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Alle programmer produceres i HD 1080i og nedkonverteres til SD 576 til udsendelse på mux. 

Alle programmer streames i minimum HD 720p. 

 

Titel : TV Nord Live 

 

1. Hensigt/vision 

 

At lave et lokal-tv program, der ikke er bange for at tage de lokale historier alvorligt og 

inddrage brugerne ( Seere og SoMe brugere på forskellige streaming platforme ) 

Med live-konceptet er det være muligt at opnå en kvalitet tæt på landsdækkende 

primetimeprogrammer, hvad angår teknik såvel som aktuelt indhold, der kræves for at gøre 

sig attraktiv for særligt yngre seere/brugere. 

 

Der findes masser af historier med lokale vinkler, der kan engagere borgerne/seerne. Ved at 

belyse problematikker og historier på lokalt plan, skaber vi en platform for en levende aktuel 

debat.  

Ved direkte sending kan der debatteres igennem Tweets og facebook og vi arbejder på at 

integrere kommentar muligheden på vores web-side i kombination med sociale medier, med 

spørgsmål fra seerne/brugere, der kan inddrages direkte i debatten. 

 

2. Slot  

 

Kl. 58 min. ( + 2 min til info, teasere og kommenteret programoversigt m.v.) 

Sendes 2 gange om måneden svarende til 23% af indholdet. 

 

3. Indhold 

 

Programmet kan indeholde følgende elementer : 

- Debatter der er relateret til udsendelsens indhold 

- Historien, der giver seeren baggrundsviden om programmets emne og klæder seeren på til 

efterfølgende debat. 

- Oplæg fra eksperter eller parter der giver en nuancering af programmets indhold. 

 

Dertil kan programmet indeholde en række føljetoner, der ikke er live-materiale.  

 

Programmet er kategoriseret under Aktualitet, da det primære indhold i udsendelsen kan 
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kategoriseres herunder jf. EBU Escort 2007 

 

 

4. Form 

 

Optaget med OB vogn, som "Live on tape" - med mulighed for direkte sending, når Mux1 og 

økonomi tillader det. 

"Studiet", er en location et sted i regionen, danner rammen om programmerne, der er en 

blanding af debat i "studiet", præproducerede indslag og panel oplæg. Emnerne skal være så 

aktuelle som muligt, men indhold vægter dog højere end aktualitet. 

 

Alt efter indholdet af programmet, fører en vært os igennem indslagene 

 

5. Udtryk 

 

 

Levende program der skal være til stede, der hvor tingene sker. Aktivt program med mulighed 

for publikum ( herunder brugerindragelse ) 

Studie-lokationen skal fremstå "naturlig" uden for meget staffage.  Det skal kunne ses at vi har 

flyttet studiet ud i byen. Når muligt et livekamera udefra, så man som loakl kan genkende 

stedet. 

( Eksempel findes på medsendt videomateriale )  

 

 

6. Produceres af : 

 

Medarbejdere og frivillige ved TV-Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse af planlagt programvirksomhed 

TV-NORD      Sdr. Truevej    9500 Hobro     +45 93 880 772   www-tv-nord.dk 

 

 

Titel:  Himmerland Rundt 

 

1. Hensigt/vision 

 

Hvad sker der i vores lokalområde. Seværdig dækning af lokale arrangementer og 

begivenheder  - fra Rebild Kommunes afsløring af byplan med borgerinddragelse, til tidligere 

P1 redaktør, Finn Slumstrup der fortæller om sin barndom i Arden. 

 

2. Slot  

 

28 min. + ( + 2 min til info, teasere og kommenteret programoversigt m.v.) 

Sendes 2 gange om måneden svarende til 11% af indholdet. 

 

3. Indhold 

 

Program der handler om det nære - de lokale historier der har samfundmæssigt eller historisk 

indhold. Vi har dækket historier fra byfornyelseskoncept, fortællinger om Nordjyders ophold i 

koncentrationslejre under krigen til gamle kriminalhistorier. 

Programmet er kategoriseret under Aktualitet, da det primære indhold i udsendelsen kan 

kategoriseres herunder jf. EBU Escort 2007 

 

4. Form 

 

Programmet laves som flerkameraproduktion. Der kan vises ENG indslag hvor det kræve. 

 

5. Udtryk  

 

Hyggelig stemning, rolige klip. Vægt på at god lyd da taleforståelsen er vigtigt og vi kan se at 

det tiltaler en ældre målgruppe.  

( Eksempel findes på medsendt videomateriale ) 

 

 

6. Produceres af : 

 

Medarbejdere og frivillige ved TV-Nord 

 



Beskrivelse af planlagt programvirksomhed 

TV-NORD      Sdr. Truevej    9500 Hobro     +45 93 880 772   www-tv-nord.dk 

 

Titel : Lokale talenter 

 

1. Hensigt/vision 

At bringe lokale musikalske eller kulturelle oplevelser til publikum, der normalt ikke ville 

opsøge den slags og performere der normalt ikke ville have mulige for at optræde i 

professionelle omgivelser. 

 

2. Slot  

58 min. ( + 2 min til info, teasere og kommenteret programoversigt m.v.) 

Sendes 4 gange om måneden svarende til 47% af indholdet. 

 

3. Indhold  

Program med nordjyske talenter hvoraf nogle ellers ikke ville nå TV's sendeflade. Fra et band 

som "Perlefar" eller storyteller "Daniael Jul" - til performenceart og udstillinger. Kort sagt - det 

skal være lokalt, nyt og og i god kvalitet. 

 

4. Form 

 

I vid omfang vil vi forsøge at lave optagelserne med som OB med minimum 4 kamera'er og vi 

har som regel egen tv-lydmand med, således vi får formidlet oplevelsen så godt som muligt, 

men også for at sikre at vi ikke skræmmer medvirkende væk, der normalt ville takke nej til den 

slags optrædener, af skræk for lokal tv's normale ry for manglerne teknisk kvalitet. 

Kunstnere er begyndt selv at henvende sig og i 2020 er der planer om Lokale Talenter - Tour. 

 

Programmet er kategoriseret under Musik, da det primære indhold i udsendelsen kan 

kategoriseres herunder jf. EBU Escort 2007 

 

5. Udtryk 

 

Stilen tilpasses indholdet og målgruppen. Er det såedes hiphop, vælges en stil der er hurtig og 

moderne. Er det folkemusik er tempo og lys anderledes.  

( Eksempel findes på medsendt videomateriale ) 

 

6. Produceres af : 

 

Medarbejdere og frivillige ved TV-Nord. Der ligger aftale med flere nye upcommingbands fra 

Nordjylland. 
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Titel:  På tur 

 

1. Hensigt/vision 

 

Vi kender det godt. Et sted vi kommer forbi dagligt - men ikke tænker videre over, indtil vi for 

historien bag netop den gravhøj eller den bygning. Gennem lokale museer og lokalarkiver 

dykker vi ned i de ukendte historier og giver dem nyt liv. 

 

2. Slot  

 

28 min. +  ( + 2 min til info, teasere og kommenteret programoversigt m.v.) 

Sendes 1 gang om måneden svarende til 6% af indholdet. 

 

3. Indhold 

 

Hver program tager udgangspunkt i en specifik rute eller vej i det Nordjyske. Vi tager tyren i 

bil eller på gåfødder så folk kan genkende trækningen. Undervejes fokuserer vi på de historier 

der gemmer sig bag det kendte og ofte anonyme ydre. Gennem reserch og hjælp fra lokale 

museer og lokalarkiver får vi fortællingen om de ukendte historier og giver dem nyt liv. 

 

Programmet er kategoriseret under Kulturprogrammer, da det primære indhold i 

udsendelsen kan kategoriseres herunder jf. EBU Escort 2007 

 

4. Form 

 

Programmet laves som OB, hvor et panel debatterer. Der vises ENG indslag på de sager der 

skal udvikles og diskuteres. 

 

5. Udtryk  

 

Munter stemning der bevæger sig fremad. En form for historisk roadtrip-stemning. 

 

 

6. Produceres af : 

 

Medarbejdere og frivillige ved TV-Nord. Der ligger aftale med flere lokalhistoriske arkiver. 
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Titel:  Det' Batter 

 

1. Hensigt/vision 

 

En "debattle" mellem meninger og holdninger, hvor idéer, meninger og holdninger på lokale 

vinkler kan udveksles i et en fri og ungdommelig tone. Hensigten er at aktivere de unge, der 

ellers falder fra hos de etablerede medier og hvis interesse for samfund og politik kan være 

begrænset. 

 

2. Slot  

 

28 min. +  ( + 2 min til info, teasere og kommenteret programoversigt m.v.) 

Sendes 2 gange om måneden svarende til 11% af indholdet. 

 

3. Indhold 

 

Et panel af aktive unge debattører fra politiske organisationer der sammen med 

erfaringskilder drøfter små som store vinkler på de lokale udfordringer. 

Tanken er at lade hver udsendelse have et enkelt Emne, således der er tid til fakta og ordentlig 

debat. 

 

Programmet er kategoriseret under Aktualitet, da det primære indhold i udsendelsen kan 

kategoriseres herunder jf. EBU Escort 2007 

 

4. Form 

 

Programmet laves som flerkameraproduktion. Der kan vises ENG indslag hvor det kræves, 

f.eks. i forbindelse med oplæg til debat eller en kvalificering af debatten. 

 

5. Udtryk  

 

Fremadrettet og positivt udtryk gennem grafik og tone i programmet. 

 

 

6. Produceres af : 

 

Medarbejdere og frivillige ved TV-Nord. Medvirkende fra bl.a. politiske 

ungdomsorganisationer. Der er truffet aftale med flere politiske forpersoner i regionen. 
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Ovenstående programmer produceres af TV NORD til sendeområdet. 

 

Vedr. livesending : 

 

Vi vil som krævet sende parallelt på internettet og har allerede lavet tilfredsstillende forsøg 

uden 3. parts aktører på http://www.tv-nord.dk/dirkete_tv.html 

 

Dertil vil vi lave flere live-sendinger direkte på mux samt vores egen streaming - evt. parallelt 

med Facebook/Youtube.  

Altså rigtige livesendinger - ikke bare optaget og redigeret materiale der sendes "live". Dem 

har vi ligeledes kørt forsøg med og kan se at brugerindtragelsen på den type sendinger er 

langt højere end ellers. 

 

Disse vil ligeledes være tilgængelige på tv-nord.dk.  

Vores On-demand arkiv kører allerede over Vimeo. 

 


