
Beskrivelse af TV Bispebjerg programvirksomhed m.v.  
 
 
Hvem er vi?  
TV Bispebjerg er en forening, der har til hovedformål er at drive ikke-kommerciel lokal fjernsynsvirksomhed 
i Region Hovedstaden. 
Stationen drives af enkeltpersoner, som ønsker at deltage i programvirksomheden. Stationen er totalt ikke-
kommerciel og er uafhængig af partipolitik og religiøst ståsted. 
Foreningen blev stiftet i 1998, og havde sendetilladelse på Kanal København og Kanal Hovedstaden fra 1999 
til 2014. Herefter har foreningen uden tilskud og reklamer drevet græsrodskanalen TV Storbyen der sender 
alle ugens dage hele døgnet, og kan ses med antenne på kanal 56 og 66 og på www.kanalnordvest.dk.  
 
Hvis vi får tilladelse til at sende på MUX 1, vil dette være stationens hovedformål.  
Vi vil på MUX 1 udelukkende bringe egenproducerede og nyproducerede udsendelser, og har ingen planer 
om at samarbejde med andre om produktionen.  
 
Programvirksomheden produceres i tilladelsesområdet af personer, der bor i tilladelsesområdet.  
 
Public acces vil være muligt, men i givet fald handler det om indslag, der vil blive indpasset i den samlede 
programflade. Hvis personer henvender sig med henblik på publ ic access i større udstrækning, vil de 
pågældende blive foreslået at melde sig ind i foreningen. (Næsten alle stationens aktuelt 10 TV-
producerende medlemmer er i årenes løb kommet ind i foreningen via public access, som er et godt 
rekrutteringsredskab). Public Access fra personer, der ikke efterfølgende melder sig ind i foreningen, vil 
max. udgøre to timer om året.  
 
Målgruppe 
Stationens programvirksomhed henvender sig til alle borgere i Region Hovedstaden.  
 
Distribution af udsendelser 
Den vigtigste formidling af udsendelserne vil ske via MUX 1 og DIGI TV.  
Fordi en udsendelse er produceret for offentlige midler, vil vi dog gerne sikre, at den når langt ud også  via 
mange kanaler.   
Alle udsendelser vil derfor både blive streamet live og lagt som on demand på vores webside 
www.kanalnordvest.dk. (Denne side rummer aktuelt indslag og livestream fra TV Storbyen, men vil blive 
ryddet for at matche det, som vi bringer på MUX 1).  
Vores live-stream vil også blive videresendt både til vores side på Face-book og til www.bltv.dk, som er 
stationens formelle hjemmeside. Hvis sendetilladelse på MUX 1 gives, vil siderne blive opgraderet svarende 
hertil. 
I mindre udstrækning vil specielt egnede programmer blive lagt på U-Tube. Desuden vil livestreamen blive 
lagt på en eventuel fælles hjemmeside for Sendesamvirket for Kanal Hovedstaden.  
Indslag på MUX 1 vil samtidigt blive transmitteret på TV Storbyen,- typisk i en bedre båndbredde og 
billedkvalitet, end MUX 1 kan levere.  Gamle udsendelser vil efterfølgende blive genudsendt en gang 
ugentlig i 7 uger på TV Storbyen.  
 
Programflade 
Vi vil sende mindst 2 timers nyproduceret TV om ugen. Alle programmer vil kun have lokalt indhold (100%) 
og vil blive optaget lokalt (100%). Hovedvægten af vores fokus vil være omkring Storkøbenhavn, men 
målsætningen er, at alle indslag skal kunne ses med interesse af alle borgere i Region Hovedstaden uanset 
alder.  

http://www.kanalnordvest.dk/


 
Nyheder: 50% af indslagene vil være rene nyheder. Herved forstås kritisk omtale i bulletinform af 
begivenheder i Region Hovedstaden, der er sket indenfor den seneste uges tid. Nogle af nyhederne vil blive 
mere detaljeret ekspanderet enten med interviews eller reportager.  Formen er søgt skitseret i vores 
præsentationsudsendelse.  
 
Aktualitet: 30% af indslagene vil være ”aktualitetsprogrammer” i formaterne magasin, kommenteret 
begivenhed eller dokumentar. Indholdsmæssigt omfatter kategorien samfundsmæssig information i bred 
forstand. 
 
Kultur: 10 % vil være Kulturprogrammer, som vil rumme inspirerende græsrodsaktiviteter, principielle 
miljø- og trafikproblemer, samt programmer med mediesvage grupper såsom børn, gamle, etniske grupper, 
og personer på samfundets skyggeside. Politiske udsendelser tillades, hvis udgangspunktet er tværpolitisk.  
Religiøs forkyndelse tillades ikke.  
 
Musik: Rene musikprogrammer påtænker vi ikke at bringe. Men en danseforestilling i ny og næ kan godt 
komme på tale. Vi har et godt samarbejde med Dansekapellet på Bispebjerg torv.  Desuden kan korte 
dramatiske indslag evt. bringes.  
 
Sendes ikke 
Programmer, der kan skade mindreåriges fysiske, mentale og moralske udvikling (såsom vold og 
pornografi), samt programmer, der tilskynder til had på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicaps 
eller seksualitet, er uønskede i TV Bispebjerg. 
 
Reklamer 
Reklamer og sponsorering bringes ikke.  
 
Faglige kompetencer 
TV Bispebjerg har aktuelt 10 medarbejdere der producerer TV. Vores aktuelle mulighed for distribution er 
TV Storbyen, som alle døgnets timer sender på MUX København (en forsøgskanal, som har særlig tilladelse). 
Aldersklassen spænder fra 29 til 72. Alle medlemmer er meget erfarne, og har hver især produceret 
seværdigt TV i mindst ti år. Stationens TVprofessionelle kompetence er høj.  
 
 
 
 


