Din By CPH – programbeskrivelse

Lokalt indhold med fokus på nærmiljøet
Din By CPH er en nyoprettet TV-station, der gerne vil sende i Region Hovedstaden. Stationen har fokus på
hele området, hvor vi vil producere et mangfoldigt programudbud til forskellige målgrupper. Vi vil også se
på de digitale platforme og distribuere igennem dem, så vi har den bedste folkeoplysning. Vores arbejde vil
på bedste vis involvere de lokale borgere aktivt, så de bliver en del af kanalen – Din By CPH. Herunder har vi
et bredt udbud af programindhold til vores kommende seere.
- Lokalhistorie fra din by, hvor målgruppen er lokalt interesserede.
- E-sport har fokus på den yngre målgruppe.
- De gamle fortællinger henvender sig til det historieinteresserede segment.
- Perspektiv henvender sig til den yngre youtube-generation.
- Musikkens Univers er for det musikelskende publikum.
Din By CPH’s programmer rammer et bredt segment og prioriterer nærvær og et lokalt islæt, højt.

Programmer
Lokalhistorie fra din by er programmet, hvor de lokalhistoriske afdelinger i Region Hovedstaden får lov at
dele ud af den vigtige lokalhistoriske viden de ligger inde med. Vigtig lokalfortællinger bliver dokumenteret
før de går tabt.
Optagelse i de lokal historiske Arkiver i CPH – feks. Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv.
Produceres af Din By CPH.
E-sport handler om at forklare og dykke dybere ned i begrebet E-sport. Vi går bag om de unge gamere og
hvad der fascinerer dem. Vi finder ud af hvad spillene går ud på og hvilken verden der åbner sig når man
træder ind i det visuelle spille univers.
Optagelse hos gamerne selv.
Produceres af Din By CPH.
De gamle fortællinger er de gode historier fortalt af de lokale beboere. Udgangspunktet vil være historier
fra helt gamle dage og frem til omkring 1980’erne. Det er de lokale der vælger hvilken historier og
anekdoter fra deres liv, de syntes er spændende at viderebringe og bidrage med.
Optagelse på plejehjem og ældreboliger eller i private hjem.
Produceres af Din By CPH.

Perspektiv tager fat i i den nye youtube-generation og drager fordel af de nye tendensen inden for
kommunikation og tv-produktion. Her er det hovedpersonen selv der filmer sin hverdag. Fortællerstilen er
frisk og uformel, og historierne handler om de unges egen hverdag og interesser.
Optagelse er frit valgt af hovedpersonen selv.

Musikkens Univers er programmet der tager dig bag om musikken, hvordan bliver den til og hvad er
tankerne bag musikken. Det er lokale musikkere, Djs og producere, der deler ud af deres viden og musikgeneren vil spænde bredt.
Optagelse i relevant miljø – scene/bag mixerpult hjemme/studie etc.
Produceres af Din By CPH.

Din By CPH er drevet af passioneret produktionsfolk, med en forkærlighed for den nære fortælling fra
lokalområdet.
Din By CPH har stor interesse i at involvere lokalsamfundet og vil i så høj grad som muligt, inddrage dem i
produktionen i form af ”public access”, hvor borgeren selv bidrager med indhold til vores kommende
station.
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