Programbeskrivelse – TV Midtjylland 2019
TV Midtjylland lægger vægt på programvirksomhed for børn, unge, familien og sporten i vort lokale
sendeområde. Der er masser af emner som vi de sidste 3 år har taget fat på, som ikke er berørt af øvrige
medier. Det er her at vi på TV Midtjylland gør en forskel.
Børn og unge er storforbrugere af medier, herunder især medier med billeder, gerne levende.
På TV Midtjylland producerer vi programmer med deltagelse af børn og unge omkring de mange
forskellige aktiviteter, kulturelt og sportsligt.
Det kan bl.a. være børnekulturområdet med f.eks. Viborg Kulturskole, Ellen Østerbys balletskole, Snapsting for
børn m.m.
Samt de mange lokale sportsforeninger med mange forskellige sportsgrene. Sporten på TV Midtjylland er
f.eks. Generation Handball, håndboldgalla, Trial, Game Street Mekka i Viborg og lign. Vi dækker hele området,
selvom vi udspringer fra Viborg.
Vi er til familiearrangementer, såsom Outdoor festival, familiesvømning, middelaldermarked, levendegørelse
på Hjerl Hede og på Jernaldermuseet i Hvolris.
Vi har et godt og frugtbart samarbejde med lokale kulturinstitutioner, herunder Viborg
Bibliotekerne, hvor vi bl.a. sender månedlige bogcaféer. Vi er ofte på det nyetablerede kultursted Ørangeriet,
hvor der er oplæsning af forskellige forfattere.
I serien ”Børn af byen”, har vi bl.a. portrætteret forfatteren Erik Kock, politikeren Jens Rohde og en række
andre viborgensere.
Den store og brede berøringsflade med de mange kulturorganisationer, lokale sportsforeninger etc. betyder
flere seere til programmerne, dels som flow-tv, men også on-demand via vor hjemmeside. Det er samtidig
også med til at supplere og variere hele udbuddet på Kanal Midt Vest til glæde for alle aktører på kanalen.
Vores målgruppe er således alle, men med udgangspunkt i børn og unge.
Børn og unges forbrug af levende billeder er i øvrigt måske ikke så meget i form af alm. TV-forbrug, men
mere i form af on-demand forbrug, og her mener vi, at det er vigtigt, at vi stiller alt til rådighed på
hjemmeside/internet, så deltagerne kan dele optagelser med sig selv, vennerne og emner de interesserer
sig for via sociale Medier.
Programmerne bliver alle produceret af foreningen og al programvirksomhed udøves fra tilladelsesområdet.
Foreningen har nogle faste folk tilknyttet, som alle sætter en ære i at producere spændende lokalt tv af høj
kvalitet. Vi plejer at sige ”af, om, fra, til folk fra området” - og det skal alle udsendelser kunne flage af på.
Hvis de undtagelsesvist ikke kan det (f.eks. en udsendelse om en ung, der er flyttet til Århus for at studere),
tjekker vi lige op på, om ideen til en udsendelse stadig er indenfor rammerne - både af hvad vi gerne vil, men
selvfølgelig også i henhold til vores sendetilladelse. Men det nemmeste er altid ”af, om, fra, til”.
Alle programmer (100%) er med lokalt indhold.
Vi stiller derudover teknik til rådighed, så alle har mulighed for at producere tv programmer (public access),
der vil blive udsendt af TV Midtjylland. Her hjælper vi gerne også med teknisk bistand, hvis nødvendigt.

