
Bilag D


Beskrivelse af programmer, som Bornholms lokal TV vil udsende. 

Foreningens overordnede formål er at sende lokal tv på Bornholm om Bornholm for bornholmere 
og besøgende på øen.

Bornholms lokal TV vil have særligt fokus på bornholmsk kultur, natur, historie, iværksætteri, 
aktuelle lokale emner mm 

Tv-stationen har til hensigt at inkludere den lokale befolkning på Bornholm i tilrettelæggelsen af 
indholdet ved at indkalde til idémøder, skabe et hold af interesserede frivillige og producere 
programmer i samarbejde med lokale foreninger, uddannelsesinstitutioner mm.


Nyheder 
Bornholms lokal TV ønsker ikke at producere nyhedsstof, da Bornholm i forvejen er rigeligt 
dækket af TV2/Bornholm, Bornholms Radio DR og Bornholms Tidende på det område.


Aktualitet 
Bornholms lokal TV ønsker at være en del af den folkelige debat på Bornholm og vil bringe 
talkshows og debatter med politikere, meningsdannere og bornholmere. Vi vil lave optagelser fra 
forskellige events og relevante debatter på bl.a. Folkemødet. Men vi vil også møde den enkelte 
bornholmer, der har en god historie at fortælle.


Innovation og iværksætteri er i rivende udvikling på Bornholm, og vi vil dokumentere dette ved at 
følge start up-virksomhederne og lave portrætter af iværksætterne.

Det samme gælder for “det grønne Bornholm”, hvor vi vil følge personer og initiativer omkring 
natur, miljø og økologi, som understøtter ideen om “Bright Green Island”.


Det er vores ambition at inddrage de unge og uddannelsesinstitutionerne i stationens 
programflade både med idéoplæg og egentlig produktion. Nu, hvor uddannelserne er samlet i det 
nye Campus Bornholm, vil der være basis for “Campus TV”, men også Bornholms Højskole og 
Bornholms Efterskole kan blive fremtidige samarbejdspartnere.


Kultur 
På trods af befolkningens størrelse, er der en uudtømmelig kilde af kulturskabere på Bornholm. 
Øen er udnævnt til at være “World Kraft Region”, og Bornholms lokal TV vil lave programmer om 
keramikken, glasset, kunsten, bøgerne, musikken og teatret på øen, hvor vi både møder 
kunstnerne, ser på værkerne og besøger udstillinger, forestillinger osv. KADK i Nexø uddanner nye 
keramikere og glaskunstnere, og Bornholms Kulturskole udklækker de nye unge talenter inden for 
musik, kunst, drama og skriveværksted. Vi vil følge begge steder.


Bornholm har også en rig historie, og Bornholms lokal TV vil producere programmer med 
bornholmere, der kan fortælle den, og fagfolk, der ved noget om øens arkæologi, historie og 
geologi. Vi vil samarbejde med de lokalhistoriske foreninger og arkiver om at fortælle om 
bornholmerne, slægterne, bygningerne og stederne. Dette suppleres med relevante foredrag, som 
vi vil udsende.


Andet 
Børnefamilier flytter i stigende antal til Bornholm, og Bornholms lokal TV ønsker at beskrive det 
dagligliv på øen, som tiltrækker tilflyttere. Vi vil møde almindelige bornholmske familier, 
børnefamilier og tilflytterfamilier i vores programmer.




Mad, natur, dyr og fritids- og foreningsliv er områder, som er vigtige for bornholmerne i deres 
dagligdag; og Bornholms lokal TV vil beskæftige sig med de emner i de kommende programmer.


Produktion 
Alle Bornholms lokal TVs programmer skal produceres på Bornholm i studiet eller on location på 
hele øen, evt. med afstikkere til tilstødende havnebyer.

Programmerne skal produceres af de tre bestyrelsesmedlemmer med assistance fra frivillige. 

Det er vores hensigt at leje lokaler i Nexø, som er centralt placeret, så bornholmerne kan komme 
forbi tv-stationen med deres ideer og deltagelse.


