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Ide: Pernille Mattson Olsson og Ulrik Lyhne

Programbeskrivelser for TV Laika
TV Laika zoomer ind på Aarhus og Østjylland og går to timer ugentligt i dybden og ind i close-ups
på de mennesker, der bor, lever og arbejder i området, unge som ældre. TV Laika vil i sin form
være fordybende og vil se det hele lidt fra oven. Eksempelvis vil en drone præsenterer seeren for
andre perspektiver end de velkendte og skabe pause til refleksion, ved at filme ned på og rundt i
Østjylland. TV Laikas kerneområde vil være at vise mennesker i dybden. Der vil være tid til at
fuldende sætninger og tanker, tid til fordybelse, dialog og samtale.
TV Laika vil præsentere os for østjyderne gennem reportager, features samt korte dokumentarer
indenfor områderne aktualitet, musik, kultur og andet. TV Laika er løsningsorienteret journalistik
med fokus på at skabe ny, spændende viden for seeren, åbne nye konstruktive perspektiver for de
mennesker og det område vi alle bor i. TV Laika vil vise de passionerede østjyder, dem med sjove,
skæve fortællinger, dem der kæmper for en sag. Frivillige, politiske, kunstneriske mennesker, der
har en fortælling som vi alle kan identificere os med - og som skaber stof til eftertanke. TV Laika
bringer de fortællinger Østjylland er spækket med og som vi ikke møder hyppigst. De store
institutioner i området skal bidrage til fortællingerne, ligesom de studerende skal på banen og
fortælle historier fra de platforme, der er deres.
Målgruppen er alle i aldersgruppen 15-75 år. For at sikre målgruppen blandt yngre seere, ønsker TV
Laika at samarbejde med de studerende i Aarhus og lade dem være medskabende af programfladen
fra uge til uge. TV Laika ønsker desuden at være et stærkt brand på de sociale medier, med et
medrivende og originalt indhold.

Overordnet ramme
TV Laika byder ind på en sendeflade på 2 timers tv-produktion pr. uge i 50 uger årligt.
Hvert to timers modul vil blive opdelt i slots på 6 x 20 minutter. Herunder vil de blive produceret
indenfor emnerne aktualitet, musik, kultur og andet.
TV Laika producerer selv 100 minutter pr. uge i 40 uger årligt + 120 minutter i 10 uger årligt.
TV Laika produktionsleder og sikrer, at studerende i Aarhus producerer 40 x 20 minutter årligt.
I alt 120 minutters tv pr. uge i 50 uger årligt.

Indholdet til de enkelte emneområder
Følgende beskrives kort indholdet i de enkelte emner: aktualitet, musik, kultur og andet.
Det kan anbefales at medlæse vedlagte overblik over timefordelingen af de enkelte slots under TV
Laikas programflade.

AKTUALITET
Tænkepauser på tv
Årlig produktionsramme: 25 x 20 minutter
Ugens forsker eller PHD’er præsenterer sit forskningsområde og fortæller livligt, sjovt og
spændende om det – her er ugens ah-haa-oplevelse. Emnerne vil afhænge af de mest spændende og
aktuelle forskningsprojekter. Her nævnes blot ideer: myrer, kærlighed, had, IQ, nano-teknologi,
økonomi og kærlighed, cellebiologi og meget mere.
Programmerne produceres altid på greenscreen og efterlader plads til sjov, skæv, poetisk billedside
som baggrund for forskersnak.
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Finanshjørnet (dækker de 10 uger som de unge ikke producerer til)
Årlig produktionsramme: 10 x 20 minutter
Her formidles alle de spændende problematikker omkring økonomi på en lærerig og nem måde.
Laves med to til tre faste formidlere, der kender hver deres område: private lån, virksomhedslån,
samfundslån: aktier, obligationer, bolig – og billån, studielån – og gæld, huslån, realkreditlån
Men også økonomien i region Østjylland, for hvordan går det med den, hvad betyder det at bygge
på havnen i Aarhus, hvordan prioriterer vi velfærden. Bæredygtighed i økonomi, hvordan køber vi
individuelt, hvis vi vil være bæredygtige. Hvad er nødvendigt at tænke på samfundsmæssigt, hvis
bæredygtig økonomi skal vinde frem.

Klimatosserne
Årlig produktionsramme: 10 x 20 minutter
Hver anden uges ”klimatosse” om sine tanker i forhold til klimaet og om de konkrete handlinger
vedkommende realiserer og anbefaler.

Iværksætteri
Årlig produktionsramme: 10 x 20 minutter
Hver anden uges iværksætter fortæller om sine udviklings- og etableringstanker. Fra idé til produkt.

Livet omkring os
Årlig produktionsramme: 30 x 20 minutter
Dette er aktualitetsemnets mest brede slot og vil indeholde reportager, korte dokumentarer og
portrætter, der sætter fokus på emner af bred politisk interesse: politiske emner, debatter, protester,
der optager borgerne og områdets interesseorganisationer. Her skal mindretallet, de der har svært
ved at komme til orde, høres sammen med græsrodsbevægelserne. Her kan sættes fokus på aktuelle
klimaaktioner, Red Barnets indsats i udvalgte boligområder, eller Amnestys indsats med en given
sag på lokalt niveau. Her sættes fokus på byudviklingen på havnearealerne, i midtbyen etc. Hvor er
byen på vej hen og hvilke fælleskaber opstår. Her er fokus på integrationspolitik og den
multietniske bydel Gellerup. Igen skildret gennem konstruktive, positive, aktuelle historier, der
skaber stof til eftertanke. Det er historier, der handler om mangfoldigheden og de sociale
fælleskaber, der findes i området samt de initiativer og arrangementer, der skaber
sammenhængskraft.

MUSIK:
Årlig produktionsramme: 35 x 20 minutter
Reportager, features, korte dokumentarer, portrætter af musikere, deres udøvelse af musikken, fra
den skabende proces i ”værkstedet” til koncerten og mødet med publikum.
Optages dels under de store musikbegivenheder: SPOT, 20% / Aarhus Festuge 20% / Skanderborg
Festival 20% / North Side 20% / Optages dog også dels i løbet af året, up-coming bands, portrætter,
små koncerter 20%.
Musikprogrammernes formål er, at vise den enorme mangfoldighed musikscenen har i Østjylland,
vise de lokale kunstnere og det kulturliv de og borgerne skaber sammen. Det er ambitionen at vise
dets smalle musikscene såvel som de store kendte navne. Her vil både være livekoncerter, omtale af
bands, portrætter af musikere etc. At sammen for at vise bredden og omfanget af den musikalske
scene.
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KULTUR
Årlig produktionsramme: 50 x 20 minutter

Litteraturklubben
Hver anden uge: 20 minutter x 25 uger
Hver anden uge anmeldes nye bøger – forfattere, bibliotekarer og læsere fortæller om bøgerne, både
hvad de glæder sig til og det de har læst. Desuden vil der blive bragt reportager og oplæsninger fra
lyrikcafeer og litteraturfestivaler, ex. Vild med Ord, Litteraturscenen på Godsbanen etc.
Bibliotekerne vil blive samarbejdspartnere, DOKK1, bibliotekarer og brugere fortæller om
litteratur.

Stadsarkivaren beretter (Letter of intention underskrevet)
Hver anden uge: 20 minutter x 25 uger
Hver anden uge fortæller stadsarkivaren om regionens glemte historier, en historisk begivenhed
eller om noget aktuelt i byen.
Formålet med kulturprogrammerne er at vise bredden i særligt litteraturscenen og den
mangfoldighed byen og Østjylland rummer i dag såvel som historisk set.

ANDET
VORES LIV
Vores liv undersøger østjydernes livsformer, deres sundhed, deres madvaner, deres boformer og
deres familiemønstre. Her åbner vi op for alle måder at leve sit liv på. Formålet er at skabe nye,
sjove møder for seeren, hvor man undres, griner, identificerer sig og bliver smittet af andres sjove
livsvaner.

Mad for livet (Letter of intention underskrevet)
Årlig produktionsramme: 10 uger x 20 minutter
I denne programrække vil seeren blive taget med på en rejse i kunsten at lave varieret, sund,
mangfoldig, nem, lækker såvel som billig mad: hvordan laver vi lækker, sund mad, kan vi gøre det
bæredygtigt?, kan vi gøre det så de studerende også kan være med?. Mad for 700-800 kr. om
måneden. Her inviteres mennesker med indvandrer-baggrund til at præsentere deres hjemlands
yndlingsretter og giver gode fif til at spice yndlingsretter op, kombineret med sjove og spændende
fortællinger om deres hjemland, og deres rejse hertil.

Sundhed
Årlig produktionsramme: 33 % af de i alt 1000 timer til Vores liv
I samarbejde med AU, Health og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Her samles og formidles
de gode historier om sundhed. Alt fra ny banebrydende forskning til nye teknologiske løsninger
nyudvikling af medicinske behandlinger, viden om nye behandlingsformer. Desuden gode råd til
sundhed, sjove fortællinger fra idrætsklubber, fællesskaber omkring sundhed etc.

Boformer
Årlig produktionsramme: 33 % af de i alt 1000 timer til Vores liv
Her skildres traditionelle såvel som nye og alternative boformer: storfamilier, kollektiver,
økologiske boformer, Vild med vilje, oldekoller etc.
Verden åbnes op og viser mangfoldigheden i samlivsformer i dag.
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Familiemønstre
Årlig produktionsramme: 33 % af de i alt 1000 timer til Vores liv
Her skildres traditionelle såvel som nye og alternative familiemønstre: homoseksuelle par, enlige
med børn, flere generationer under samme tag.
Verden åbners op og viser mangfoldigheden i samlivsformer i dag.

Unge producerer (Letter of intention underskrevet med Gellerup Filmværksted)
Årlig produktionsramme: 40 x 20 minutter / 13% af samlet flade
Unge studerende ved universitetet med fokus på medier og kommunikation leverer konstruktiv
journalistik ind i et 20 minutters slot hver uge.
Heraf:
Musik (Skal dække 10 x 20 minutter) 3,25 %
Kultur (Skal dække 10 x 20 minutter) fra kulturscene + små dokumentarer og portrætter, små
fiktioner) 3,25 %
Andet (Skal dækkes 10 x 20 minutter) 3,25%
Aktualitet (Skal dække 10 x 20 minutter) 3,25%
Ex. politik, klima, faglighed på deres studier
De unge leverer indslag om, det der optager dem. Det aftales med de enkelte producerende unge,
hvad de producerer.
Et årshjul ligger klart hvert år. De unge kan producere indenfor alle fire kategorier, men skal vælge
én kategori for det indhold de leverer, ex. kun musik, eller kun kultur.

Samarbejdsparter med udvalgte studier
Medie – og Journalisthøjskolen
Antropologi, AU
SEIN.dk
Kommunikation og medievidenskab; AU
Handelshøjskolen kommunikation
MSP på VIA, Filmbyen etc.
Desuden samarbejde med Center for konstruktiv journalistik

Public access
Årlig produktionsramme: 30 x 20 minutter / 10% af samlet flade
TV Laika er indstillet på at stille sendetid, og teknisk udstyr, råd og vejledning til rådighed for
borgere, der ønsker at få programmer vist i lokal-tv. Vi vil på hjemmesiden, facebook og i små
spots i sendefladen, gøre seerne opmærksom på denne mulighed. Det vil så være muligt at låne et
”Public access” optagesæt med hjem, til selve produktionen.
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Programfordeling til sendefladen for TV Laika
Samlet til produktion

KATEGORI
Aktualitet

FORDELT
Tænkepauser
Finanshjørnet
Klimatosserne
Iværksætteri
Livet omkring os
Unge producere

Andet
Vores liv

I ALT

Mad for livet
Boformer
Familiemønstre
Sundhed
Unge producere
Public access

SAMLET
TIMER
1900

PROCENT
32

1200

20

900

15

2000

33

6000

100

500
500
200

Musik
SPOT
Skanderborg festival
NorthSide
Aarhus Festuge
Andre aktuelle ting
Unge producere

100

500
200
200
200
600
200

Kultur
Litteraturklubben
Stadsarkivaren beretter
Unge producere

6000

140
140
140
140
140
200
200
334
333
333
200
600
6000
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