
 

 
BILAG D - Programtypebeskrivelser 
 
 
“Politik & Samfund” skal være nordjydernes nye tv-kanal med fokus på det lokale og               

regionale politiske liv i Nordjylland, landspolitiske emner med rod i nordjylland og emner der              
rører sig i samfundet.  
Det er her der skal være tid til at gå i dybden med de emner der vedrører nordjyderne. 
 
Vores kanal er upartisk og vi sætter en ære i at sørge for at alle parter bliver hørt. 
Vi vil tage rundt i hele Nordjylland og optage vores udsendelser, så uanset om man bor i                 
Skagen, Aalborg eller Hobro vil der være udsendelser fra seernes eget lokalområde. 
 
Herunder er en kort beskrivelse af de typer af udsendelser vi vil sende på kanalen: 

“Politik i øjenhøjde” 
Gennem en række tv-debatter, udfordrer vi de lokale politikere på deres holdninger og lærer              
deres baggrund at kende. Vores tv-udsendelser produceres dels fra vores studie og dels i              
politikernes eget område.  

“Samfundsdebat” 
Vi optager tv-debatudsendelser flere steder i region Nordjylland. Vi inviterer publikum med.            
Alle kan deltage i debatten via spørgsmål til gæsterne. Vi prioriterer at involvere unge og               
afholde tv-debatter i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Hermed kan de unge          
optimere deres læring og bruge både debatterne og den forberedelse, der ligger i             
planlægning af debat og TV produktion i undervisningen. 

“Nordjydernes liv” 
Vi sætter fokus på regionens ildsjæle inden for erhvervsliv, kunst, kultur, livsstil, sport, politik              
og meget andet. Vi beskriver ildsjælenes indvirkning på deres lokalsamfund for at            
perspektivere samfundsudviklingen og betydningen lokalt. Vi veksler mellem byliv og          
“udkantsliv”, kultur og filosofi, ung og gammel livsstil og folk midt imellem. 

“De store nordjyske begivenheder” 
Vi er til stede ved de store begivenheder i regionen. Her portrætterer, dokumenterer og              
debatterer folk begivenhederne med udgangspunkt i lokalområdet. Det kan være lokale           
borgermøder om vigtige politiske og samfundsrelevante emner. Det kan f.eks. være Den 3.             
Limfjordsforbindelse, nye vindmølleparker og lokalplaner. Vi vil også udfordre og engagere           
deltagere og arrangører fra Naturmødet, Rebildfesten og Tall Ships Races. Seerne vil            
opleve stemningen og atmosfæren kombineret med baggrundssnak og lokal perspektivering. 
 

 



 

"Ude i virkeligheden" 
Vi vil involvere nordjyderne dér hvor de er. Vi vil sætte fokus på de begivenheder og                
udfordringer, der fylder i deres hverdag. Det kan f.eks. være samtaler om stort og småt,               
fokus på sundhed og motion samt kultur og åndsliv. Give nordjyderne ny inspiration til hvad               
de kan opleve i lokalområdet - både kulturelt og historisk. Vi vil prioritere at være til stede i                  
hele vores dækningsområde fra Fjerritslev til Frederikshavn og Læsø, fra Mariager og Hobro             
til Skagen og på kryds og tværs i hele region Nordjylland. 
 

 


