
TVK-ansøgning - bilag D – programbeskrivelse 

 

Digital Folkeoplysning 

TV København er en lokal-tv-station i Region Hovedstaden, der har fokus på København og Frederiksberg 
kommune. En station der også har fokus på de mange mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, 
udsatte og handicappede. TV København er mere end lokal-tv, da vores web-tv-programmer live og on-
demand kan ses hele døgnet over hele kloden. Vores programmer bliver også distribueret på Facebook, 
hvor vi er i en dialog med vores seere.  TV Købehavn vil digital folkeoplysning, der inddrager de lokale 
borgere aktivt i programmerne – herunder i form af  Public Access  

TV København har et mangfoldigt programudbud til forskellige målgrupper.  

-  Dialog og EU&DK har målgruppen aktive og engagerede borgere 

-  Bashy´s Corner henvender sig til de etniske minoritetsgrupper  

-  Mosaik tager hånd om de udsatte i samfundet 

-  CphBodyDance er til de lokale danseglade, der nyder international musik og dans. 

-  MusikMosaik til seere, der er vilde med lokal musik 

-  P.O.V. mit liv i København der henvender sig til unge 

Her en beskrivelse af programtitlerne fordelt på de forskellige kategorier. 

 

Aktualitetsprogrammer  

Dialog 

Dialog er programmet, der tager fat i små og store emner, som betyder noget i dagligdagen. Vi inviterer 
gæster i studiet, for at debattere og uddybe meninger og synspunkter. I Dialog programmerne har vi særligt 
fokus på lokal politik, trafik, miljø, samt grænseoverskridende problemstillinger hvad enten de er lokale, 
regional, nationale eller internationale. I Dialog har gæsterne mulighed for at tale tanken til ende og 
uddybe komplekse emner. Dialog er et velafprøvet format, der har eksisteret siden 1998. 

Mosaik 

Mosaik er et samtaleprogram som ofte har udgangspunkt i social indignation. Vi lytter til de 
marginaliserede og de der taler deres sag. Mosaik er systemkritisk, samfundsoplysende og medborgerligt 
tv.  

Bashy’s Corner 

Bashy’s corner er et engelsksproget interviewprogram, hvor gæsterne har været mange kendte 
personligheder. Mange meningsdannere har besøgt Bashy’s Corner og blandt gæster findes profiler som 
Carsten Jensen, Jørgen Bæk Simonsen med flere. I Bashy’s corner har emnerne ofte en vinkel, der relaterer 
sig til situationer som indvandrer og flygtninge oplever i det danske samfund. Bashy’s corner har eksisteret 
siden 1999. 



 

 

EU & DK 

”EU & DK” – er tv-programmet om metropolen København, Danmark og Europa. Her mødes lokale 
politikere med medlemmer af Folketinget og Europa-Parlamentet. Der drøftes hovedsageligt aktuelle 
spørgsmål, der direkte berører lokalområdet – f.eks. klima, miljø, kemikalier, kvindehandel og  social 
dumping 

Valg 

TV København er altid klar til at dække de lokale valgkampe.  Fra kommunal- og regionsvalg til 
Folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet. Vi giver lokale kandidater fra alle partier mulighed for at 
deltage i den demokratiske debat. Læs mere her: https://kanalhovedstaden.dk/tema/ 

Kultur   

CphBodyDance 

CPH Body Dance er et program – der med dans holder kroppen i bevægelse. Sund magi, hvor du oplever 
musik, tøj og krop i en velskabt helhed. Fyldt med viden om dans, tøj, musikken og danserne. Oplev de 
dygtige dansere fra lokalområde. Et program der formidler international kultur gennem musik og dans 
gennem lokale talenter. 

Musik 

MusikMosaik 

MusikMosaik tager til koncert på de små scener i hovedstadsområdet og giver dig både live-optagelser og 
interviews med bands og musikere, som de større medier endnu ikke har opdaget. Du ser dem  først i 
MusikMosaik Der er pop, rock, folk, jazz, avantgarde – genren er underordnet når talent og kvalitet er i top. 
Fold ørerne ud og find din næste lokale favorit her.   

Andet  

P.O.V 

P.O.V. (Point Of View) er TV om danskerne og Danmark, fortalt af unge danskere. Vi giver kameraet til dem 
der fortæller og lader dem om at fortælle. Det er hverdagen set gennem den enkeltes øjne. Her er ingen 
redaktør der censurerer, ingen smarte klip. Vi vil se livet som det er; sjovt, finurligt, kedeligt, meningsfyldt, 
hårdt, trist, spændende og bare helt dagligdags. Vi følger unge fra alle lag, erhverv og fra hele 
Hovedstadsområdet. Herved får vi et indblik i Danmark og danskernes hverdag lige nu. Samtidig vil vi også 
vise nuancerne, så vi ikke sætter hinanden i bås, men i stedet øger forståelsen og rummeligheden for 
hinanden igennem historiefortælling. Spørgsmålet er hvad vi fortæller og lægger vægt på i vores liv? Kort 
sagt, så er P.O.V. alt der er klippet fra i et regulært hårdt formateret TV program. Det er virkeligheden, fuld 
af overraskelser og små mirakler, og som til tider kan virke kedeligt, men sådan er virkeligheden for de 
fleste mennesker. De færreste lever et Instagram liv – det er det vi ønsker at skildre. 

 

 

https://kanalhovedstaden.dk/tema/


Public Access 

TV København giver kameraet til de lokale borgere, så de kan skildre lokalsamfundet ud fra deres egen 
vinkel.  Public Access når det er bedst uden indblanding fra andre. Et program fuld af overraskelser fra det 
virkelige liv. 

Øvrig tid 

TV Købehavn har adgang til et stort arkiv af lokale programmer, der henvender sig til seerne i 
sendeområdet f.eks.  Københavnerglimt – klip fra København og Frederiksberg, Sporvognslinjer i gamle 
dage og lokal kunst. Lokal relevante programtyper som kan sendes i øvrig tid og medvirker til at gøre Kanal 
Hovedstaden mere populær. 

 

Team TV København – faglige kompetencer 

 

Benny Haugshøj 

Benny har siden 1998 produceret tv-programmer, der dækker Storkøbenhavn. Han har i mange år været 
aktiv deltager i den offentlige debat, og arbejder ivrigt for at TV København tager spørgsmål op, der handler 
om nærdemokrati og lokalmiljø Baggrunden er ikke alene den globalisering, der er foregået gennem de 
senere år, som har haft til følge at “verden er blevet mindre”. Der er også tale om, at den danske 
samfundsstruktur er blevet ændret ved kommunalreformen, så lokalområderne er blevet større. 

Benny er studievært, redaktør og kasserer 

 

Stig Ekman 

Stig har produceret lokal-tv i 4 år. Han er engageret i lokal-tv, fordi det er vigtigt at fortælle om de ting der 
vedrører folk for eksempel hvor og hvorfor tingene besluttes og hvordan det påvirker borgerne og deres 
lokalmiljø. Stig har været aktiv i politik hele livet. Stig har i flere perioder være kandidat og siddet i 
Borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet. Stig har produceret lokalradio i 6 år før han 
begyndte som programvært på TV København, i 2015. 
Stig er studievært på programmet Dialog – et interviewprogram hvor de inviterede gæster får lov til at 
tænke tanken til ende. 

 

Bashy Quraishy 

Bashy Quraishy er studievært på de engelsksprogede programmer for minoriteter.  
.  

.Bashy er debattør, politiker, minoritetskonsulent og forfatter. Fra 1982 har Bashy arbejdet fuldtids 
med politik, primært indvandrerpolitik. Han har jævnligt været benyttet som kommentator i medierne i 
sager om integration.  

 

 



 

 

Mads Tobias Olsen 

Mads har en baggrund fra filmverden og har siden 90’erne produceret og instrueret film og tv-programmer. 

Mads producerer lokal-tv for at formidle historier og problemstillinger, der normalt ikke får sendetid på de 
større kanaler. Mads er en engageret og alternativ græsrod, der holder med den del af befolkningen, som 
lever på kanten af samfundet. Mads er stationens redigeringstekniker, fotograf og tekniske ekspert, samt 
ansvarlig for opdatering af de sociale medier 

 

Lars Ege Henriksen 

Lars er uddannet av-teknikker og er en allround person, der er god til optagelse og redigering. Som 
producent og producer har han i mange år produceret lokal-tv i Region Hovedstaden. Lars er TV 
Københavns tekniske chef og medlem af bestyrelsen 

 

Claus Sørensen 

Claus Sørensen har været i mediebrancher i mere end 25 år og har været producent på mange tv-
programmer, web-tv og undervisningsfilm. Claus har fulgt udviklingen af de digitale muligheder i mange år 
og har stået for ledelsen af flere digitale projekter.  Claus er formand for bestyrelsen og er ansvarlig for 
lovgivning og jura. 

 




