TV Kronborg: Beskrivelse af programmer
TV Kronborgs programvirksomhed er hidtil udøvet fra tilladelsesområdet i Region Hovedstaden med især
vægt på Helsingør Kommune og tilstødende kommuner samt Helsingborg. Det ønsker vi at fortsætte med,
samt inddrage mange flere nordsjællandske begivenheder end hidtil.
Programvirksomheden er produceret af foreningen TV Kronborg, hvilket vi ønsker at fortsætte med. Som
led i stationens public access er det fortsat hensigten, at det er personer fra tilladelsesområdet, der kan
komme til orde.
TV Kronborg tilbyder oplæring og deltagelse i formidlingen, og er altid åben for samarbejde med andre
organisationer med forslag til emner, man gerne vil have frem i de lokale debatter. Der holdes jævnligt
kurser for interesserede, der vil vide og lære mere om TV mediet, og på det tekniske område arbejdes der
fortsat med at inddrage ny teknologi, for eksempel nye kameraer og udstyr.
Det er TV Kronborgs hensigt, at stort set alle programmer optages i tilladelsesområdet, og at de er
produceret til befolkningen i tilladelsesområdet. Da det i vores optik er ensbetydende med, at
udsendelserne har et lokalt indhold.
TV Kronborg vil fortsat gerne lave programmer, der formidler information om lokale forhold på en
spændende måde og med lokale vinkler på historierne.
Helsingør og tilstødende områder i Nordsjælland byder hele året rundt på en lang række kulturtilbud af
meget høj kvalitet, og ved aktivt at formidle begivenheder og involverede personers holdninger og
oplevelser, mener vi, at der kan laves en række interessante og indholdsrige udsendelser til befolkningen i
alle aldre.
Som anført i ansøgningsskemaet vil TV Kronborg udsende programmer inden for kategorierne: Nyheder,
aktualitet, kultur og i kategorien ”andet”, idet vi gerne vil tage emner op inden for human-interest, fritid
mv. i form af portrætter og livshistorier med vægt på det lokale.
Det geografiske fokusområde danner rammen om mange begivenheder og arrangementer, som er værd at
fortælle om. De handler om for eksempel sport, kunst, event, koncerter og internationale værtsskaber. TV
Kronborg ønsker fortsat af lave reportager om disse arrangementer. I studiet vil vi desuden producere
interviews om aktuelle kulturelle, politiske og erhvervsmæssige emner.
Vi ønsker også at afspejle, at miljøet og klimaet er kommet på lokalsamfundets dagsorden og aktivt opsøge
aktuelle og vedkommende emner inden for dette felt.
TV Kronborg går ikke udelukkende efter de kendte navne i lokalsamfundet – men lige så ofte ukendte
borgere, når de henvender sig til os og beder om interviews. For eksempel i form af et portræt eller om
lokalsamfundets store og små problemer/ aktiviteter.
TV Kronborg har tradition for samarbejde med foreninger og institutioner i området. Så emner for
eksempel om børn og unge, sport og fritid samt minoriteter vil også være på vores dagsorden.
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