerede af ham. Ved hjælp af hidtil usete
arkiver og den nyeste forskning viser denne serie i
6 dele, hvordan en ny generation af Hitler-eksperter
bringer historien til live om det 20. århundredes
mest frygtindgydende diktator. I første afsnit følger
vi Hitlers liv i de første 30 år for at finde ud af, hvad
der gjorde en helt igennem østriger til den ubestridte leder af Nazistpartiet.
Eksperterne ser på Hitlers utrolige vej efter valgnederlaget i 1928 til han blev Tysklands ”frelser” i
1933 ved at studere ham nøje og analysere hans
taler, finkæmme hans evner for propaganda og
undersøge tankegangen for en mand, der nådesløst
henrettede sin nærmeste ven – og som i sidste
ende var ansvarlig for millioner af menneskers død
i 2. Verdenskrig.

Hader du også når
bredbåndet svigter?
Lad os optimere dit WiFi og få gode
oplevelser for hele familien.
Bestil et WiFi-tjek

kun kr. 199,NYTÅRSTILBUD
Særligt tilbud til medlemmer af

Skanderborg Antenneforening
Gælder til og med den 28. februar 2017

Klik ind på www.danskkabeltv.dk/wifitilbud eller ring 43 32 47 00

&

Vil du ikke gå glip af alle de sjoveste programmer på
eNickelodeon og Nick Jr? Så husk at sætte kryds ved børn
kanalerne i afstemningen!

Nick Jr elsker Paw Patrol!
Derfor viser de serien med de søde hvalpe alle hverdage kl. 7.10!
Paw Patrol handler om de 6 heroiske redningshvalpe Chase, Marshall, Rocky, Rubble, Zuma og Skye. Sammen med den teknik-kyndige dreng Ryder, arbejder de sammen om at beskytte Adventure
Bay. Ingen opgave er for stor og ingen hvalp er for lille.
Paw Patrol vises mandag – fredag kl. 7.10 på Nick Jr!

Se Henry Danger
hele weekenden!
Henry Hart får job som håndlanger for superhelten Kaptajn
Mand. Efter at have lovet at holde sin identitet hemmelig
må Henry nu til at leve et dobbeltliv.
Nickelodeon har fundet de sjoveste Henry Danger afsnit
og viser dem lørdag den 4. februar og søndag den 5. februar kl. 12!
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Tv – str eaming v s
Af Hanne Grøn

Kun en tåbe frygter
ikke streaming ..
”Markedet for streaming er i konstant
boom og truer for alvor den traditionelle tv-sening”.
Det er i hvert fald påstanden, der
fremsættes gang på gang i medierne –
meget intensivt specielt i årets sidste
måneder. Men også før: Vi kan f.eks.,
citere medieanalytiker Claus Bülow
Christensen (Zibra Digital Group),
som i 2015 kom med en prognose om
udviklingen, der måske nu ser mere
realistisk ud end ved sidste årsskifte: ”
Teknologi og udbud af tjenester er så
langt fremme, at vi i ”2019 vil streame
meget mere, end vi vil se traditionelt tv”
(også kaldet flow-tv).

Foto: Africa Studio, Shutterstock.com

Kommentaren faldt i forb. m. You
Tube’s indtog på det efterhånden godt
fyldte streaming marked, hvor de mest
etablerede (Netflix, HBO, Viaplay og C
More) efterhånden må betragtes som
klassikere, selvom de kun har få år
på bagen på det danske marked, og i
dag er pænt suppleret af rent danske
tjenester.

Lignende kommentarer bliver fremført i
Påstand 2:
skrivende stund (december 2016) ved
Danskerne ser meget mindre
meddelelsen om, at Amazon (en sand
tv generelt
Den påstand underbygges IKKE af
gigant!) lancerer sin streaming tjeneste i Danmark, kaldet Amazon Prime
medie-vane analyser. Og spørger
Video. Denne gang krydres ”advarsman udbyderne og tv-selskabernes
len” også med et scenarie, hvor
egne salgsdirektører ser de ikke
Amazon med sin enorme
en dødsdom over flow-tv
pengetank
(1.000
som ”umiddelbart forestående”. Den genemia (!) i 2016) kan
relle kommentar er,
skrue op for vores
Markedet for streaming
at streaming tjestreaming forbrug,
er i konstant boom og truer
nesterne ganske
og måske skubbe
for alvor den traditionelle
vist har betydet et
til en nedskalering
tv-sening... Det er i hvert
stigende fravalg
af de kabelpakker
fald påstanden, der
af især store tvvi p.t. tilbyder. Med
fremsættes gang på
pakker, som opfatal respekt for gigangang i medierne.
ten, som rigtig mange
tes som ”for dyre” i
har handlet hos med
forhold til, hvad der reelt
stor tilfredshed– (bøger,
”ses”, især hvis man har
musik etc.) så er det nok ikke deres
snævre interesser og ser tv på en
indtog, der vælter kabel tv markedet
fragmenteret måde. Hvilket de fleste
og pakke-løsningerne. Der er mange
af os vel gør?
andre dygtige aktører derude allerede,
Næppe mange gaber over hele paletten af programmer, og selvom det prisom lever i et harmonisk ”kompromis parløb” med ”pakkerne”, som vel
mært er den yngre, zapper generation,
egentlig fungerer meget godt, og hvorder har ultrakort tålmodighed med et
for skulle det ikke fortsætte?.
program, der ikke fænger ved første
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flow-tv
klik, er andre og ældre seere også
godt med her.

Men det er jo ikke ensbetydende med,
at der ses mindre tv. Vi ser bare tv
på en anden måde, kraftigt inspireret
af udbydernes flirten med seernes
individualisme-gen - såsom ”frit valg,
se tv når du vil” – bliv din egen program planlægger” etc ved hjælp af
diverse box løsninger. Samme gen
som streaming appellerer til – og jo
flere tjenester, der er på markedet at
vælge mellem, des bedre for kunderne.
For des mere vil de udbydende jo
skulle rette ind med priserne og andre
vilkår på abonnementer for at stå sig
i konkurrencen. Og det er det, der er
sket de seneste år – med mere attraktive vilkår (læs: ensretning af priser) er
der naturligt nok skabt hul igennem til
langt større udbredelse til stort set alle
aldersgrupper.
Og det skal vi da tage ad notam i foreningen. Vi skal lave plads til frie valg.
Det har vi allerede gjort for længst ved
at tilbyde pakke-løsninger, hvor f.eks

en lille eller mellem pakke suppleres
vi kan forudse, vi lander i. – Nærmere
med ”bland-selv” kanaler (som matcher
info om dette gives på generalforsamlingen i februar.
seerens egne præferencer)
hvis man synes den forkromede store pakke
Og så skal vi da
er for ”meget”. Eller
lige lave vores
Det er stadig muligt
måske med ”bredintro krølle
at samle ”familien DK” til
bånd only” løsninmed flowTV 2’s Vild med dans
gen.
tv færdig:
– og DR’s X factor, samt
Fra denne stol
(red.) ses flow-tv’s
Disse løsninger
til egen produktions-drama
fortsatte berettikan snildt suppleog doku-programmer
res med en eller flere
gelse mest ved de
streaming tjenester,
store egen produktioner for de to danske
der (endnu) mere optimalt
hovedkanalers vedkommende.
matcher et individuelt behov.
Det er stadig muligt at samle ”familien
Det er vi overbevist om, flere og flere
DK” til TV 2’s Vild med dans – og
vil knytte sig til - og det skal vi kunne
imødekomme i vores bredbåndsløsDR’s X factor, samt til egen produkning.
tions- drama og doku-programmer
(gerne med et (negativt) fokus på et
MEN! Det kræver et top-tunet og fremsamfundsproblem, med fine ”flowtidssikret anlæg, hvis vi skal være med
tv” seer-tal – men et kvalificeret gæt
hele vejen – og det er denne gustne
er, at stadig flere også vil vælge at
sandhed, vi har set i øjnene for længe
se sådanne programmer ”forskudt”
siden – og forberedt økonomisk- så
– eller evt. på en streaming tjeneste/
lige nu tager vi de første skridt til at
arkiv.
optimere anlægget til de udfordringer,

Badehotellet
SJIT Happens
Serien ’SJIT Happens’ er en af TV 2 ZULUs – og i øvrigt også TV 2 PLAYs
– helt store succeser. Den nye sæson er femte og sidste sæson af ’SJIT
Happens’, og der er skruet helt op for de store dramaer, når ZULU fortæller det sidste ”eventyr” om de seks venner på Nørrebro.
De seks venner, der har været som familie for hinanden, er tæt på at være
voksne og står overfor alle de store beslutninger om fremtiden. Både hvad
angår kærlighed, job og familie. Og sæson 5 både starter og slutter med
et bryllup …

Velkommen til sommeren 1931. Ferien
står for døren, og det dejlige personale på
’Badehotellet’ byder velkommen til fjerde
sæson af den populære tv-serie på TV 2.
Sommeren 1931 indvarsler nye tider på det
lille hotel. Fru Andersen (Bodil Jørgensen) har
efter sygdom trukket sig lidt tilbage og har
overladt den daglige drift til Fie (Rosalinde
Mynster). Stamgæsterne flytter ind for sommeren, men også nye spændende personligheder
kommer til. Og så rykker krisen stadig tættere
på hotellet.
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KORT & GODT

5. HALVLEG
Pulsen er høj og tempoet endnu højere, når Danmarks
skæveste sportsquiz vender tilbage.

V

il Jesper Skibby nogensinde vinde en konkurrence? Og hvad fanden er
parterre? Det er bare nogle af de spørgsmål, der bliver stillet i denne
sæson af ”5. Halvleg”. Om de bliver besvaret, vil foråret vise, men en ting
er sikker: Carsten Bang og Co. står skarpere end nogensinde – også i spandex.
”5. Halvleg” er quizzen, der hylder de største danske sportsstjerner. Og vanen
tro fører Carsten Bang selv an, når han udfordrer sine to holdkaptajner og deres
gæster i alt lige fra tørsvømning og blindcykling til travløb med et tvist.

Når manden er gået hen og blevet for tyk og
usexet, når der hersker uenighed om drømmebrylluppet, eller når svigermor bliver det
evige diskussionsemne – HVER aften. Hvad
gør man så? Man kontakter ”Oraklerne” –
også bedre kendt som Uffe Buchard, Emil
Thorup, Christian Bitz og Søren Fauli.

Komiker Jesper Juhl og tidligere cykelrytter Jesper Skibby er som altid holdkaptajner på henholdsvis rødt og blåt hold, og hver uge får de nyt følgeskab af de
sejeste sportsstjerner og sjoveste komikere, der er klar til at kaste sig ud i de
gakkede og ganske utraditionelle sportsgrene, der foregår både i og uden for
5. Halvleg-studiet.

I Kanal 4’s nye dilemmaprogram ”Oraklerne” tager
de fire markante herrer ud i landet for at besøge og
rådgive kvinder, der står i et dilemma, de ikke selv
kan løse. Programmerne giver via ”Oraklerne” mænds
ærlige syn på kvinders hverdagsproblemer og belyser
samtidig forskellene mellem kønnene i en let og humoristisk tone.

Pernille Blume, Anders Lund Madsen, Sarah Mahfoud, Jakob Fuglsang, Brian
Lykke og Sara Slott og er bare nogle af de nye gæster, der denne gang kommer
forbi 5. Halvleg’s træningslokaler. Derudover bliver der også plads til en række
af de faste støtter som Nikolaj Kopernikus, Anders Breinholt, Rasmus Botoft,
Signe Lindkvist samt de trofaste holdspillere Lise Baastrup, Uffe Holm og Nikolaj
Stokholm. Vært: Carsten Bang, holdkaptajner: Jesper Juhl og Jesper Skibby.

For hvis der er nogen, som IKKE er bange for at sige
tingene lige ud, så er det ”Oraklerne” – også, når det
gælder gruppen indbyrdes. Men med et kærligt glimt i
øjet sørger den mandlige kvartet for, at kvinden får den
rette rådgivning, så hun i sidste ende selv kan træffe
sin beslutning.

Politijagt:
Fartsyndere og spritbilister
I 16. sæson af Politijagt er seerne igen med på bagsædet af patruljevognen, når Vlado, Henrik, Jørgen, Peter, Lotte og alle de andre betjente fra
færdselspolitiet, tager os med, når de arbejder for at sætte en stopper for
de hensynsløse trafikanter, der sætter deres eget og vores liv på spil på de
danske veje.
Premiere onsdag den 8. februar kl. 20.00 på Kanal 5
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Nærkontakt
Glem krystalkuglen, de dystre mørke rum og spåkonen.
I ”Nærkontakt” kaster Kanal 4 et anderledes lys på den spirituelle verden, når en række kendte
mennesker tilbringer et døgn sammen i en stor, lækker villa i Nordsjælland i selskab med tre
professionelle clairvoyante vejledere.

I

løbet af dette døgn, vil tre medier; Krumme, Sebbastian
og Rikke; hjælpe de kendte med at få svar på nogle
meget personlige spørgsmål, som kan have afgørende
betydning for resten af deres liv. Spørgsmål som vedrører
både de kendtes fortid, nutid og fremtid – og som kun kan
besvares med hjælp fra den åndelige verden …
Krumme, Sebbastian og Rikke ved ikke i forvejen, hvilke
personer de skal møde, og hvad disse ønsker at få svar på.
De ved blot, at der hver uge flytter tre nye kendisser ind.
Om man tror på det eller ej, så vil de kendte åbne op for
og blive klogere på nye sider af sig selv og deres liv. Og for
nogle især kommer dette døgn – i spiritualitetens tegn – til
grundlæggende at ændre deres syn på tilværelsen.

Gennem Sebbastian får de kontakt til afdøde, som har stået
dem meget nær, eller som de har haft en særlig relation til.
Og gennem Sebbastian får de mulighed for at stille spørgsmål til de afdøde. Spørgsmål som giver dem afklaring, og
som åbner op for store følelser.

Rikke
Til sidst møder de Rikke, der er clairvoyant business coach,
med speciale i selvudvikling og potentiale. Rikke arbejder
på daglig basis med direktører fra store danske og udenlandske virksomheder. Rikke konfronterer dem med nogle
af de dilemmaer, de står over for i deres liv, og rådgiver
dem om fremtiden. Hun kan se, hvilke muligheder der ligger
foran dem – men det er op til dem selv at gribe dem - hvis
de tør.

Seerne kan se frem til at opleve blandt andre Hella Joof,
Rasmus Nøhr, Bubber, Manu Sareen, Claus Elming, Robert
Hansen, Claudia Rex, Henrik Qvortrup, Le Gammeltoft og
mange flere.

De clairvoyante vejledere
Krumme
Den første spirituelle vejleder, de møder, er Krumme, der er
clairvoyant med speciale i håndlæsning.
Med udgangspunkt i hændernes linjer aflæser hun deres
inderste og mest private karaktertræk og kan se hvilke
udfordringer, de står over for i deres liv og personlighed
lige nu og her.

Sebbastian
Derefter møder de Sebbastian, der er clairvoyant medium
med speciale i afdøde-kontakt.
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Disney Channel er tv-kanalen for hele familien! Hver dag vises populære
serier for store og små, og i weekenden sendes der hver aften familiefilm
kl. 19.00. Her findes det hele, lige fra klassikere som Biler, Askepot og
Monsters, Inc. til nye favoritserier som Violetta og Liv og Maddie. I Danmark
sender Disney Channel hver dag mellem kl. 6.00 og 22.00. Alle programmer
er enten med dansk tale eller danske undertekster.

Jeg er Luna
Soy Luna handler om Luna Valente spillet af Karol Sevilla. Præcis som alle andre
i sin alder bor hun hjemme, går i skole og hænger ud med sine venner. Hun har
også et deltidsjob på en fastfoodrestaurant, og i fritiden gør hun det, hun elsker
allermest: At køre på rulleskøjter, mens hun lytter til musik, som hendes bedste
ven Simon har skrevet. Lunas liv ændrer sig brat, da hun sammen med sin familien
flytter fra Mexico til et helt andet land; Argentina. Luna skal nu vænne sig til et
helt nyt liv, nye venner og en ny skole, hvor hun møder en luksusverden, som hun
ikke rigtigt føler sig hjemme i. Luna søger tilflugt på sine rulleskøjter, og snart
opdager hun rulleskøjtebanen Jam & Roller og dermed en helt ny verden på hjul.
Men spørgsmålet er, om Luna kan tilpasse sin rulleskøjtestil til freestylestilen og
dans som de andre i Jam & Roller? I denne nye fase af Lunas liv blomstrer hendes
passion for rulleskøjteløb og dans, alt imens hun møder nye venner, bliver forelsket
og opdager sit sande jeg.

©2016 Disney

Liv og Maddie er enæggede tvillinger, der har levet
adskilt i fire år. Nu, hvor de igen er forenet, må de
lære på en gang at håndtere high school-livet, nogle drillesyge brødre og hinandens forskelligheder!

©2016 Disney

Frost – Nordlysets magi
Anna, Elsa, Kristoffer og vennerne fra Disney’s
Frost skal hjælpe Little Rock med at finde en
sporingskrystal. Tag med dem på et bjergeventyr under nordlyset!

©2016 Disney
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Slip Angsten
Angst rammer hver femte dansker i løbet af livet. Dobbelt så mange kvinder som mænd får
stillet en angstdiagnose, hvoraf de hårdest ramte er unge kvinder i alderen 15 og 25 år.
Derfor ønsker Kanal 4 sammen med Psykiatrifonden at bryde tavsheden om den tabubelagte
lidelse, der invaliderer så mange danskere og giver dårlig livskvalitet til endnu flere.

A

ngst er en usynlig folkesygdom, som få tør tale om, derfor er der mange,
som ikke får kvalificeret hjælp. I stedet undgår man ofte, det man er bange
for og bliver gidsel i sit eget liv.
Det er den lidelse, der koster vores samfund flest penge i tabt produktion – 8,5 mia.
årligt. Tidlig behandling er meget vigtig, da angst breder sig. Jo tidligere behandling
– jo større chance for at slippe af med angsten.

Første skridt er at tale om det …
Og det sker i uge 5, hvor Kanal 4 rydder store dele af tv-fladen for at afdække
emnet angst.

Slip Angsten – sig det højt
Angst kan ramme alle – også når man er en kendt og offentlig person. ”Slip
Angsten – sig det højt” er en programserie på fire afsnit, hvor vi sidder i sofaen
med de kendte, mens de fortæller deres personlige historie om deres angstlidelse,
og hvordan de lever med den i hverdagen. Selvom det er en lidelse, de har haft
tæt på livet i mange år, er det første gang for nogle af dem, at de siger det højt i
offentligheden. De vælger at stå frem i håb om, at andre også tør sige det højt og
få hjælp til at slippe angsten.
De kendte, som har valgt at sige det højt, er: Mascha Vang, Irina, Robert Hansen,
Nanna Lüders, Sofie Hagen, Chief One, Sara Maria Frank Mærkedal, Nicoline Toft,
Dennis Knudsen, Claudia Rex, Elias Ehlers, Lizl Rand og Lucy Love.

Slip Angsten
Slip Angsten er en programserie på fire
afsnit, der vises lige efter ”Slip Angsten
– sig det højt”. Skuespiller Sofie LassenKahlke og journalist Rie Helmer er værterne, der nysgerrigt og undersøgende
sætter lys på den usynlige folkesygdom,
angst. Deres mission er at finde svaret
på, hvad angst er, og hvad det betyder,
når man lever med angst som en fast
følgesvend i hverdagen. Deres rejse bringer dem rundt i landet og op i vejret, når
de selv skal mærke, hvordan deres egen
angst kan tage over.
I hvert program dykker Rie og Sofie ned
i et nyt emne, der har med angst at gøre.
De møder personer, der er ramt af svær
angst. En angst, der handicapper dem
i deres hverdagsliv og afskærmer dem
fra at tage offentlige transportmidler, at
indgå i sociale sammenhænge og sågar
at gå i skole eller på arbejde.

I løbet af programmerne møder de Nova
på 12 år, som har generaliseret angst og
er bekymret for næsten alt, Carla på 15
år, der kæmper med social angst, Nathalie
på 28 år, som lider voldsomt af agorafobi,
som er frygten for store pladser, og Line
på 45 år, der siden hun var helt ung
har været udfordret af panikangst, hvor
hun i bestemte situationer får voldsomme
panikanfald. Vi følger dem alle, når de
sammen med en psykolog vil forsøge at
se angsten i øjnene og blive angsten kvit.
Desuden sætter Rie og Sofie eksperimenter op og undersøger tabuet omkring
angst. De tester deres egen angst i forsøget på at forstå den svære angst. Og
de besøger blandt andet et gymnasie, en
børnehave og taler med både kendte og
ikke kendte danskere om, hvad der kan
udløse angsten.
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FÅ HJEMMETRIBUNE
MED VIASAT

®

Nyd al den sport, du har lyst til. Viasat har samlet de stærkeste
sportsrettigheder til dig, der elsker en bred vifte af verdensklassesport, som du kan nyde direkte fra din egen hjemmetribune.

Dyrker du sport med Viasat?
Længes du efter at sidde på første række til de allerstørste sportsbegivenheder, så tager Viasat dig
med på hjemmetribunen – helt tæt på, hvor magien begynder.
Med den skarpeste billedkvalitet står græsset på grønsværen, isen i arenaen og dækkene på verdens
vildeste Formel 1-baner fuldstændig skarpt. Verdens største sportsudøvere er klar til at løbe på banen
for dig, når Champions League, Premier League, NFL, tennis, håndbold, ishockey, eSport og meget
mere kan opleves på Viasats kanaler.
Viasat har samlet de stærkeste sportsrettigheder og folder det hele ud for dig i en intens vifte af
verdensklasse-begivenheder.

Super Bowl nærmer sig!
Februar og dermed Super Bowl nærmer sig. Vi er allerede godt i gang med at glæde os!
Sidste år blev 50-året for den første Super Bowl markeret. Det skete med fænomenal
underholdning af blandt andre Coldplay, Beyoncé, Lady Gaga og Bruno Mars – og n
 aturligvis
masser af action og sublimt spil af de to finalehold, Denver Broncos og C
 arolina Panthers.
For ser vi ind bag showet, så handler det om én ting: Det stærkeste hold på amerikansk jord.
Sidste år sikrede Denver Broncos sig sejren, og det bliver ualmindeligt spændende at se,
hvem der løber med hæder, ære og ikke mindst trofæ i februar i år.

Din guldbillet til
Premier League
Premier League er og bliver verdens bedste nationale
fodboldliga. Sæson efter sæson får vi underholdning i
absolut verdensklasse, og med Viasat sidder du både
først og bedst på tribunen.
Viasat tilbyder flere live-kampe end nogen anden
udbyder. Og hvis du er ægte sportsentusiast og vil have
det bedste og meste fra den engelske liga, så skal du
følge med på TV3 Sport 1, TV3 Sport 2 og 3+.
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