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Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1
Indsendt: 10-06-2019 15:38:48
Indsendt af:
Referencenummer: 1185205
NemID
Serienummer: 56D8A2B0
Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK
Emne: CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK
Gyldig fra: 26-10-2017 13:37:43
Gyldig til: 26-10-2032 14:07:43

Felter markeret med * skal udfyldes.
Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt.

CVR-nummer
Link til CVR

35198520

Produktionsnummer

1018720309

Foreningens navn

TV Bella 2014

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Dzenana

Kontaktperson, efternavn

Colo

Telefon

22448252

Vejnavn, nummer

Linde allé 48B

Evt. c/o adresse

Postnummer

2720

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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By

Vanløse

Kommune

København
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Husk at udfylde alle felter under hvert P-nummer og under hvert bestyrelsesmedlem

Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen fx administration, udøvelse
af programvirksomhed etc.

Har foreningen flere P-numre?

Bestyrelsesmedlemmets navn

Ja

Hele tv-produktionen udføres på adressen inkl.
administration. Fra idéudvikling til produktion og
distribution af tv-programmer foregår i studiet på Linde
allé 48B i Vanløse.

Nej

Dzenana Colo

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade og nr.

Postnummer

By

Kommune

Bestyrelsesmedlemmets navn

Ensur Colo

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade

Postnummer

By

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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Kommune

København

Bestyrelsesmedlemmets navn

Bjarne P. Nielsen

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade

Tyborøn Allé 61

2720

By

Vanløse

Kommune

København

Bestyrelsesmedlemmets navn

Celestin Marc Dubin

Bestyrelsesmedlemmets adresse
Gade

By

Kommune

Bestyrelsesmedlemmets navn

Bo Lillesøe

Bestyrelsesmedlemmets adresse

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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Gade

Bregnerødvej 66

3460

By

Birkerød

Kommune

Rudersdal

Beskriv foreningens hovedformål

TV-Bella har til formål at drive ikke-kommerciel radioog fjernsynsvirksomhed til, med, om og fra borgerne i
Hovedstadsområdet, især Vanløse, Brønshøj, Husum,
Rødovre, Hvidovre, Valby, Herlev, Nørrebro,
København NV og Amager.

Bilag A
Vedhæft foreningens vedtægter

TVBella
vedtægterWord.pdf

Bilag B
Vedhæft foreningens regler for tegningsberettigelse, dvs. regler for hvem, der kan
skrive under på foreningens vegne, hvis foreningen har sådanne, og de ikke fremgår
af vedtægterne

TVBella
vedtægterWord.pdf

Bilag C

StiftelsesprotokollatTVBella.pdf

Vedhæft dokumentation for foreningens stiftelse fx stiftelsesprotokollat

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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Stationens sendenavn

TV Bella

Er stationens adresse identisk med foreningens?

Ja

Stationens kontaktperson

Dzenana Colo

Telefon

22448252

E-mail

tvbellakbh@gmail.com

Nej

Tilladelsens senderegion
Der søges om tilladelse til følgende område:

Område "Hovedstaden"

1.
2.
3.
4.
5.

Sendestart
Sendestart kan tidligst være den 1. januar 2020 og senest 1. april 2020.

Angiv stationens sendestartdato

01-01-2020

Alsidighedskriteriet

Programplaner og programvirksomhed

Programplaner: Beskriv den planlagte programvirksomhed overordnet. Såfremt
ansøger ønsker at oplyse mere detaljerede programplaner, er dette muligt, men
der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende.
For hver programkategori skal ansøger oplyse om den tidsmæssige fordeling af
førstegangsudsendelser per kvartal i procenter. Disse detaljerede planer er
nødvendige for vurdering af alsidighed.

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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Programkategori - For yderligere oplysninger om programkategorierne henvises
der til afsnit 4.2.3. i ansøgningsvejledningen:
Kvartalsmæssig fordeling af programkategorier angivet i procenter
Nyheder

25

Aktualitet

20

Kultur

30

Musik

20

Andet

5

Total

100

(skal være 100 procent)

Bilag D
Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende, herunder hvad
de handler om, hvor de skal produceres og af hvem

Beskrivelse af stationens
programplanerTVBella.docx

Bilag E
Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler

Beskrivelse af indholdet i den
indsendte optagelse, der viser

på stationens planlagte programvirksomhed

eksampler på stationens
planlagte

Målgruppe
Beskriv hvem programmerne er produceret til, og hvordan de er målrettet dette publikum

programvirksomhedTVBella.docx

TV Bella har egsisteret siden 2006 og igennem alle de
år har fået et bredt publikum. Som lokaltv har vi dog
haft en udfordring med at tiltrække de yngre seere
under 30 år, men vi har i de sidste par år gjort en ekstra
indsats for at nå ud til lige netop den målgruppe. Vi har
forsøgt at være dér hvor de er: Lokale idrætsforeninger,
musikspillesteder, nyåbnede fancy spisesteder og lign.
Indsatsen lykkedes delvis, men vi vil gerne fortsætte
med at have fokus på de unge. TV Bella har endvidere
skaffet sig erfaring med alle befolkningsgrupper. Vi vil
dog i vores udsendelser give lidt mere plads til kvinder,
unge 13-25, ældre 65+, københavnske etniske
minoriteter og mennesker med særlige psykiske
udfordringer samt geografiske områder Vanløse,
Brønshøj, Husum, Rødovre, Hvidovre, Valby, Herlev,
Hellerup, København NV og Amager.

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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Ja

Beskriv hvordan og hvilket geografisk område, der er særligt fokus på

Nej

TV Bella startede som en lille helt lokaltv på Bellahøj. Vi
har udvidet vores fokus, men vil helst holde os inden for
Region Hovedstaden: Vanløse, Brønshøj, Husum,
Rødovre, Hvidovre, Valby, Herlev, Hellerup, København
NV og Amager.

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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Internetdistribution
Stilles programvirksomheden til rådighed som
On demand

Ja

Hvor stilles programmerne til rådighed på internettet i

Internetdistribution: Kanal Hovedstaden, YouTube, Facebook og
Instagram: https://kanalhovedstaden.dk/stationer/tv-bella/,
https://www.facebook.com/tvbellakbh/,
https://www.instagram.com/tvbellakbh/,
https://www.youtube.com/channel/UC0MDI999xohysTV6zsb0FZg

forbindelse med on demand?

Nej

Paralleludsendelse

Ja

Hvor stilles programmerne til rådighed på internettet i

På www.kanalhovedstaden.dk og vi arbejder på at gøre
det samme på vores kanal TV Bella KBH på YouTube.

forbindelse med paralleludsendelse?

Nej

Skønhedskriterier
Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ansøgere, som sender lokalt indhold udover minimumskravet
på 80 %.
Ved lokalt indhold forstås programindhold, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for
befolkningen i tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder. Hvis mere end 80 % af
programmerne handler om lokale forhold, er der tale om lokalt indhold udover minimumskravet.
Hvis der skal udsendes lokalt indhold udover minimumskravet på 80 % per uge, oplyses det her. Der gøres opmærksom
på, at beskrivelsen er bindende.

Total lokalt indhold i alt
(min. 80 procent, max. 100 procent)

Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring m.v.
indenfor tv-drift eller lignende

100

- Vores dokumenterede faglighed, kompetencer,
erfaring m.m.:
Erklæring om erfaring med lokaltv-produktion: TV Bellas
formand og redaktør Dzenana Secic Colo har en
uddannelse i kommunikation og pædagogik samt
kandidatgrad i pædagogisk filosofi fra Aarhus
Universitet. Hun har beskæftiget sig professionelt med
kommunikation og journalistik siden 2009, hvor hun
arbejdede som freelancejournalist i Danmark og
korrespondent for flere internetbaserede, trykte og tv
medier på Balkan. Siden 2009 har hun også været en
fast del af TV Bellas hold, som både producerede
lokalradio og lokaltv. Siden 2009 har hun stået for flere
uddannelsesforløb indenfor kommunikation, medier,
integration, kvinderettigheder, foreningsliv, demokrati
m.m. udført hos forskellige foreninger, små
virksomheder, organisationer, skoler m.m. Efter så
mange år som journalist, foredragsholder og underviser
har hun skaffet sig erfaringer i arbejdet med bl.a. nogle
af de mest svage grupper i lokalområdet: Tingbjerg,
Nordvestkvarteret, etniske minoritetsmiljøer (kvinder,
børn) på Nørrebro m.m. og kan kommunikere med dem
enkelt og brugervenligt, så de forstår hinanden. Som et
eksempel på det er der bl.a. en række
uddannelsesaktiviteter for ikkekommercielle lokal tvvirksomhed i 2016, 2017 og 2018. Takket være hendes
kompetencer har TV Bella siden 2016 haft et
samarbejde med folkeskolen Katrinedahls Skole i
Vanløse som eksternt læringsmiljø for udskolingselever.
TV Bella fungerer som public access, hvor eleverne
mellem 13-16 stifter kendskab til lokaltv, kommunikation
og medier. Til sidst men ikke mindst har Dzenana været
med til at producere to TV Bellas film/dokumentar
”Beretningen om Indvandrerne i historien om Danmark”
af Benny Andersen
(http://www.mynewsdesk.com/dk/pressreleases/filmom-indvandrerne-i-historien-om-danmark-664378) og
”Lønstrupgård der var engang, men sådan er det ikke
mere”.
Erklæring om erfaring med med lokaltv-produktion
Ensur Colo har mange års erfaring med lokaltv-og
radioproduktion, først i Bosnien-Hercegovina, og siden
2015 i Danmark. Han har på fuldtid produceret lokaltv i
TV Bella siden 2015 og siden da har han også være
bestyrelsesmedlem. Hans ansvarsområde har været
den tekniske del af tv-produktion sam undervisning af
frivillige i kameraføring/optagelse, redigering, lyd, lys og
droneoptagelser. Dokumentationen for det ligger også
hos Radio-og TV nævnet i form af TV Bellas
ansøgninger og afrepporteringer ifm.
Uddannelsesaktiviteter for ikkekommerciel lokaltv 2016,
2017 og 2018.
Erklæring om erfaring med med lokaltv-produktion
Bjarne P. Nielsen er en lokal lokaltv-legende, som har
kommenteret politik og idræt, især mand-og
kvindefodbold, siden 2006. Hans flittige arbejde ifm.
Lokalidræt, foreninger, unge og ældre har været

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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Tilbydes der public access, dvs. faciliterer stationen, at
programmer produceret af borgere udsendes på tvstationen?

Beskriv hvorledes, der faciliteres public access
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banebrydende for TV Bella i udsatte københavnske
områder som Tingbjerg, Bellahøj og Hyltebjerg i
Vanløse. Som dokumentation herfor henviser vi til TV
Ja
Bella kanal påNej
Youtube, hvor man kan se og høre
Bjarne kommentere københavnsk fodbol, 2.division,
som TV Bella som den eneste lokaltv har aftaler med
københavnerklubberne at optage og sende deres
kampe i tv og på nettet. Sammen er vi om at støtte
lokale, små frivillige idrætsindsatser i Brønshøj, Valby,
Vanløse,
Hvidovre,
og Husum.
- Public access
vil viØsterbro
gerne tilbyde
til lokale enkelte
personer samt grupper og frivillige foreninger. Vi vil
Erklæring
erfaring
lokaltv-produktion
afsætte opom
til 10
timer med
pr år med
hvis der
bliver en så stor
Bo
Lille erkan
forfatter
og har
været i TV
2014.
interesse
vi justere
antaltimer.
TVBella
Bellasiden
vil arbejde
Hans
område
har
været
kultur
og
historie.
En lokal-tv,
er hans
for at fremme udviklingen af ikkekommercielt
programserier
Poetiske Venner
samt enkelte
andre
som
borgerinddragende
massemedie
og bruge
kulturprogrammer
kan sesdialog
på Youtube.
mulighederne for tættere
og bedre
tilgængelighed ved brug af flere digitale medier.Vi vil
Erklæring
omaterfaring
med med
lokaltv-produktion
stræbe efter
markedsføre,
dele
og sætte til rådighed
Celestin
M. Dubin har
TV Bella
siden
2017.
Han
vores
tv-produktion
så været
megeti som
muligt
på de
digitale
har
gået
på
Musik-og
Talentskolen
ogVi
har
platforme, hvor det giver mening fori Næstved
os at være.
ved,
været
igennem
hele
uddannelsesforløb
ifm.
Lokaltvat langt de fleste danskere i alle aldersgrupper er på
produktion
i TV Bella.ogHan
har undervejs
Facebook, YouTube
Instagram.
Vi er i produceret
gang med at
egne tv-indslag
ungefordi
under
Vi de
henviser
oprette
en profil målrettet
på Snapchat,
vi 30.
vil nå
unge.
også
til
Youtube
og
Facebook
som
dokumentation
for
- TV Bella har altid og vil altid give fri
adgang
Celestins
kompetencer
og
erfaring
med
lokaltvenkeltpersoner og foreninger til skærmen, hvor de kan
produktion.
markedsføre begivenheder og arrangementer. Vi har
altid været en lokalt forankret forening og har et fint
samarbejde med mange lokale frivillige foreninger,
idrætsklubber, organisationer, folkeskoler, frivillige
centre, kulturhuse osv. Og det vil vi gerne fortsætte med
for at nå forskellige mennesker der vil danne et meget
bredt publikum. Mange opgaver vil blive lagt i
hænderne på de frivllige der i ugens løb vil samle de
gode historier fra bl.a. Brønshøj, Husum, Vanløse m.fl.
”Lokale nyheder hjælper med at bygge lokalmiljøerne
op - både online og offline”, skriver Facebookgrundlægger og administrerende direktør Mark
Zuckerberg i en opdatering på det sociale medie. Han
citerer også forskning, der viser, at folk engagerer sig
mere i lokalmiljøet, hvis man læser og ser lokale
nyheder.

Hvor mange årlige timer tilbyder stationen public access?

26:00

Angives som tt:mm.

Stiller ansøger indhold til rådighed via øvrige digitale
platforme, herunder sociale medier og -tjenester for at nå et

Ja

Nej

bredere publikum?

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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digitale platforme for at nå et bredere publikum
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Der gøres en indsats inden tv-produktion, under og
efter for at nå så mange som muligt. Vi er allerede godt
i gang med Facebook og YouTube, men vil gerne blive
bedre til Twitter og Snapchat, hvor vi er i en
begynderfase nu. Publikum inddrages allerede ved
idéudvikling ved at stille spørgsmål om deres interesse
osv. Proaktiv og nysgerrig tilgang. der gennem levende
billeder og spændende tekster vil vække interesse for
det lokale hos så mange forskellige mennesker som
muligt i Regionen Hovedstaden.

Samarbejde
Planlægger stationen at samarbejde fast med andre
programforetagender?

Ja

Nej

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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Overslag over forventede indtægter og udgifter. Det skal opgives, hvor forventede
indtægter stammer fra. Drifttilskud fra Radio- og tv- skal ikke medtages.

Indtægtsposter
Beløb i kr.
1. Medlemsbidrag

0

2. Tilskud fra andre end Radio- og tvnævnet, fx fonde eller kommuner

15000

3. Sponsorbidrag eller gaver

0

4. Øvrige (specifier hvilke)

5000

I alt

20000

Indtægtstype

Entré ved koncerter og kulturarrangemente

Udgiftsposter
1. Produktion af programmer

520000

2. Rettighedsafgifter (Koda og Gramex)

10000

3. Sendeudgifter (DIGI-TV)

250000

4. Administration

330000

5. Øvrige (specificer hvilke)

0

I alt

1110000

Resultat (indtægter minus udgifter)

-1090000

Det hele samlet under drift og produktion

Angiv stationens offentlige hovedtilskudsyder dvs. den offentlige tilskudsyder, som
yder det højeste tilskudsbeløb

Slots-og Kulturstyrelsen

Bilag F

Revisorudtalelse ved
ansøgning om
programtilladelse2020.docx

Vedhæft en udtalelse fra en registreret eller statsautoriseret revisor om
stationens/foreningens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede
programplaner

Verserende eller tidligere sager

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem
af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene eller offentlige myndigheder
om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radioog fjernsynsloven og af straffeloven mv.?

Bilag G
Husk at uploade en videooptagelse med en varighed på 10-15 minutter, som viser eksempler
på jeres planlagte programvirksomhed. Oplysninger, om hvordan I uploader videooptagelsen,
kan findes i ansøgningsvejledningens afsnit 3.8. Videooptagelsen er en obligatorisk del af
ansøgningen, som således skal uploades. I skal navngive jeres videooptagelse med jeres
CVR-nr. og stationsnavn. I kan IKKE slette jeres videooptagelse, når den er blevet uploadet.
Vær derfor sikker på at det er den korrekte fil, I uploader.

Bekræftelse
Ansøger erklærer hermed rigtigheden af de angivne oplysninger i dette
ansøgningsskema

NB! Hvis ikke I modtager en kvitteringsmail efter at have udfyldt ansøgningsskemaet, har
Radio- og tv-nævnet ikke modtaget jeres ansøgning. I bedes derfor om at ansøge på ny.

E-mail for indsendelse og kvittering

dzenana7@msn.com

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=300969&blanketID=2461&isSuccessful=V3B61kEGWcsUjn5B%2BciC5lc64Dw%3D
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ProjectDescriptionText_oprindelig

1. 2. 3. 4. 5.

ProjectDescriptionText

Område "Hovedstaden"

ProjectCommentText2
TextField_Nyheder_1

25

TextField_Aktualitet_1

20

TextField_Kultur_1

30

TextField_Musik_1

20

TextField_Andet_1

5

TextField_SendetidIalt

100

FileField_1

Beskrivelse af stationens programplanerTVBella.docx

FileField_3

Beskrivelse af indholdet i den indsendte optagelse, der
viser eksampler på stationens planlagte
programvirksomhedTVBella.docx

TextArea_2

TV Bella har egsisteret siden 2006 og igennem alle de
år har fået et bredt publikum. Som lokaltv har vi dog
haft en udfordring med at tiltrække de yngre seere
under 30 år, men vi har i de sidste par år gjort en
ekstra indsats for at nå ud til lige netop den
målgruppe. Vi har forsøgt at være dér hvor de er:
Lokale idrætsforeninger, musikspillesteder, nyåbnede
fancy spisesteder og lign. Indsatsen lykkedes delvis,
men vi vil gerne fortsætte med at have fokus på de
unge. TV Bella har endvidere skaffet sig erfaring med
alle befolkningsgrupper. Vi vil dog i vores udsendelser
give lidt mere plads til kvinder, unge 13-25, ældre 65+,
københavnske etniske minoriteter og mennesker med
særlige psykiske udfordringer samt geografiske
områder Vanløse, Brønshøj, Husum, Rødovre,
Hvidovre, Valby, Herlev, Hellerup, København NV og
Amager.

Group_10

Radio_1

TextArea_Fokus

TV Bella startede som en lille helt lokaltv på Bellahøj.
Vi har udvidet vores fokus, men vil helst holde os
inden for Region Hovedstaden: Vanløse, Brønshøj,
Husum, Rødovre, Hvidovre, Valby, Herlev, Hellerup,
København NV og Amager.

Page 4
Felt

Angivet information

TextField_TotalSendetid

100

TextArea_1

- Vores dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.m.:
Erklæring om erfaring med lokaltv-produktion: TV Bellas formand
og redaktør Dzenana Secic Colo har en uddannelse i
kommunikation og pædagogik samt kandidatgrad i pædagogisk
filosofi fra Aarhus Universitet. Hun har beskæftiget sig
professionelt med kommunikation og journalistik siden 2009, hvor
hun arbejdede som freelancejournalist i Danmark og korrespondent
for flere internetbaserede, trykte og tv medier på Balkan. Siden
2009 har hun også været en fast del af TV Bellas hold, som både
producerede lokalradio og lokaltv. Siden 2009 har hun stået for
flere uddannelsesforløb indenfor kommunikation, medier,
integration, kvinderettigheder, foreningsliv, demokrati m.m. udført
hos forskellige foreninger, små virksomheder, organisationer,
skoler m.m. Efter så mange år som journalist, foredragsholder og
underviser har hun skaffet sig erfaringer i arbejdet med bl.a. nogle
af de mest svage grupper i lokalområdet: Tingbjerg,
Nordvestkvarteret, etniske minoritetsmiljøer (kvinder, børn) på
Nørrebro m.m. og kan kommunikere med dem enkelt og
brugervenligt, så de forstår hinanden. Som et eksempel på det er
der bl.a. en række uddannelsesaktiviteter for ikkekommercielle
lokal tv-virksomhed i 2016, 2017 og 2018. Takket være hendes

kompetencer har TV Bella siden 2016 haft et samarbejde med
folkeskolen Katrinedahls Skole i Vanløse som eksternt læringsmiljø
for udskolingselever. TV Bella fungerer som public access, hvor
eleverne mellem 13-16 stifter kendskab til lokaltv, kommunikation
og medier. Til sidst men ikke mindst har Dzenana været med til at
producere to TV Bellas film/dokumentar ”Beretningen om
Indvandrerne i historien om Danmark” af Benny Andersen
(http://www.mynewsdesk.com/dk/pressreleases/filmom-indvandrerne-i-historien-om-danmark-664378) og ”Lønstrupgård
der var engang, men sådan er det ikke mere”. Erklæring om
erfaring med med lokaltv-produktion Ensur Colo har mange års
erfaring med lokaltv-og radioproduktion, først i BosnienHercegovina, og siden 2015 i Danmark. Han har på fuldtid
produceret lokaltv i TV Bella siden 2015 og siden da har han også
være bestyrelsesmedlem. Hans ansvarsområde har været den
tekniske del af tv-produktion sam undervisning af frivillige i
kameraføring/optagelse, redigering, lyd, lys og droneoptagelser.
Dokumentationen for det ligger også hos Radio-og TV nævnet i
form af TV Bellas ansøgninger og afrepporteringer ifm.
Uddannelsesaktiviteter for ikkekommerciel lokaltv 2016, 2017 og
2018. Erklæring om erfaring med med lokaltv-produktion Bjarne P.
Nielsen er en lokal lokaltv-legende, som har kommenteret politik og
idræt, især mand-og kvindefodbold, siden 2006. Hans flittige
arbejde ifm. Lokalidræt, foreninger, unge og ældre har været
banebrydende for TV Bella i udsatte københavnske områder som
Tingbjerg, Bellahøj og Hyltebjerg i Vanløse. Som dokumentation
herfor henviser vi til TV Bella kanal på Youtube, hvor man kan se
og høre Bjarne kommentere københavnsk fodbol, 2.division, som
TV Bella som den eneste lokaltv har aftaler med
københavnerklubberne at optage og sende deres kampe i tv og på
nettet. Sammen er vi om at støtte lokale, små frivillige
idrætsindsatser i Brønshøj, Valby, Vanløse, Hvidovre, Østerbro og
Husum. Erklæring om erfaring med med lokaltv-produktion Bo Lille
er forfatter og har været i TV Bella siden 2014. Hans område har
været kultur og historie. En er hans programserier Poetiske Venner
samt enkelte andre kulturprogrammer kan ses på Youtube.
Erklæring om erfaring med med lokaltv-produktion Celestin M.
Dubin har været i TV Bella siden 2017. Han har gået på Musik-og
Talentskolen i Næstved og har været igennem hele
uddannelsesforløb ifm. Lokaltv-produktion i TV Bella. Han har
undervejs produceret egne tv-indslag målrettet unge under 30. Vi
henviser også til Youtube og Facebook som dokumentation for
Celestins kompetencer og erfaring med lokaltv-produktion.
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- Public access vil vi gerne tilbyde til lokale enkelte personer samt
grupper og frivillige foreninger. Vi vil afsætte op til 10 timer pr år
hvis der bliver en så stor interesse kan vi justere antaltimer. TV
Bella vil arbejde for at fremme udviklingen af ikkekommercielt
lokal-tv, som borgerinddragende massemedie og bruge
mulighederne for tættere dialog og bedre tilgængelighed ved brug
af flere digitale medier.Vi vil stræbe efter at markedsføre, dele og
sætte til rådighed vores tv-produktion så meget som muligt på de
digitale platforme, hvor det giver mening for os at være. Vi ved, at
langt de fleste danskere i alle aldersgrupper er på Facebook,
YouTube og Instagram. Vi er i gang med at oprette en profil på
Snapchat, fordi vi vil nå de unge. - TV Bella har altid og vil altid
give fri adgang enkeltpersoner og foreninger til skærmen, hvor de
kan markedsføre begivenheder og arrangementer. Vi har altid
været en lokalt forankret forening og har et fint samarbejde med
mange lokale frivillige foreninger, idrætsklubber, organisationer,
folkeskoler, frivillige centre, kulturhuse osv. Og det vil vi gerne
fortsætte med for at nå forskellige mennesker der vil danne et
meget bredt publikum. Mange opgaver vil blive lagt i hænderne på
de frivllige der i ugens løb vil samle de gode historier fra bl.a.
Brønshøj, Husum, Vanløse m.fl. ”Lokale nyheder hjælper med at
bygge lokalmiljøerne op - både online og offline”, skriver Facebookgrundlægger og administrerende direktør Mark Zuckerberg i en
opdatering på det sociale medie. Han citerer også forskning, der
viser, at folk engagerer sig mere i lokalmiljøet, hvis man læser og
ser lokale nyheder.
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Der gøres en indsats inden tv-produktion, under og efter for at nå
så mange som muligt. Vi er allerede godt i gang med Facebook og
YouTube, men vil gerne blive bedre til Twitter og Snapchat, hvor vi
er i en begynderfase nu. Publikum inddrages allerede ved
idéudvikling ved at stille spørgsmål om deres interesse osv.
Proaktiv og nysgerrig tilgang. der gennem levende billeder og
spændende tekster vil vække interesse for det lokale hos så
mange forskellige mennesker som muligt i Regionen Hovedstaden.
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På www.kanalhovedstaden.dk og vi arbejder på at gøre det samme
på vores kanal TV Bella KBH på YouTube.
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Internetdistribution: Kanal Hovedstaden, YouTube, Facebook og
Instagram: https://kanalhovedstaden.dk/stationer/tv-bella/,
https://www.facebook.com/tvbellakbh/, https://www.instagram.com
/tvbellakbh/, https://www.youtube.com/channel
/UC0MDI999xohysTV6zsb0FZg
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