
Oversigt over programplaner for ’Tv på Kanten’  2 timer ny produceret, genudsendt 

min. 10 timer  pr. uge. 

 

I kategorien Aktualitet (60 min.), formidles historier med fokus på sociale og kulturelle 

fællesskaber i de fynske kystbyer Svendborg, Assens, Fåborg og Bogense, som ellers ikke har 

den store bevågenhed hos de lokale tv-medier. Det kan fx være tv-portrætter af frivillige 

foreninger, selvhjælpsgrupper, små idrætsklubber, aktive beboerhuse og andet levet 

liv/begivenheder. Yderligere vil der være fokus på politik fra de nævnte byer, i form af faste 

(og jævnlige) reportager fra den lokalpolitiske dagsorden, både den, der formuleres indenfor - 

og udenfor rådhuset.  

I kategorien Kultur (30 min.), er der fokus på den alsidighed - og mangfoldighed, som det 

lokale kunst og kulturliv rummer - lige fra ordets og billedkunstens små værksteder og 

gallerier til de små teatre og de spillesteder der eksisterer i nævnte byer. 

Programmerne om kunst og kulturliv vil tilrettelægges som en blanding af omtale, anmeldelse 

og dokumentar. 

Indslag i både kategorierne Aktualitet og Kultur kan også være hhv. samtale / 

debatprogrammer hvor et aktuelt emne diskuteres med en eller flere lokale debattører – eller 

længere råt klippede uddrag af lokale politiske og kulturelle begivenheder. 

I kategorien Musik (15 min.), vil der sendes uddrag/klip af live optræden og musikvideoer 

med lokal musik i alle genrer fra den musikalske mangfoldighed og spillesteder, der findes på 

Fyn. 

I kategorien Andet (15 min.), findes indslag og programmer, som ikke rummes af de 

ovennævnte tre kategorier. Det kan fx være videopostkort fra Fyn, madlavningsprogrammer – 

egnsretter, introduktioner til små sportsgrene, håndværk etc.  

 

Medvirkende: 

De medvirkende i programmerne vil være borgere, der har en lokal tilknytning, enten fordi de 

er bosat, arbejder eller på anden måde har indflydelse på lokalområdet. 

Programmerne vil overvejende være optaget på Fyn og stort set al produktion udføres af 

foreningen TV Odense min By, Banevænget 24, 5270 Odense N. 

Programmerne produceres i et samarbejde mellem erfarne, professionelle tv-arbejdere og 

frivillige borgerjournalister, der tilbydes undervisning og korte kurser i tv-produktion. 

 

Udover de nævnte planer, vil vi tilbyde public acces visning af andre programmer i den sendetid, som 

kaldes ”øvrig sendetid” 

 

 

 


