Programbeskrivelse kanalvest
kanalvest vil produsere programmer om flere emner.
1. Natur
Vi vil dukke ned i den Midt- & Vestjyske natur. Programmerne vil handle om naturen og
om oplevelser i naturen. Det kan være en tur på havet med en fiskekutter, en ø-tur, en
fugletur til tipperne ved Ringkøbing Fjord. Og så vil programmerne følge områdes
naturvejledere når de blåtlægger hemmelighederne i Midt- & Vestjyllands natur.
Vi vil filme i hele regionen. Naturprogrammerne produceres primært af
Programmedarbejder Morten Hellmann Petterson
2. Klima
I klima programserien vil vi følge de løbende klimatiltag i Midt- & Vestjylland. Vil vil følge
op på de enkelte kommuners klimaplaner og portrættere lokale tiltag, som den lokale
smed i en landsby uden for Skjern der har lavet et privat fjernvarmeværk med CO2
neutralt brænsel. Vi vil også følge privatpersoner, forskere og virksomheder der bryder
nyt land på klimafronten.
Vi vil filme i hele regionen. Klimaprogrammerne produceres primært af
Programmedarbejder og TV tilrettelægger Henrik Bo Olesen.
3. Livet
Her dykker vi ned i interaktionen mellem mennesker. Hvad der det ser skaber det gode
liv i regionen, vi vil ikke lave “tø-hø” TV med enlige knallerter på tomme gader - vi vil
dokumentere det spændende liv i regionen hvor det er muligt for at gøre ting som ville
blive blokeret af huslejen i det meste af landet. Som fx et vestjysk par der skaber et
museum på over 2000 m² for egne midler. Det er her vi vil besøge privatpersoner og
foreninger med interesser der binder dem sammen.
Vi vil filme i hele regionen. Programmerne produceres primært af Programmedarbejder
og TV tilrettelægger Henrik Bo Olesen.
4. Historie
Midt- & Vestjylland har sin egen historie. Vi vil se på hvad der skabte den region vi
elsker i dag. Vi ser på oldtidsfund men også på nyere krigs- og industrihistorie. Hvorfor
er vi som vi er? Og hvorfor er det i vores region at janteloven opstår?
Vi vil filme i hele regionen. Historieprogrammerne produceres af
Programmedarbejder og TV tilrettelægger Henrik Bo Olesen og
Programmedarbejder Morten Hellmann Petterson

Programplaner kanalvest
kanalvest vil hver uge sende fire nyproducerede halvtimes programmer. De fire udsendelser vil i
samme uge køre i loop i den øvrige sendetid således at så mange seere som muligt får mulighed
for at se de fire nyproducerede halvtimes programmer i løbet af samme uge.
Programmerne i en enkelt uge vil, som hovedregel, være fordelt på vores fire egenproducerede
programkategorier. Når vi modtager public access produktioner, og kan godkende den tekniske
kvalitet samt at indholdet ikke er skadende for mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske
udvikling, rykker vi maksimalt et nyproduceret halvtimes program for public access produktionen.
Hermed fylder public access, med mindre særlige nyhedskriterier vægtes afgørende, maximalt ¼
af en given uges programplaner.

