
Programbeskrivelse – TV NU 
 

Tidsfordeling af programkategorierne: 

- Kulturprogrammer:  50% 

- Aktualitetsprogrammer: 25% 

- Andre programmer:  25% 

 

Nedenfor er en oversigt over programserier, der allerede er planlagt inden for de forskellige 

kategorier. Der vil løbende blive tilrettelagt nye programrækker inden for de ovennævnte kategorier, 

så den tidsmæssige fordeling til stadighed overholdes, men programmerne kan variere mere end det 

her anførte. 

Gældende for alle programtyper er at de vil blive produceret i Silkeborg og på de enkelte steder i 

Regionen der besøges, færdig redigeres i Silkeborg. 

 

Kulturprogrammer 

Kunst i Fokus: 
Programkategori: Kulturprogrammer 

Målgruppe: Alle 

Varighed: 30 min. 

Programbeskrivelse: 

I Programserien ”Kunst i Fokus” ønsker vi at belyse de mange facetter der findes indenfor kunsten 

verden, her under: billedkunst, skulptører, glaskunst, formstøbning, brugskunst mm.  

Programmerne kan tilrettelægges forskelligt fra gang til gang, det dækker over: 

1. Studieoptagelser med kunstner fra Østjylland samt naboregioneren, med relevans for østjyderne. 

Her vil optagelserne finde sted i stationens studie, hvor kunstneren medbringer eksempler på deres 

kunst, som vil blive brugt til at udsmykke studie med. 

2. Ud-af-huset hvor seeren bliver inviteret med på besøg hos en kunstner fra regionen. Her vil den 

givende kunstneren byde indenfor i sit atelier og/eller hjem, hvor programoptagelserne vil finde 

sted. Her får seeren lov til at se kunstneren på hjemme bane samt få et mere personlig og dybere 

indblik hvem de er som person, hvad der inspirere dem og i deres kunstneriske proces. 

De to ovennævnte versioner kommer til at have fokus kunstnerens kunst, oplevelser og deres 

livshistorie.  

3. Et portræt af et relevant galleri eller udstilling, med evt. supplerende interview omkring de 

udstillende kunstnere. 

Den tredje version har i sinde at skabe et differentieret og repræsentativt billede af regionens rige 

kunstliv, samt en bevidsthed om de forskellige kunsttilbud, der findes for alle aldre. 

Det generelle formål med ”Kunst i Fokus” er at øge seerens viden om lokalkunst og kunst generelt, 

samt inspirere og udfordre seerens kreative sind samt minde om at det aldrig er for sent at begynde. 



 

Kulturens Verden: 
Programkategori: Kulturprogrammer 

Målgruppe: Alle 

Varighed: 30 min. 

Programbeskrivelse: 

I programmerne ”Kulturens Verden” vil der blive vist en bred vifte af kultur interessante emner lige 

fra mini-dokumentar til oplæsninger af fiktion og drama, fra religion/filosofi til humaniora/historie, 

fra forelæsning/tale til naturvidenskab/teknologi og andre relevante kulturale begivenheder.  

Dette program har til formål at komme vidt omkring inden for kulturverdenen, for at udvide seerens 

kulturelle forståelse og for at oplyse om evt. arrangementer og aktiviteter.  

Aktualitetsprogram 

Politik i Skiver: 
Programkategori: Aktualitetsprogram 

Målgruppe: Alle 

Varighed: 30 min. 

Programbeskrivelse: 

Et tilbagevendende program der har hensigten om at dække lokal og regional politiske 

events/debatter, med formålet om at give seeren en let spiselig måde at holde sig opdatere omkring 

lokal politik og politik generelt. Med programmet søger vi der ud over, at skabe en følelse af 

bekendtskab imellem seeren og lokalpolitikeren. 

 

Jarin på besøg: 
Programkategori: Aktualitetsprogram 

Målgruppe: Alle 

Varighed: 30 minutter 

Programbeskrivelse: 
”Sker der overhovedet noget i Østjylland?” Dette spørgsmål ønsker vi at besvare i denne 

programserie. 

”Jarin på Besøg” er et oplysnings/underholdnings program, hvor Jarin besøger Events/Happenings 

eller aktuelle seværdigheder/aktiviteter mm.  

Formålet med programserien er at informere seeren om hvor mange spændende og forskellige ting 

der sker rundt omkring i Østjylland, samt inspirere til evt. aktiviteter og oplevelser. 

 

 

 



Andre programmer 

Jarins Corner: 
Programkategori: Andre programmer 

Målgruppe: Alle 

Varighed: 30 minutter 

Programbeskrivelse: 

En fortsættelse af SRTV’s kendte talkshow program ”Jarins Corner”. Gæster i dette Talkshow vil 

enten være mennesker som af den ene eller den anden grund er kendt i regionen, eller upcomings 

som er mennesker, ofte unge, som er på vej op ad stigen inden for deres område evt. musik, film, 

teater, politik eller sport mv.  

Jarin invitere i studiet til en snak om gæstens livshistorie, liv og fremtidsønsker. I løbet af 

udsendelsen vil der være smagsprøver på hvorfor den pågældende gæst er blevet inviteret i studiet. 

 

Kig Ind: 
Programkategori: Andre programmer 

Målgruppe: Alle 

Varighed: 30 minutter 

Programbeskrivelse: 

En fortsættelse af SRTV’s populære talkshow ”Kig Ind”. Talkshowet tager pulsen på Østjydernes 

hobbys/interesser med fokus på forskellige foreninger og enkeltpersoner med særlig interesse for 

regionen. Deltagerne i Kig Ind præsenterer i studiet deres interesser/hobbies og vi følger dem i de 

sammenhænge, der har med det pågældende emne at gøre. 

 


