
 

 

Kanal DUK - Beskrivelse 

Lokal tv for de ukendte i hele Region Hovedstaden med fokus på Storkøbenhavn område.  

Kanal DUK vil lave lokal tv, som kaster lys over almindelige mennesker i lokale områder indenfor Storkøbenhavn. Mennesker, som gør en forskel i 
andre folks liv, uden at gøre det store væsen ud af sig. Derfor kalder vi dem de ukendte. 

Der er rigtig mange mennesker, som i deres hverdags job eller i deres frivillige aktiviteter, engagerer sig med andre mennesker i udfordrende 
situationer eller nød, hvor de hjælper, de støtter, de guider, de inspirerer, de helbreder, de underviser, de passer på små børn, de vejleder, de 
iværksætter, de netværker, de samler de sårbare op, de rækker hånden frem. Med andre ord, sætter de ukendte andres liv i fremtidsperspektiv. 
Uanset hvor kendt eller ukendt man er, så gør man på sin helt egen måde en forskel. ... Disse ukendte møder ofte udfordringer i deres arbejdsindsats.  

Disse ukendte kan eksempelvis være en: sygeplejerske, læge, ambulance redder, folkeskolelærer, pædagog, psykolog, forretningsmand, kunstner, 
forfatter, iværksætter, hjemmehjælper, SOSU assistent, jobkonsulent, socialrådgiver, soldat, politimand, brandvæsen, folk engageret i foreningsliv 
som frivillige (Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Kræftens Bekæmpelse, Red Barnet), forældre med ramte børn, og andre mennesker, hvis arbejde er 
meget meningsfyldt. Kanal DUK vil gerne møde disse mennesker, tale med dem, giv dem mulighed for at fortælle deres historie, deres erfaringer, 
oplevelser, og snakke om deres indsats. Hvordan gør de en forskel i andres menneskers liv.  

Kanal DUK vil gerne arbejde med lokal tv produktion, således at 80% af programmerne er med lokalt indhold fra Storkøbenhavns område, og 20% fra 
andre områder i region Hovedstaden. Programmerne er produceret til lokal befolkningen i Storkøbenhavns område og i Region Hovedstaden. Kanal 
DUK tager lokal tv konceptet til sig - (fra og til, med og om) lokale forhold og lokal befolkning. Kanal DUK´s programmer er en form for 
”Aktualitetsprogrammer”. Det betyder, at vores programmer produceres som interviews, debatprogrammer, magasin, dokumentar, og dækning af 
lokale begivenheder, som er relevante til vores hoved tema.  

Kanal DUK vil sende 10 timer om ugen, hvor de første 2 timer (120 min) er førstegangudsendelse med 100% egenproduktion. Resten er 
genudsendelser eller programmer med lokalt indhold, som er produceret i samarbejde med andre aktører i lokale områder. Det kan for eksempel 
være en udsendelse, som er lavet af Senior Erhverv, hvor de hjælper seniorer i Storkøbenhavn til at komme på arbejdsmarkedet.    

Distribution af alle programmer sker på Youtube og sociale medier (indslag på Instagram)  

Kanal DUK vil have en hjemmeside med alle de oplysninger om stationen, sendetid, programtitler og links til alle udsendelser inkl. link til vores 
YouTube kanal og andre sociale medie profiler.  

 



 

 

 

Programplaner. 

Programkategorier Målgruppe Programtype Førstegangudsendelser 
(Timer pr kvartal - 13 uger) 

Genudsendelser  
(Timer pr kvartal – 13 uger) 

Total sendetid 
(Timer pr kvartal – 13 uger) 

Aktualitet 
100% 

Alle 
(Mellem 18-70) 

Egenproduktion 
(Egenproducerede 
programmer til den 

region som 
tilladelsen dækker) 

 

26 

 

104 

 

130 

 
 
Vi vil gerne producere programmer i form af interviews, debatprogrammer, magasin, dokumentar, og reportage. Programmerne handler om 
mennesker, som gør en forskel i andre folks liv. Dem kalder vi ”De Ukendte”. Programmerne skal produceres af os sammen med vores frivillige (75%) 
og andre borgere gennem public access (25%). Programmerne produceres lokalt i regionen med fokus på Storkøbenhavn som primært område (80%) 
og resten af Hovedstads regionen som sekundært område (20%). Hvert program vil vare en halv time. 
 
 
 
 

Kompetenceerklæringer af bestyrelsesmedlemmer  
(Herunder vedhæftet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  



 

  


