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NGC
- underholdning
med kant og glimt
i øjet

1976

TV-sommer
på TV3
Foto: NGC Point Of No Return

2016

Tag friheden – se lige,
hvad du har lyst til
Vil du ind i kampen eller ud i det blå? Hos os
kan du se dét, du gerne vil. Derfor har alle
medlemmer i Skanderborg Antenneforening
friheden til at vælge mellem mere end 100
tv-kanaler.

Du vælger selv, om du vil se sport, natur eller
noget helt tredje. På tv, pc, tablet eller mobil.
Tag friheden. Der er mere, end du drømmer om.
Se dine valgmuligheder på
skantenne.dk

Du vælger selv dine tv-kanaler på toppen af din Lille tv-pakke
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FORORD

40 år’s tv
– vores egen ”krønike”

D

ette nummer af bladet markerer især antenneforeningens 40-års jubilæum, som naturligvis skal fejres på behørig vis. Datoen er passeret i
februar men som nævnt på generalforsamlingen i år har vi udsat fejringen til lysere tider – og til en lørdag, så flere forhåbentlig kan være med. Valget
er faldet på 4. juni i tidsrummet kl. 10.00-14.00. Sæt krydset allerede nu – og
hold øje med hjemmeside og lokale medier!
Der er blevet plads til nostalgiske tilbageblik over hoved begivenheder i 10-året,
der er gået siden vores fejring af 30 års jubilæet, men der er sket så meget i
teknologisk udvikling, at det kun kan blive glimtvis.
I tv-verdenen er der sket mange fusioner, undertiden med helt uventede familiesammenføringer f.eks. Discovery med SBS og senest Eurosport – og de andre
etablerede stor-kanaler som DR, TV 2 og Viasat har fået så mange fætre og
kusiner, at der reelt er tale om en underskov. I tilgift skiftes navne og logo ofte
ud – mens indholdet skal studeres tæt for at se, hvad der er ændret her. ”Ekstra”
kanalerne er dog en fordel for det ”frie” valg, da man allerede fra lille pakke kan
tilkøbe kanaler, som har seernes særlige interesse. Det var måske ikke så interessant for 10 år siden, da de udbudte kanaler med et diplomatisk udtryk lå lidt
i periferien af seer-interesse.
Har vi så Frit Valg?
Skanderborg Antenneforenings pakkeløsninger er stadig rigtig populære, men
vi holder naturligvis øje med udviklingen i pakkeskift o.l. Vi hylder også en fritvalgs løsning, og i princippet må man sige, at vi allerede har det i systemet med
tilkøb af kanaler. Det frie valg har været et kæmpe mantra i årtiet, der er gået –
til dels ansporet af politikere fra højre og venstre, som dog glemmer at fortælle
hele sandheden, når de anbefaler kanaler ”i løs vægt”. De dyre kanaler (her især
sportskanaler) bli’r jo ikke ligefrem billigere, hvis flere seere vælger dem fra.
Og dermed går det stadig ud over dem, der egentlig kun vil se dem og i dag
synes, de betaler for meget for det.. og det er slet ikke så enkelt at løse, som
de folkevalgte postulerer.
Bredbåndstjenesternes udvikling har også været forrygende – vi har i dag
hastigheder og medie ”cross-over” muligheder, som før var virksomheds særeje, men nu tilbydes helt almindelige husholdninger, som ikke vil ”nøjes” og er
kritiske i deres forbrug. Kapaciteten skal være i top – så det skal kabelnettet
også være. Som formand Henrik konstant betoner i sine ledere, skal anlægget
have top prioritet, og der bli’r våget over det med falkeblik. Vi i bestyrelsen håber
at ha’ løftet opgaven og glæder os til at se, hvad de næste 10 år kan byde på!

“

God læsning og forhåbentlig på gensyn den 4. juni,
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Generalforsamling
og et nyt spændende tv-år
Af Henrik Christensen

“

Der var i år mange positive tilkendegivelser fra vores medlemmer om,
at de er godt tilfreds med
foreningens programpakker og
ydelser.

Generalforsamling
Onsdag den 24. februar 2016, afholdt Skanderborg
Antenneforening sin ordinære generalforsamling i lokalerne
på Capri i Skanderborg.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og kontingent for 2016/2017 blev besluttet efter bestyrelsens
forslag.
Der var i år mange positive tilkendegivelser fra vores
medlemmer om, at de er godt tilfreds med foreningens
programpakker og ydelser.
Konkurrencesituationen og pakkefordeling
Vi har i alt ca. 10.800 medlemmer. Vi har det seneste år kun
haft en mindre tilbagegang på 1,4%, hvilket er rigtig flot, set
i lyset af den store konkurrence vi har med bl.a. energiselskabernes fibernet, Boxer, TDC Home Trio og flere andre.
Mange af de medlemmer vi mister sker ved ejerskifter, hvor
vi ikke altid når ud til den ny ejer/lejer. Det er forhold vi vil
arbejde på fremadrettet.
Vi får dog også nye medlemmer.
Senest har vi fået nye medlemmer på Blishønedalen, som
ligger i det nye boligområde Anebjerg, mellem Skanderborg
og Stilling. Vi har ligeledes fået nye medlemmer på
Nørregaards Alle´ og vi er fortsat med når der leveres nye
boliger i Søbyen i Skanderborg
Fordelingen af medlemmer i
vores tre pakker er lige nu således,
Lille Pakke		
2.824
Mellem Pakke
1.308
Stor Pakke		
6.680

I år har vi modtaget 563 stemmer, hvoraf 496 er blevet
afgivet over nettet.
Der er i år et fald i afgivne stemmer i forhold til sidste år.
Andelen af internetstemmer er dog støt stigende, og udgør
nu 88% af de samlede stemmer.
Sammen med andre forhold så som alsidighed, program
priser og mulighed for opnåelse af rabatter, benytter bestyrelsen afstemningen, i vores sammen-sætning af programpakker og i forhandlinger med programudbyderne.
Den faldende medlemsinteresse for afstemningen vil gøre,
at bestyrelsen naturligt vil evaluere på om en fortsat programafstemning giver mening – så måske bliver programafstemning i 2017 den sidste i Skanderborg Antenneforening.
Programkøb
Det er igen lykkedes for os at få forhandlet gode priser hjem
til Skanderborg Antenneforening, så Kontingentet for de
forskellige pakker bliver således:
Pakkepriser
Lille pakke
Mellem pakke
Stor pakke

2015
1600
3400
4750

2016 Stigning
1700
100,3550
150,4900
150,-

Analogt Sluk
I april måned 2015 lukkede vi for 17 ud af vores 22 analoge
kanaler, og som vi har adviseret om, lukkes der i forbindelse
med kanalomlægningen i maj 2016, for de sidste 5 kanaler.
Ved brugerundersøgelser har vi konstateret, at langt de
fleste af Sanderborg antenneforenings medlemmer allerede
nu er i stand til at modtage digitalt tv, og det gav heller ikke
de store problemer, da vi lukkede analoge kanaler i 2015.
Vi har også fulgt udviklingen på tekniksiden og priserne på
fladskærme, og for godt kr. 2.000,- får vi i dag et 40” flad-

s
s

Som det fremgår, er den store
pakke i særdeleshed den
mest populære i Skanderborg
Antenneforening med godt
62% af de samlede medlemmer.

Programafstemning
Igen i år har vi gennemført programafstemning, både med
den vedlagte stemmeseddel i vores seneste blad, og via
afstemning over internettet.
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skærm tv, der kan modtage digitalt TV og lyd i en fantastisk
kvalitet – det er her kvalitetssignalerne fra Skanderborg
Antenneforening virkelig kommer til sin ret.

Investeringerne vil betyde, at vi vil kunne sende med større
bit-rate som vil give bedre billeder og lyd.
Anlægget vil samtidig blive forberedt til at kunne køre større
hastigheder på internetsiden.

Lukningen af de analoge kanaler giver samtidig den nødvendige plads til det stadig voksende udbud af
digitale HD kanaler og behov for båndbredde
til internetydelser.

Mulighed for Gratis Hus-Installations Tjek
Vi har indgået en udvidet servicekontrakt med
Dansk Kabel TV, som er en slags forsikring
for Skanderborg Antenneforening mod at
vores anlæg ældes og ender med ikke
at være tidssvarende.

Regnskab
Vi har igen i år haft et tilfredsstillende
regnskab, som er godkendt i bestyrelsen og på generalforsamlingen.
Foreningen har realiseret et tilfredsstillende overskud, med en positiv
afvigelse i forhold til det budgetterede, og med en egenkapital på
over kr. 13. mio. er vi godt rustet
til fremtiden
Investeringer i anlægget
I Skanderborg Antenneforening er
vi meget opmærksomme på at vi til
stadighed har antenne-net der er fuldt
up-to-date, og som kan levere den
kvalitet til vores medlemmer som vi lover.
I samarbejde med Dansk Kabel TV er vi
i gang med at lave en plan for forbedringer
i anlægget, som vil blive foretaget løbende de
næste år.
Vi påregner blandt andet at udskifte gammel fiber på de
store stræk og investeringer i flere forstærkere m.m.

Aftalen betyder bla. andet, at jordførte kabler, standere m.m., udskiftes, når Dansk Kabel TV støder på
udstyr, der ikke lever op til deres,
og vores kvalitetskrav.
I aftalen har vi også fået med, at
alle vores medlemmer tilbydes et
gratis Hus-Installationstjek.
Udfald på internettet og tv-billeder
der hakker og pixelerer kan være
rigtig irriterende. Dette kan skyldes
”Utætte” stik, da gamle kabler og stikdåser er modtagelige for støj.
Husinstallationstjekket er gratis for
Skanderborg Antenneforenings medlemmer, og kan bestilles hos Dansk Kabel TV.
Den nye programoversigt er vedlagt dette blad.
I bestyrelsen ser vi frem til et endnu et nyt godt tv år for
vores medlemmer i Skanderborg Antenneforening.

SOMMER-WIFI

GÅ SOMMEREN I MØDE MED WIFI I HAVEN

Få en professionel løsning, der passer til netop dit behov - med dækning både i huset og haven.
Så venter der gode sommeroplevelser på det trådløse bredbånd.

RING TIL OS
69 12 13 77

KORT & GODT

Skanderborg Antenneforening fylder 40 år og inviterer
i den anledning til jubilæumsarrangement lørdag den 4. juni i tidsrummet
Kl. 10.00 -14.00
Location bli’r meddelt senere, men vi kan garantere,
at det bli’r festligt og en lille smule fagligt med gode tilbud på selve dagen
fra vort kontor og tv- og internet udbyder YouSee. Alle er velkomne, også
ikke-medlemmer, der måske er nysgerrige efter at høre, hvad sådan en
forening egentlig kan tilbyde dem!
Forfriskninger og en bid mad er en selvfølge, ligesom konkurrencer og
underholdning fra populære tv-kanaler.
Tag endelig børnene med – der vil være aktiviteter for dem også.
Hold øje med hjemmesiden – skantenne.dk – og lokale medier,
når det endelige program kan afsløres.
Vi håber at se rigtig mange og glæder os til at fortælle om vores
oplevelser i en super spændende branche.

Kontoret i Skanderborg Antenneforening
har ændret rolle – og arbejdsopgaver
de seneste 10 år
Tidligere har kontorets opgaver primært været administration, servicering af nye –og eksisterende medlemmer, ejerskifter, flytninger, op –og nedgraderinger til den lille eller store programpakke, der var på daværende tidspunkt.
Af Brian Bjerre og Ulla Laurberg

M

en opgaverne blev markant
ændrede –og flere i 2008,
hvor antenneforeningen fik
digitalt tv, med alt det indebar. Her
fik kontoret for alvor sin sag for med
vejledning og rådgivning omkring de
nye digitale bokse og de mange muligheder det gav.

Selvom de fleste henvendelser i dag
bliver sendt igennem til YouSee, kræver det en bred viden omkring mulighederne, for at sende medlemmerne
rigtigt videre.
En 3. programpakke, mellem pakken,
blev lanceret i 2010 og gav medlemmerne flere valgmuligheder.

Senere kom der nye fladskærme med
indbyggede digitale tunere til kabel TV,
som medlemmerne skulle – og stadig
bliver vejledt i at indlæse kanaler på.
I 2008 overgik Skanderborg Antenneforening til YouSee som tv-leverandør, hvilket åbnede op for et univers
af muligheder for tilkøb, som løbende
er blevet mange flere, hvilket satte
kontoret på en stor vejledningsopgave.

Med den digitale udvikling kom ligeledes behovet for at få den interne
fordeling opgraderet, så pixeleringer
og manglende kanaler kunne undgås.
Specielt 4G indstråling har krævet
megen forklaring, så det bliver der
brugt megen tid på at vejlede omkring.
Senest har den totale overgang fra
analogt til digitalt tv givet anledning til
en lang række opklarende spørgsmål.

Konkurrencen fra de øvrige aktører på
markedet har også fyldt en del, da kontoret nu skulle argumentere for antenneforeningens tv-pakker og YouSee´s
produkter sammenholdt med bl.a. TDC
Home-Trio, Boxer TV og AURA.
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40 år
med antennerne ude

0286_AFOSHS_NYT1_2006.qxd

03/01/06

19:54

Side 8

Ved foreningens 30 års jubilæum i 2006 tog vi et nostalgisk tilbageblik til den spæde start i
1976, hvor gode, lokale kræfter lagde grunden til, at Skanderborgere kunne få mulighed
for at se mere end èt tv-program . Især den foretagsomme og agtede forretningsmand, nu
afdøde Søren Berthelsen, der med sin store tekniske viden, var det naturlige valg som

Kan Zulu lave hat trick?

foreningens første formand, trak et meget stort læs, både med de drilske signaler og
organisationens hele opbygning med priser, procedurer etc.

Highlights i udviklingen:
Digitalisering
Med foreningens primære formål for øje – at stille tv –og
internet og hermed beslægtede faciliteter til rådighed for
I de sidste par programvalg
fem-års
TV2den
Zulu,
medlemmerne – erhar
det oplagt
at se jubilaren,
digitalisering som
største landvinding i den teknologiske udviklingsproces.
været top-scorer hos medlemmerne i Skanderborg, og det
Det digitale spøgelse åndede også Skanderborg i nakken
bliver spændende
om kanalen
kan gentage
vedat
30 se,
års jubilæet
– og bestyrelsen
har naturligvissuccesfulgt
Af Hanne
Grøn
udviklingen på nærmeste hold. De faciliteter, den ”sorte
sen i år.
boks” (set-top boksen) som flere udbydere arbejdede på,
Yep! Billedet er 10 år
markerede et kvantespring til mange flere muligheder for
gammelt!
i et heltHD
nyt,kvalitet,
salamifyldt
comemer og gamle kendinge
i nye udgafunktionelle
løsningermen
på tv-siden.
valgfrihed
kaldet
"Penislægens
værkver.
(med tilkøbs kanaler), dyshow
StartForfra
og optage
funktioner stod
Af Hanne
Grøn
sted".
Programmet
rigtige
Fra én
kanal til 100
højt på ønskelisten hos
bestyrelsen,
og en sværtager
beslutning
mænds
med detvalgte
modsatComedy
Men selv radio/tv manden Søren Berthelsen
villei alskens
næppe
om leverandørskifte blev
taget i problemer
2008, hvor foreningen
te kønYou
forholdsvis
forklædninger
have kunnet forudse den eksplosive udvikling,
der har præden største danske udbyder,
See til somalvorligt
udbyder afogtv er i
øvrigt
ikke
for
sarte
sjæle. at
Klovn
–
autentisk
comedy
Stærkt get
brand
årene siden 30-års jubilæet. Foreningens medlemmer
efter en årelang periode med Canal Digital. Vi vurderede,
Christensen
oglængst
Frank
Det er stadig
dei to
ungefritkanalchekan i dag
praksis
vælge, hvornårCasper
de vil se deres
yndde var
fremme med digitaliseringen generelt, og speMed
emner
flerebedst
år opfyldte
lagt de
fer, Palle
Strøm og Keld
lingsprogrammer
– ogReinicke,
på hvilket medieHvam
(tv, pc, har
tablet,igennem
smart
cifikt
krav, sprængfarlige
vi stillede til stabilitet,
kvalitetsom
"Den første gang" og "Min kæreste
deres
hjerteblod
og
der holder
tømmerne
i dendelille
kri- vores
phone)
ved at tilkøbe
faciliteter,
udbyder
YouSee, i enogkonstant
fremtidig sparring.
bestemmer" giver Jan alle landets
ambitiøs udvikling af
ger, ogstiller
konceptet
med
comedy,
til rådighed.
Samtidig
har vi i desærdeles
–stadig –populære
drengerøve gode råd og en hjælcomedy-genren
på Zulu.
Først
med
mixet med
sport – ogetskal
vi kalde
pakkeløsninger
kæmpe
udvalg, som
det kan ses i proInternet
siden
pende
hånd.
Kendte
danskere
"Langt fra Las Vegas"
det – "positive-spirit-reality"
gramoversigten i dette nummer.er
Som forså10 med
år siden er
det Dansk
Kabel
TV, der
servicerersom

intakt.

Zulu brandet er meget stærkt og
kendetegnet ved, at der bevidst
arbejdes på at skabe et univers af
"fællesskaber", som seerne kan blive
en del af og identificere sig med.
I det følgende præsenteres et
udvalg af kanalens nye program-
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"Shooting Stars", "Zulu Royal" og
nu med "Klovn".

f.eks. rapperen Niarn gæster værksteder og supplerer med deres egne
erfaringer. Som en ekstra bonus
kan singlefyre vinde en blind date.
De skal dog først overleve et møde
med en af programmets egne opfindelser: Olfertkranen. PS. Piger må
gerne se med.

Som en klar kandidat til Danmarks mest uheldige mand finder
vi en kæk Frank Hvam i hovedrollen i "Klovn". Tæt flankeret af vennen Casper Christensen.
Konceptet om at vise de to venners
hverdag tilfører comedy-genren et
forfriskende autentisk skær – dog
stærkt krydret med et hav af uhyggeligt pinlige episoder. Netop denne kombination af hylende morsomme og tåkrummende pinlige
situationer har gjort serien til en af
Zulus absolutte seermagneter. Og
vinder af dette års comedy-pris ved
den danske tv-festival.

"Hvem er mest næbbet af os to?"

I forårets nye episoder bliver seerne vidner til en periode i Frank og
Caspers liv, hvor sex-temaet af
uvisse årsager fylder vanvittigt
meget i de to drengehoveder og
selvfølgelig resulterer i en frygtelig

Gintbergs gakkede rejser
Ualmindeligt nysgerrig Zulu-turist
med hang til comedy. Jan Gintberg
har pakket kufferten og rejser ad
Japan til for at kaste sig frygtløst
ud i en stribe bizarre udfordringer.

1976

2016
000286_AFOSHS_NY

foreningens medlemmer, hvis der er knas
med det livsvigtige internet. Vi har foretaget
løbende investeringer i kabelnettet, men
mere omfattende renoveringer er ind imellem nødvendige, for at vi stadig kan tilbyde
optimale betingelser. En stor renovering
blev foretaget for omkring ti år siden både
som forberedelse til den digitale evolution
og sikring af kapacitet til nye tjenester.
Behovet er naturligvis ikke blevet mindre, og
selvom vi som nævnt har foretaget løbende
investeringer, står det klart, at udfordringen
med at vedligeholde, udbygge, og være på
forkant – ikke mindst med den stigende
konkurrence på internet markedet, stedse
vil kræve vores fulde opmærksomhed og
vilje til at investere for at forebygge problemer i leverancens kvalitet.
Ingen fløjtekedel er så utålmodig som en
internet bruger, hvis net er GÅET NED!
Det er vi helt med på, og det er et totalt
mantra, at foreningens tilbud på hastigheder og stabilitet til enhver tid kan matche
konkurrenternes. Dem er der jo blevet en
del af i 10 året, der er gået! Det har ikke
betydet en alarmerede udvikling i medlemstal, men gør naturligt (og meget sundt) at vi
til stadighed skal være på mærkerne.

Streaming – og ”bredbånd only”
Det hotte element på tv-siden med
streaming tjenester følger vi naturligvis
også. Det er uomtvisteligt kommet for at
blive, og en naturlig konsekvens må være,
at vi også tilbyder seere, der fravælger
”pakke løsninger” et medlemskab, hvor
der kun tilbydes bredbånd. Konceptet er
en af nyhederne i foreningen, som vil blive
lanceret i større målestok netop her i jubilæumsåret 2016.

T1_2006.qxd

03/01/06

19:49

Side 1

Jubilæumsnum

Og sådan kunne vi blive ved – der sker
hele tiden nyt i dette regi, og det er bl.a.
det, der gør det spændende at være en
del af som bestyrelse. Vist bruges der
rigtig mange timer på arbejdet, men den
anciennitet, de fleste i bestyrelsen har,
tyder ikke på, at interessen daler med
årene. Tværtimod!
Det kan man opleve ved selvsyn den 4.
juni, hvor vi gerne vil se så mange som
muligt og fortælle mere om de mange års
udvikling. Detaljer omkring arrangementet
kendes ikke i skrivende stund, men vi vil
orientere både på hjemmeside og lokale
medier, når dagen nærmer sig lidt mere.
Vel mødt – og tak for opbakning i alle
årene!
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SE NICKELODEON

I SKANDERBORG ANTENNEFORENING
VI SENDER KL. 05-22

Programoversigt 2016/2017

Antenneforeningen:
Tlf. 86 52 17 11
Adelgade 48
Fax 86 51 17 13
8660 Skanderborg
www.skantenne.dk

Åbningstid:
Mandag - onsdag:

10.00 - 13.00

Torsdag:

10.00 - 17.00

Fredag:

Lukket

Bestyrelsen:
Formand: Henrik Christensen. Næstformand: Hanne Grøn. Kasserer: Gunnar Sørensen.
Sekretær: Christian Hangaard. Øvrige: Gunner M. Nielsen, Knud Børlum, Kim Daugaard

Fejlmeldinger:
Af tilkøbsprodukter fra YouSee (Ekstrakanaler, HD boks, bredbånd og telefoni) rettes direkte til YouSee
support på tlf: 70 70 40 40
Øvrige fejlmeldinger til foreningens kontor på 86 52 17 11 eller Dansk Kabel TV på 76 42 88 00.

Programoversigt pr. 4. maj 2016/2017
Knap nr.

TV-logoer

TV-programmer

Plads nr.

Knap nr.

TV-logoer

TV-programmer

Plads nr.

Mellem pakke incl. Lille pakke

LILLE PAKKE
DR		1

6'eren HD

14

DR2		2

National Geographic
Channel

26

DR Kultur		

Nickelodeon

31

3

Kanal 5		4

STOR PAKKE INCL. LILLE OG MELLEM PAKKE

TV2		5

TV 3 Puls

11

TV 3 		

Canal 9

15

YouSee Infokanal		13

TLC

16

DR 3		

Discovery Channel

17

dk4		23

TNT

19

TV2 Østjylland		

25

MTV

20

DR Ramasjang 		

27

TV 2 Fri

22

DR Ultra		

33

Comedy Central

24

Ekstrakanalen		55

Disney

28

Prøvekanalen		74

Cartoon

30

SV1		87

Boomerang

34

SV 2		

88

Discovery ID

35

TV4 		

89

TV3 Sport 1

37

NRK 1		

90

TV3 Sport 2

38

ARD		91

Eurosport 1

39

ZDF		92

Eurosport 2

41

NDR		93

TV2 Sport

49

Animal Planet

50

Viasat Nature/Crime

59

ViaSat History

60

ViaSat Explorer

61

9

21

RTL		94
Pantone 4-colour process
Coated & Uncoated
DE 303-4 C/U
C:25 M:0 Y:80 K:5

Folketings TV		

95

Kanal Østjylland /
96
Tegnsprogskanalen		

Mellem pakke incl. Lille pakke
TV2 Zulu

6

TCM

65

TV2 Charlie

7

VH1

73

TV2 News

8

CNN

85

3+

10

Kanal 4

12

Playboy
Digitale kanaler kræver TV eller boks med DVB-C / MPEG4
tuner/modtager.
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Radio-programmer
FM-Program

MHz

DR P1

93.4

DR P2

100.2

P3 DR
P4 Østjylland

FM-Program

Sprog

Radio 24Syv

MHz

100.8

Radio Klassisk

99.4

94.9

Radio GO FM - Viborg

95.4

94.2

Radio Viborg

97.1

103.3

Radio ABC - Randers

97.8

DR P6 Beat

87.7

Radio ALFA - Randers

101.5

DR P7 Mix

89.8

VLR - Radio Horsens

102.0

DR P8 Jazz

91.2

Århus Lokalradio

96.5
92.8

DR P5

Sprog

The Voice (radio)

105.2

NDR 1 Radio (tysk)

Radio 100FM

107.3

NDR Kultur

PopFM

108.0

Radio Schleswig Holstein (tysk)

88.9

104.8

NOVA fm

99.8

Sveriges Radio - P2

90.6

FM95

98.3

NRK P1

88.5

Radiokanal udbud og frekvenser bringes med forbehold for ændringer. Prissætning af kanalerne kan betyde, at de ikke længere er tilgængelige.

Pakkeskift - Omlægning af programpakker:		
Bestillingen skal laves elektronisk via www.skantenne.dk eller pr. brev.					
					
Nedgradering: 					
Omlægning til en mindre pakke skal bestilles skriftligt og udføres kvartalsvis hhv. pr. 1. januar/1. april/1. juli/1. oktober.
Bestillingen skal være foreningen i hænde senest en måned før omlægningen udføres.
Overskydende kontingent tilbagebetales ikke - men modregnes i næstkommende opkrævning.				
					
Opgradering:					
Omlægning til en større tv pakke skal bestilles skriftligt og udføres løbene.					
					
Betaler du for tv via huslejen eller fællesudgifter, skal omlægningen bestilles hos din ulejer/administrator.
Gebyr for alle typer af pakkeskift kr. 375,-					

Kontingent 2016:
Lille pakke:

kr. 1.700,- / pr. mdr 142,- 			

Mellem pakke: kr. 3.550,- / pr. mdr 296,-			
Stor pakke.
kr. 4.900,- / pr. mdr 408,-			
			
Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december og opkræves ½-årligt.			
Betaling a conto pr. 01.01 og restopkrævning pr. 01.07.

Praktiske oplysninger
Tilslutning: Ønsker du at blive medlem af Antenneforeningen og få adgang til YouSees underholdningsunivers med mulighed for
at tilkøbe kanaler enkeltvis, bredbånd, IP telefoni eller mobil telefoni med forenings rabatter, kan du kontakte foreningens kontor
for nærmere information på tlf. 86 52 17 11.
For flere oplysninger om priser, produkter og udbud se foreningens hjemmeside www.skantenne.dk
Netværks ID for medlemmer af Skanderborg Antenneforening:
Stor pakke:
100
Lille pakke:
101
Mellem pakke:
102
Andre informationer dit tv måske skal bruge:
Frekvens:
450(000) kHz
Symbolrate:
6875
Modulation:
64

Tilkøbsmuligheder for medlemmer af foreningen
Følgende ekstra tilkøb forudsætter gyldigt medlemskab af antenneforeningen:
For bestilling eller spørgsmål vedr. tilkøb kontaktes YouSee’s kundeservice på tlf. 70 70 40 40.
Ekstrakanaler/Frit Valg – husstandens individuelle tilvalg af TV kanaler.
Suppler din basis TV pakke med de kanaler du mangler (kræver kortlæser og programkort fra YouSee)
Yderligere information kan findes på www.skantenne.dk eller på www.yousee.dk.
Internet og telefoni:
Stabilt og hurtigt højhastigheds bredbånd - inkl.YouSee Play tv og film og ubegrænset forbrug. Vælg mellem flere hastigheder med
foreningsrabat.
Læs mere om bredbånd her: www.yousee.dk (bemærk priser og hastigheder bliver først vist, når du har tastet din adresse).
Yousee mobil:
Mobil telefoni med særlig foreningsrabat, ”Bland selv” tale/data efter behov og mulighed for adgang til YouSee Play musik.
YouSee Plus - tv on demand:
YouSee boksen giver mulighed for at optage, pause, starte forfra og leje film, samt adgang til Tv arkiv og gratis film og serier.
Brochurer med priser m.m. kan afhentes på Antenneforeningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg.
Fejlmelding:
Fejlmelding af tv pakker meddeles til foreningens kontor på tlf. 86 52 17 11 eller direkte til Dansk Kabel TV på tlf. 76 42 88 00.
Fejlmelding af tilkøbsprodukter bedes rettet til YouSee support på tlf. 70 70 40 40.
Før du ringer, er det en god ide at gøre følgende:
1. Spørge naboen om de har de samme problemer med signalet.
2. Kontrollere om der er strøm til dit TV/antenneforstærker/digitalboks.
3. Kontrollere om dit antennekabel fra stikdåsen til TV sidder løst.
4. Kontrollere om radio/bredbånd virker (hvis disse er tilsluttet antenneanlægget).
5. At koble alt eksternt udstyr fra (video, dekoder, andet tv, m.v.) –og tjekke signalet igen.
6. At kontrollere at Netværks ID (00)100 er indtastet ved brug af TV med indbygget MPEG4 DVB-C tuner.
7. At genstarte modem og PC (gælder kun ved fejlmelding af bredbånd)

Highlights på

nickelodeon

C

heerleaderen Bellas drøm går i opfyldelse, da hun får lov til at prøvespille
som quarterback på skolens footballhold.
Holdet gør alt, hvad de kan for at få hende
til at opgive, men Bella er fast besluttet på
ikke at lade sig slå ud!
Se nye afsnit på Nickelodeon!

- Nye afsnit

L

eo, 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 forudbetemt til at blive!
Se med hver lørdag
på Nickelodeon!

Make It Pop
- Nye afsnit fra d. 2. maj!

D

en boglige Corki, den modebevidste Jodi og eksperten i sociale meder Sun Hi sættes tilfældigt
sammen som værelseskammerater på en kostskole og
finder sammen om musikken. Med hjælp fra klassekammeraten og den håbefulde DJ Caleb kommer pigerne til
at ikke bare at dele værelse med også at synge i band
sammen da de bliver et hit på hele skolen og konkurrerer
om en plads i den kommende skolemusical.
Se med mandag - fredag kl. 18.05!
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BLIV KLOGERE PÅ DEN SJOVE MÅDE

Underholdning
med kant og glimt i øjet
National Geographic Channel er begavet underholdning med noget på hjerte. I maj måned tager vi
dig med på en rejse til de mest afsidesliggende hjørner af kloden, de fjerneste afkroge af sindet
og de dybeste sprækker i historien i et forsøg på at vise, hvordan vores liv er flettet sammen af
spørgsmål, der påvirker hvor vi er i dag, hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen.

V

i gør os umage for at gøre dig
klogere på den sjove måde
og det er successerien Dum,
Dummere, Derfor! i den grad et eksempel
på. Nu er Richard Hammond tilbage med
en helt ny og endnu mere underholdende
sæson. Her får du alle tænkelige former
for ulykker, som alverdens modige, men
ikke altid lige begavede, mennesker kommer ud for - og en enkel forklaring på
videnskaben bag deres smertefulde og
ydmygende fiaskoer. Alt sammen pakket ind i elegant super slow-motion og
underholdende animationer. Det er videnskabeligt katastrofe-tv med masser af
glimt i øjet, der skiftevis vil sende dig i
latterkramper og få dig til at ømme dig
højlydt på vegne at de stakkels uheldige
helte på skærmen.
Men begavet underholdning er mere end
sjov og ballade – for at blive klogere
på vores samtid er vi ofte nødt til at se
nærmere på vores fortid og her fylder
historierne om Nazityskland en del. I
Nazi megakonstruktioner ser vi nærmere på nazisternes bestræbelser på at
opnå verdensherredømmet ved at bygge
nogle af de største og mest dødbrin-

gende krigsmaskiner, verden hidtil har
set. Nazisterne udtænkte kæmpe dræbermaskiner, avancerede superkanoner
og nogle af de allerførste masseødelæggelsesvåben – alt sammen for at styre en
nation, erobre et kontinent og vinde en
krig. Over seks afsnit ser vi nærmere på
resterne af Hitlers mest ambitiøse megamaskiner og afslører tankerne, der lå bag
de geniale konstruktioner og de teknologiske løsninger, der for altid ændrede
vilkårene for krig.

I serien Explorer, der består af en række
enkeltstående dokumentarfilm, ser vi
blandt andet nærmere på døden og dens
ritualer. Døden er ligeså grundlæggende
for livet som tyngdekraft, sex eller at
trække vejret. Vi kan ikke lide at tænke på
det, men døden gør livet på jorden muligt.
I dag er vores holdning til døden under
forandring. Og de valg, vi træffer om, hvad
der skal ske med os, når vi er døde, er
blevet endnu en måde at udtrykke vores
individualitet på. I Explorer: Dødens
ritualer møder vi de mennesker, der vælger at leve med døden til hverdag og som
mener, at det er på tide at vi ser vores
egen dødelighed i øjnene.

I den anden ende af spekteret følger vi
i en gruppe øvede bjergbestigere, der
bliver konfronteret med deres personlige
dæmoner af sorg, tvivl og frygt på en 240
km lang rejse fra Myanmars kvælende
jungle til en fjern bjergtinde på kanten
af verden. Hkakabo Razi, der ligger for
enden af Himalaya, er efter sigende det
højeste bjerg i Sydøstasien, men det er
aldrig blevet bekræftet med moderne
GPS. Kun to mennesker har nået toppen
og overlevet. I Explorer: Point of no
return skal holdet klare sig gennem et
farligt landskab af slange-fyldte jungler
og ubeboet vildmark i dette gamle land,
der først for nyligt er åbnet op for verden udenfor. Hver og én må de se sine
dæmoner i øjnene, hvis de skal have
en chance for at nå toppen og komme
tilbage i live.
Dum, Dummere, Derfor!
Sæsonpremiere 3/5 kl. 21.00
Nazi megakonstruktioner:
Sæsonpremiere 4/5 kl. 22.00
Explorer: Dødens ritualer:
Premiere 8/5 kl. 21.00
Explorer: Point of No Return:
Premiere 29/5 kl. 21.00
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VILD MED SPORT?
Viasat har samlet de stærkeste sportsrettigheder og folder det hele ud for dig i en intens vifte af
verdensklassebegivenheder. Vi har eksklusive rettigheder til verdens største sportsbegivenheder.
Vi viser også verdensklasse tennis, atletik, motorsport og meget meget mere...

Læs mere på skantenne.dk

Tv-sommeren på TV3

TV3 leverer topunderholdning og drama for hele familien og for enhver
smag. Det er både velkendte programmer, men også en række nye spændende
programmer, der giver sommeren et ekstra pift. Her er nogle smagsprøver.

MasterChef med
nerverne på højkant
Kys, Knald og Kærlighed
I TV3’s nye grænseoverskridende kærlighedseksperiment Kys, Knald &
Kærlighed siger Rikke Gøransson hver mandag velkommen til en modig
hovedperson, der har sagt ja til at kysse med 15 helt fremmede mennesker i sin jagt på kærligheden – og det skal ske med bind for øjnene!

Der er spænding i køkkenet, når Danmarks største mad
talenter kæmper om den eftertragtede titel ”Danmarks nye
MasterChef” og komponerer retter, der tilfredsstiller de
strenge dommere. Følg med i den populære serie, når kampen intensiveres i køkkenet.

Det viser sig nemlig, at kysset er et overraskende godt redskab i jagten
på den helt rigtige partner – og vi i høj grad vælger ham eller hende ud
fra hvor godt vi kysser. Så hvorfor ikke lukke øjnene, undgå flere pinlige
situationer med håbløse matches, og i stedet kysse sig frem til den rette
partner og kærligheden?

Mit plastikmareridt

Danmarks mest farverige familie
kører på 9. sæson
Ny generation er kommet til Familien fra Bryggen. Geggo har fået lille Alba og Mor
Ann har fået sin erstatning for Pixie – og Linse har fået ny bil. På TV3 følger vi familien,
hvor den største forandring er lille Alba. Geggo har aldrig følt sig smukkere end efter
hun er blevet mor. Og selvom Linse både er blevet mormor og fyldt 50 år, er også hun
gladere end nogensinde og super stolt af sin datter og hun er mere end lykkelig for sit
lille barnebarn.

TV3 er klar med nye afsnit af dokumentarserien
”Mit Plastikmareridt”. Igen står to af landets
dygtigste og mest erfarne plastikkirurger klar
til at tilbyde deres hjælp til at få genoprettet
fejlslagne plastikoperationer. Stadig flere og
flere danskere lægger sig ”under kniven” i jagten
på evig skønhed. Men nogle gange går turen på
operationsbordet galt. I ”Mit Plastikmareridt” vises bagsiden af medaljen, når dét, der begyndte
som en smuk drøm om skønhed, i stedet ender
med at være ens værste mareridt. Resultatet
af skøndhedskirugi er desværre indimellem
en patient, der bliver efterladt med ar på både
krop og sjæl, fordi operationen ikke er gået som
forventet og håbet. Følg de nye afsnit, hvor de
dygtige plastikkirurger giver nye kvinder håbet
tilbage.
Nr. 2 - maj 2016
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SKARPESTE KNIV I SKUFFEN VINDER

MANDAG
KL. 21.00

Storage Wars Miami, tirsdag kl. 22.00

Du finde
r
HISTORY
på prøve
kanalen
.

Gå sommeren i møde
med History
Der er masser af vitaminer til de små grå, når HISTORY byder på vild skattejagt, fascinerende
dyst på færdigheder og en kæmpe bunke aha-oplevelser.

M

ysteriet om Tempelriddernes skat har igennem
århundreder tryllebundet hele verden og mangt
en skattejæger har forsøgt at knække koden. Men
nu er nye fund og informationer dukket op, og det bliver
starten på en fantastisk rejse på tværs af kloden og tilbage
i tiden, for er der virkelig forbindelse mellem Middelalderens
Tempelriddere og 1700-tallets pirater? I seks medrivende
afsnit tager Pirate Treasure of the Knights Templar seerne
med på en vild skattejagt fra Europas middelalderbyer og
Det Hellige Land i Mellemøsten til en hemmelig ø i Det
Indiske Ocean og den evige puls i New York.

eller oversete skatte i American Restoration, så kigger vi
eksperterne over skulderen og får et indblik i en unik verden af vintage og nænsom modernisering. Og krydret med
fortællinger om effekternes oprindelse, brug og ofte sjove
og skæve anekdoter er der dømt historiefortælling på en
anderledes måde.
Så velkommen til de lyse aftener – også på HISTORY.

Skattejagt er der også masser af hver mandag og tirsdag,
når HISTORY er midt i krydsfeltet af historie og underholdning med de evigt populære Pawn Stars og Storage Wars.
Sidstnævnte er taget sydpå til festlige og farverige Miami,
hvor garvede auktionister og vilde skattejægere kæmper
om værdifulde samlerobjekter, historiske skatte og hurtige
penge.
Onsdag aften byder HISTORY på den helt nye serie Forged
in Fire. Her dyster nogle af nutidens bedste våbensmede på
færdigheder, passion og ældgamle traditioner, når de genskaber verdenshistoriens mest ikoniske våben. Vikingeøkser,
samuraisværd, kårder og chakrams er blot nogle af dødbringende kunstværker som skabes efter traditionelle smedningsprocesser og testes efter moderne standarder.
Restaureringskunst er i fokus hver torsdag aften. Uanset
om det gælder ramponerede skrotbunker i Counting Cars

Forged in Fire,
onsdag kl. 21.00

Counting
Cars, sæso
npremiere
torsdag de
n 26. maj
kl. 21.00

Nr. 2 - maj 2016

23

Gigantisk sportssommer på
TV 2 og TV 2 SPORT
Aldrig tidligere har TV 2s kanaler budt på så meget sport, som det bliver tilfældet
i sommeren 2016.

F

or danskere, der holder af sport
og store følelser, bliver sommeren
2016 fantastisk på TV 2 og TV 2
SPORT. Ikke-sportselskere må søge
til andre kanaler på de største sportsdage.

deres deltagelse ved henholdsvis EM-slutrunden i december og
VM-slutrunden i januar. 18.-19. juni
kører 24-timers-motorløbet Le Mans,
og 10. juni og en måned frem sender
TV 2 EM-fodbold fra Frankrig.

En sportssommer med bl.a. EM i fodbold, OL i Rio, Le Mans, VM i ishockey
samt de tre største etapeløb Giro
d'Italia, Tour de France og La Vuelta a
España betyder nemlig, at sommeren
2016 bliver den største nogensinde på
TV 2s kanaler.

TV 2 holder også fodboldfest i
Danmark, og den foregår i Aarhus, hvor
TV 2 har sit EM-studie, og hvor samtlige EM-kampe vises på storskærm i
området ved Musikhuset Aarhus og
kunstmuseet Aros.

Sportssommeren på TV 2 indledes
allerede 6. maj, når cykelklassikeren
Giro d'Italia sættes i gang, og vinderen findes 29. maj efter godt tre uger
med sprint, bjergkørsel og lange, seje
stræk.
I samme periode har TV 2 SPORT
bl.a. fokus på EM i roning med danske medaljechancer, VM i ishockey i
Rusland med dansk deltagelse, EM
i svømning i London, DTC-motorløb
samt Thomas og Uber Cup i badminton.
Juni med især håndbold,
EM-fodbold og motorløb
I juni skal både de danske håndboldkvinder og håndboldherrer sikre

24

Nr. 2 - maj 2016

August med OL i Rio
August kommer især til at stå i OL's
tegn - og i Brasiliens. OL foregår i
Rio i perioden 5.-21. august og vil
helt dominere sendefladen på TV 2
SPORT og en stor del af sendefladen
på TV 2s hovedkanal, hvor hovedværterne vil være Natasja Crone og Morten
Ankerdal.
TV 2 vil bl.a. byde på live-transmissioner
af håndbold og fodbold for mænd og
kvinder, atletik, tennis, cykling, roning,
kano/kajak og sejlsport - i sidstnævnte
sportsgren får TV 2 hjælp til dækningen
af tv-værten Mikkel Beha Erichsen og
hans ældste søn, Theis Midé Erichsen,
der er tidligere elite-sejlsportsmand og
har trænet med en række af de danske
OL-deltagere i sejlsport.

Herudover sender TV 2 live fra bl.a.
skydning, golf, ridning, basketball,
bordtennis, brydning, boksning, volleyball, vandpolo, gymnastik, moderne
femkamp, judo og den nye OL-disciplin
rugby. Herudover viser TV 2 naturligvis højdepunkterne fra alle øvrige
OL-discipliner, herunder badminton
og budskydning. De danske atleter
håber på at vende hjem fra Rio med ti
OL-medaljer.
Inden OL er helt slut, begynder TV 2 og
TV 2 SPORT 20. august dækningen af
årets sidste, store cykelklassiker La
Vuelta a España, der slutter 11. september i Madrid. TV 2-kanalerne kroner
deres største cykelsæson nogensinde
med transmissioner i september og
oktober fra både de nye europamesterskaber i cykling og med VM-cykling.

KORT & GODT

Sommertid er
krimitid

I

slutningen af maj begynder TV 2 CHARLIE sin solide og
populære sommertradition med stærke europæiske krimier, og
krimisommeren var helt frem til midten af august.
TV 2 CHARLIE er kendt for krimier som 'Murdoch mysterierne',
'Tavse vidner', 'Kommissær Rex', den danske 'Strisser på Samsø',
'Fornyet mistanke', 'En sag for Frost', ’Gerningsstedet’, ’Death in
Paradise’ og nyere serier som ’Scott & Bailey’, 'Mord ved havet'
og ’Fire kvinder og en begravelse’.
Nogle af disse vil være på skærmen under krimisommeren, og
herudover arbejder TV 2 CHARLIE på at vise helt nye krimiserier,
som ikke kan offentliggøres endnu.
Herudover er kanalen klar med nyere musikprogrammer, bl.a. den
aktuelle 'CHARLIE i Parken 2016'.

Film og comedy på
TV 2 ZULU

Z

ulu Sommerbio er kendt som film i det fri i forskellige byer rundt omkring i landet, men ZULU
Sommerbio kommer også i dit fjernsyn. Hver aften
i løbet af sommeren sender TV 2 ZULU en stærk
film på et fast - og dermed genkendeligt - sendetidspunkt.
Herudover byder forsommeren, sommeren og sensommeren på masser af comedy på kanalen. Lige
nu er TV 2 ZULU i fuld gang med de danske shows
'Hævnen er sjov' og 'Det alt for korte Linda P Show',
og senere på sommeren holder ZULU sin traditionsrige og uhyre populære Zulu Comedy Festival.
Her har TV 2 ZULU tv-premiere på flere nye
comedyshows, ligesom kanalen viser 'Zulu Comedy
Galla', som ofte er årets mest sete program på TV
2 ZULU.

TV 2 NEWS sender endnu
mere fra Folkemødet
T

V 2 NEWS er den faste tv-nyhedsleverandør til danskerne hele året - uanset
årstid og ferie - og sådan bliver også sommeren 2016. Herudover vil TV 2 NEWS
skrue ekstra op for tilstedeværelsen på og
dækningen fra Folkemødet på Bornholm,
der i år finder sted 16.-19. juni.

TV 2 NEWS arrangerer en række forskellige
møder, debatter og events, og TV 2 NEWS
er til stede med værter og eksperter, fast
studie på havnen i Allinge, kanalens el-bil
med sendeudstyr samt andre og nyskabende sendefaciliteter.
Størstedelen af TV 2 NEWS' kendte magasinprogrammer bliver også sendt direkte fra
Folkemødet. Foruden tv-transmissioner er
der nyhedsdækning og debat på tv2.dk og
på TV 2s sociale medier.
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Dem der passer
på os om natten
- Du er ikke alene
Ny sæson onsdag kl. 22.00 på
Kanal 5 fra 20. april
Kanal 5´s krimireporter Stine Bolther tager
igen seerne med ud i det danske natteliv.

Helikopterpiloterne

S

tine og hendes kamerahold skildrer arbejdslivet for
de mennesker, som gør en forskel når dag bliver
til nat, og det meste af Danmark er gået til ro. Sammen
med kameraholdet sætter Stine fokus på livet for erfarne
politifolk, opmærksomme brandmænd og dygtige akutlægers til tider dramatiske og hektiske nattevagter rundt
om i hele Danmark. Fælles for disse mennesker er
ønsket om at stå til rådighed for helt almindelige danskere og sørge for, at alle kan få akut hjælp og færdes
sikkert i nattelivet.

Ny sæson onsdag kl. 20.00 på Kanal 5 fra 20. april

D

e store politi- og redningssager, der fylder forsiderne

og har hele Danmarks opmærksomhed, får vi nu at se
fra første række, når Kanal 5 stiger til vejrs med det dramatiske reportageprogram "Helikopterpiloterne".
I det helt nye Kanal 5-program "Helikopterpiloterne", kommer vi i bedste Top
Gun-stil tæt på Forsvarets helikopterpiloter, når de assisterer politiet, er på
redningsaktioner, foretager personeftersøgninger og transporterer patienter.
Via en unik adgang til Forsvarets SAR-tjenester (Search & Rescue) og
helikopter-crewet på både Karup- og Roskilde-basen er vi med i frontlinjen,
når de toptrænede piloter, teknikere og læger redder menneskeliv til lands,
til vands og ikke mindst i luften.
Vi får et indblik i en verden, hvor hver eneste beslutning har afgørende
betydning for andres liv og helbred. Når børn eftersøges, når store officielle
begivenheder finder sted, når personer forsvinder til søs eller store skibe er
i havsnød, er vi med, hvor det sker - mens det sker.

Eftersøgt
– med Kristian Bech
Ny sæson onsdag kl. 21.00 på Kanal 5 fra 20. april
I en spritny sæson af det højspændte reportageprogram ”Eftersøgt – med Kristian Bech” tager den tidligere politimand Kristian Bech rundt i hele verden for at
opspore nogle af Danmarks mest eftersøgte personer på Interpols liste. En liste,
der tæller voldsmænd, narkohandlere, bedragere og mordere.

I

første sæson lykkedes det Kristian
Bech at opspore og konfrontere
tyskeren Kai Habermann, der er dømt
for blufærdighedskrænkelse, men aldrig
har taget sin straf i Danmark; flugtfangen Anas Shraim, der har været eftersøgt siden 2006 og dansk/chileneren
Pablo Cardemil, som er anklaget for at
have snydt den danske statskasse for
3,1 millioner kroner.
Men dansk politi eftersøger stadig cirka
45 personer på Interpols liste, og det
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er nogle af disse personer, Kristian
Bech forsøger at finde. I hvert program
forsøger han at opspore en ny person,
og målet er klart: Kristian Bech vil gøre
det, ingen politimyndighed i hele verden
har formået. Han vil finde de eftersøgte
og opfordre dem til at tage tilbage til
Danmark, stå til ansvar for deres forbrydelse og tage straffen.
Programmerne er højspændt reportagetv, hvor seerne på nærmeste hold følger
den dramatiske jagt på verdens mest
eftersøgte mennesker.

KORT & GODT

Tanked

Pantone 4-colour process
Coated & Uncoated
DE 303-4 C/U
C:25 M:0 Y:80 K:5

Ny sæson mandag kl. 18.15 på Animal Planet fra 9. maj

‘

Tanked’ er tilbage, og igen følger vi forretningspartnerne Wayde
King og Brett Raymer, som også er hinandens bedste venner og
rivaler. Sammen navigerer de rundt på dybt vand, når de designer
akvarier. Makkerparret styrer USA’s største akvariefabrik, Acrylic Tank
Manufacturing (ATM), og bølgerne går højt. I denne sæson går de endnu
vildere designudfordringer i møde. NBA-stjernen John Wall vil gerne have
et akvarium med form som et par terninger, og Chicago Bulls-stjernen
Jimmy Butler vil have gang i rytmerne med et ghettoblaster-akvarium som
kan lyse op og spille musik. Brett og Wayde må designe og bygge en
unik tank til stifteren af den populære R&Bgruppe Boyz II Men. Og hvem
bliver vinderen af den første Tank Off nogensinde? Manden bag ‘Jackass’
JeffTremaine vender tilbage for at kåre det fedeste akvarium.

Say yes to
the dress
– Canada
Ny sæson mandag – fredag
kl. 19.00 fra 5. maj

B

ling og budgetter, silke og skingrende
skøre brude, for ikke at nævne kritik
og kommentarer fra venner og familie samt
tårer, glæde og overraskelser - vi får det hele
i denne helt nye serie 'Say Yes to the Dress:
Canada'.
Vi kommer med bag kulisserne i AmandaLinas brudesalon, hvor en gruppe dygtige
konsulenter og en passioneret og åbenmundet stylist får drømme til at gå i opfyldelse.
Hvert afsnit byder på spændte brude som
skal igennem meget drama for at sige ja til
kjolen, inden de kan sige ja ved alteret.

How things work
Ny serie torsdag kl. 22.00 fra 26. Maj

D

en helt nye serie ‘How Things Work’ går på opdagelse i hverdagens
maskiner og viser, det fine ingeniørarbejde som er med til at forme vores
liv. Fra parkometre til bilvaskeanlæg, brandhaner til rulletrapper - denne serie
skiller disse tilsyneladende almindelige genstande ad og
afslører det ekstraordinære ved dem. Hvert afsnit varer
en time og viser den mekaniske anatomi af ti forskellige maskiner i alle former og størrelser.

Nr. 2 - maj 2016

27

