
Programplaner SAHAN TV 
 

Sahan TV vil etablere et udbud af ikke kommerciel TV som bred dækker Fyn og øer inden 
for områderne aktualitet, kultur, musik, sport, nyheder og andet. 
 
Programplaner Sahan TV – 2 timer pr. uge. 
 

- Aktualitet 
Vi vil lægge vægt på samfundsorienterende udsendelser. Det vil sige, hvad sker der 
politisk på Fyn, hvilken begivenheder der har general eller lokal fynsk interesse. Det 
kan være en byrådssag om åbningstider i de kommunale daginstitutioner – debat om 
integrationspolitik i multietniske bydele som Vollsmose. Det kan være reportager fra 
boligsociale indsatser i udsatte boligområder, portrætter af frivillige foreninger, 
selvhjælpsgrupper, omtale og dækning af arrangementer i Ungdomshuset, kulturhus i 
Vollsmose, Biblioteker etc. 
Ugentlige timertal for førstegangsudsendelser vil være 45 minutter.  
 
- Kultur 
Vil bidrage til en mangfoldig udbredelse af kendskabet til det fynske kulturliv, herunder 
film, teater, moderne dans og Havnekulturfestival. 
Programmerne om kunst og kulturliv vil være en blanding af omtale, anmeldelse og 
dokumentar. 
Ugentlige timertal for førstegangsudsendelser vil være 30 minutter. 
 
- Musik 
Vil være uddrag af live – optræden og musikvideoer med lokale musikere i alle genrer. 
Ambitionen vil være at vise bredden og omfanget af den musikalske underskov, 
subkultur, der findes i Odense og på Fyn. 
Ugentlige timertal for førstegangsudsendelser vil være 15 minutter.  
 
- Nyheder 
Sahan TV/ Nyheder fra Fyn og omegn 
Ugentlige timertal for førstegangsudsendelser vil være 15 minutter. 
 
- Andet 
En serie hvor der præsenteres sund mad til fattigrøve for billige penge. En serie hvor 
vores nye naboer med indvandrer baggrund præsenterer retter fra deres hjemland, 
krydret med historier om hvorfor de er kommet til vores land. 
Ugentlige timertal for førstegangsudsendelser vil være 15 minutter. 
 
I Programmerne: vil være borgere, der har en lokal tilknytning til til emnet, enten fordi 
de er bosat, arbejder eller virker, gæster eller har indflydelse på lokalområdet. 
Den langt overvejende del af programmerne vil være optaget på Fyn og stort set al 
produktion udføres af foreningen Sahan TV/ Heliosvænget 143 D, 5250 Odense SV. 
Farah Osman ( Producer, Studievært, Journalist, Redaktion, Teknik ).  
 
  



 


