
Fynbo TV Fynsk Lokal TV For Fynboer  

 

Programmer på Fynbo TV 
 
Kultu’ Fyn 
30 min. (rettet) 
 
Vi fortsætter vores succesprogram hvor vi sætter fokus på kulturen på Fyn. 
Vi besøger mange af de lokale fynske kulturbegivenheder, hvor vi beskriver de kulturelle arrangementer og 
interviewer udvalgte personer i forbindelse hermed. Vores mål er at kunne give en god og relevant 
dækning af det fynske kulturliv. Vi har samtidig en ambition om, at vi er dem der giver et godt overblik over 
den fynske kultur og sørger for at fynsk kultur når ud til et bredt publikum, og dermed bliver mere kendt i 
offentligheden.  
 
Vi fik i den nuværende tilladelses perioden opgraderet udsendelse og tilladelse til at vi kunne sende 
koncertoptagelser, revyer og teater som understøtter den kultur vi dækker.  
 
Producer: Brian Lange 
 

Fynbo Nyt 
30 min. 
 
Et nyhedsopdaterings program som, en gang om ugen, samler op på det nye der sker og er sket på Fyn, 
samt EU-opdateringer. Vi vil med dette program sørge for at fynboerne får sig et overblik over ugens 
begivenheder, behandlet på en seriøs måde med interviews og omtaler af udvalgte begivenheder, der har 
haft betydning for det fynske folk. Der vil også i dette program være behandling af EU relaterede emner og 
begivenheder, der sikrer at alle fynboer kan få en god og relevant orientering omkring EU, som det får 
betydning for det fynske folk. 
 
Producer: Peder Andersen 
 

Fokus Fyn 
30 min. 
 
En udsendelse der sætter fokus på udvalgte emner. Emner som der er relevante i tiden og som får særlig 
fokus på Fynbo TV. Eksempelvis kultur- og byhistorier fra Fyn og øerne. Dette program sætter blandt andet 
også fokus på kunst, livsstil, sundhed, iværksætteri og personlig udvikling. Listen er utømmelig. 
 
Vi sætter fokus på emnerne som bliver behandlet journalistisk. 
 
Kendetegnet ved fokusprogrammer er at det oftest er 2-3 indlæg. Vi påtænker eventuelt en serie i flere det 
f.eks. 2 x 30 minutters programmer der går i dybden med det valgte emne.  
 
Producer: Peder Andersen 
CO producer: Brian Lange 
 
 



Fynbo TV Fynsk Lokal TV For Fynboer  

FynboMagasinet 
30 min. (rettet) 
 
Vores Magasin Program som fra 1/1-2020 får en overhaling og ny produktionsform. Dette magasinprogram 
komme til tage pulsen på ting der rør sig på Fyn og har interesse for alle Fynboer fra 18 år og op. 
Programmet bliver tilrettelagt således at der min. er 2-3 indslag i størstedelen af programmerne. Der kan 
således forekomme programmer med kun 1 indslag. 
   
Programmer kan involvere lokale foreninger, virksomheder og emner som der rør sig i samfundet og derfor 
også har interesse for Fynske seere.  
 
Producer: Brian Lange 
CO producer: Peder Andersen 
 
 
Programmerne produceres i region Fyn af: 
 
 
Peder Andersen (Producer, Studievært, Journalist, Redaktion, Teknik) 
Helletoften 14 
5800 Nyborg 
 
Brian Lange (Producer, Studievært, Journalist, Redaktion, Teknik, Tilrettelægger) 
Grønvangen 147 
5550 Langeskov 
 
Lars Andersen (Redaktion, Teknik) 
Svendborg Landevej 38 
5871 Frørup 
 
Sofie Peulecke (Redaktion) 
Grønvangen 147 
5550 Langeskov 
 
Sine Rishede (Redaktion, Studievært, Journalist) 
5471 Ejlskov 
 
Sebastian K. Jensen (Redaktion, Studievært, Journalist) 
5000 Odense C 
 
Bent Lauritsen (Redaktion) 
5800 Nyborg 
 
Henrik Bendixen (Redaktion, Studievært, Journalist) 
5672 Broby 
 
 
Samt andre endnu ikke tilknyttede personer og public acces personer. 
 
 


