
Bilag D – Generel beskrivelse af Fionias programmer & Samarbejdsaftaler 
 
 
Overordnet beskrivelse af Fionia: 
Fionia ønsker at bringe et nyt og anderledes indhold til lokal-tv og vi ønsker at gøre det på en måde, 
som appellerer bredt til fynboerne. Stationens programrækker spænder over indhold af historisk, 
kulturel og akademisk art. I centrum står viden, kreativitet og nysgerrighed. Formerne vil være 
forskellige: engagerede interviews, kunstneriske optrædener, korte forelæsninger, personlige 
livsfortællinger og spændende rundvisninger. Nogle programrækker vil trække på værtens erfaringer 
fra kulturlivet og fra akademiske miljøer, på tværs af discipliner. I andre programrækker vil den 
optrædendes evner, forelæserens viden, eller den personlige fortælling stå i centrum. Vi ønsker at 
levere et engagerende og mangeartet indhold og at være showcase for en bred pallette af dygtige 
folk. Foreningen Fionia har derfor også allerede på forhånd, igennem indhentede samarbejdsaftaler, 
sikret sig et net af villige samarbejdspartnere (Disse samarbejdsaftaler er vedhæftet i bunden af dette 
bilag), med endnu flere undervejs, som står klar med deres ideer og forslag til indslag. Befinder man 
sig i kunstneriske eller akademiske kredse, ved man også at muligheder for at formidle egne og 
studerendes kunnen og resultater, er i meget høj kurs. Fionias programrækker skal ses som et forsøg 
på at kanalisere noget af al den iver for emner, den dygtighed, passion og faglige stolthed, som 
eksisterer og som for sjældent får lov til at komme til syne udadtil. Vi på Fionia vil gerne have lov til 
at vise fynboernes evner og produkter frem: kunsthåndværkets tilbliven, professorens forelæsning, 
tænkning i børnehøjde, poetiske overvejelser. Vi vil tage seerne steder hen, som man sjældent får lov 
til at opleve. Og vi vil tage med historikere ude på hele Fyn for at sætte fokus på vores fælles arv. 
Kort og godt: Vi vil være kanalen, man kontakter, når man som person eller institution har noget på 
hjerte som skal deles. Og vi vil servere hele denne buket i så professionel og innovativ en form som 
vi overhovedet kan komme afsted med. En sendetilladelse til Fionia vil være et skulderklap til alle 
engagerede fynboer som leverer eller nyder at opleve noget ud over det sædvanlige. 
 

- Akademia  
Akademia bliver en programrække bestående af samtaler, forelæsninger, foredrag, og overvejelser 
over kultur, etik og livssyn. Vi vil i denne programrække fokusere på emner, vi mener vil interessere 
fynboerne, fra en akademisk vinkel. Værtens forbindelser på SDU fra studietid og fra ansættelse som 
forskningsbibliotekar ved Syddansk Universitetsbibliotek giver mulighed for at samle grupper af 
forskere, på tværs af fakulteterne, om emner som disse brændende ønsker at formidle til 
omverdenen. Dette vil vi gøre på en måde som også er spiselig for et bredt publikum. 
Samarbejdsaftaler er indtil videre i stand med UCL, Selskab for Filosofi og Litteratur, Syddansk 
Universitetsbibliotek og Medievidenskab ved SDU. Og Syddansk Universitet stiller sig åbne for at vi 
tager kontakt til og laver programmer med universitetets forskere. Da hensigten er at nå så bredt ud 
som muligt, vil mantraet for denne programrække være formidling i øjenhøjde. 

- Historiske Fyn  
Med programrækken Historiske Fyn vil vi lade øens skarpe, passionerede historiske formidlere 
komme til orde og skabe et vindue til vores fælles fortid. I denne programrække tager vi historikere 
med ud og ser på fynske steder, slotte og hører om skelsættende begivenheder i øens historie. Vi skal 
således rundt på hele Fyn og både se fynske steder og høre om fynske personligheder. Det planlagte 
samarbejde med Østfyns Museer skal ses i dette lys – og vi ønsker at skabe lignende samarbejder 
med alle fynske museer.  

 



- Livshistorier  
I denne programrække vil vise vedkommende portrætter i form af livshistorier fra kendte såvel som 
ukendte fynboer. Tanken er, igennem personlige fortællinger, at give et billede af liv vel levede på 
Fyn. Måske er der tale om en livslang fynbo – måske et menneske som senere i livet er endt på vores 
dejlige plet på jorden. Tanken er at hver fortæller kan give os et indblik i både dét at være fynbo og i 
dét at være menneske. Programmet spiller som sådan sammen med Historiske Fyn, hvor den fynske 
historie fortælles. I livshistorier er det nu fynboernes historier, der fortælles. 

- Adgang Forbudt!  
Med Adgang Forbudt filmer vi steder, som ikke normalt er tilgængelige for publikum. Vi opsøger 
steder, som vækker undren og interesse, og steder, som man normalt skal have særlig tilladelse eller 
måske en særlig uddannelse, for at få lov til at besøge. Hvordan ser der ud i maskinrummet på 
Ærøfærgen, i sikkerhedstunneler under Storebælt, i sygehusets underjordiske gange, på en 
brandstation… 
 
- Cocktail  
Programrækken Cocktail består af en række interviews med forskellige aktører, såsom kunstnere, 
forskere, lokalpolitikere. Mennesker som, på den ene eller anden måde, sætter deres aftryk på Fyn.  

- Hånd/Værk  
I denne programrække fokuserer vi på de evner som især forbindes med erhvervsuddannelserne og 
de kunstneriske skoler. Vi vil fokusere på at fremvise selve processen. Vi ønsker at fremvise 
stoltheden ved det gode håndværk bredt forstået:  kunsthåndværkerens fremstilling af keramik, 
tagtækkeren som tækker et tag, og frisøren eller smedens arbejde er således lige relevante. Der vil 
ikke blive tale om reklame for virksomheder, da vi tager udgangspunkt i håndværksmæssige og 
kunstneriske uddannelser. Vi vil til tider lade billederne tale for sig selv og bare følge værkernes 
tilblivelse. 

- Se hvad jeg kan! 
Unikke fynboer viser hvad de kan. Meningen med disse korte klip er at bringe et close-up af 
talentfulde fynboers kunnen. Hvor vi i det indsendte program har udvalgt to meget dygtige kunstnere 
til vore klip, er det meningen af Se hvad jeg kan! også skal vise de sjove (stand-up), overraskende 
(tryllekunstneren, gøgleren) og de søde (børn i leg, børn der kan stå på ét ben…) øjeblikke. Som med 
Fionias overordnede fokus, er det også her fynboer i alle aldre og deres evner og interesser, der er i 
centrum. 

- Ugens Fynske Ord 
Indslagene Ugens Fynske Ord skal fungere som skiller mellem programmer og som en kort, sjov 
påmindelse om vores syngende dialekt og unikke fynske vendinger. 
 
 
Produktionsmetoden 
Programmerne vil blive filmet på hele Fyn og på de tilhørende fynske øer, hvor historierne måtte 
være. Programmerne filmes og produceres af Jeppe Harbo Ilskov og Susanne Jakobsen, hvorefter de 
vil blive redigeret på Buchwaldsvej 5 i Tommerup. Research ved Susanne Jakobsen og Tine Gudrun 
Petersen. Speak-arbejde ved Peter Martin Jakobsen. Musik og lyd ved Jeppe Harbo Ilskov. 
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til mig, Claus 

 
 

Jeg bekræfter hermed på vegne af UCL - Erhvervsakademi og Professionshøjskole, at vi 
gerne vil bakke op om tv-stationen Fionia. Vi arbejder tæt og konstruktivt sammen med 
andre mediehuse og i det omfang det er os muligt, bidrager vi også gerne med input til 
programmer på Fionias sendeflade. Fionia vil indgå på linje med andre mediehuse i vores 
kommunikation med omverdenen, og vi vil være opmærksomme på og informere om 
aktiviteter, der kan være af interesse for Fionias seere. Det kan endvidere være relevant for 
flere af vores uddannelser, at være tæt på det produktionsmiljø på Fyn, som Fionia er en 
del af. 
Med venlig hilsen  
  
Venlig hilsen 
  
Jens Mejer Pedersen 
prorektor 
Tlf. 3062 1240 
jmp@ucl.dk  

  
Fusioneret 1. august 
UCL Erhvervsakademi 
ogProfessionshøjskole 
Niels Bohrs Allé 1  
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