Beskrivelse af FamilieKanalens programmer.
TV Alternativs tv station FamilieKanalen består af to hoveddele.
Den ene del er FamilieKanalens studie og den anden del er OnsdagsSporten.
FamilieKanalens studie giver taletid til alle der har et budskab de brænder for at
dele.
Det være sig klubber, foreninger, politikere, religioner, kommuner,
foredragsholdere, forskere og så videre.
Programmet er bygget op i timeblokke hvor der typisk set er tre forskellige
interviews. 2 interviews på omkring 20 minutter og et interview på 10 minutter.
Arbejdsgangen er at gæsten kommer i studiet og bliver interviewet, hvorefter
FamilieKanalens medarbejdere tager ud med et kamera og laver dækbilleder
der passer til det der er blevet talt om i studiet. På den måde bliver
programmerne både indholdsmæssigt interessante og visuelt smukke.
De sidste 10 minutter bruges på intro / outro grafik og på små lette programmer
der binder sendefladen sammen og får den til at passe præcis til timeblokken.
Disse programmer har en længde fra 8 sekunder og op til omkring 3 minutter.
Lige for tiden er vi f.eks. på vej igennem en programrække på 40 programmer
om for og imod EU. Vi er også på vej igennem en programrække på 80
programmer der hedder “Tanker om…” hvor plejehjemsbeboere deler deres
livserfaringer indenfor 80 forskellige emner. Typisk bliver der vist et program om
ugen.
En programrække med meget korte indslag under et minut der også vises
hedder “Tips og Tricks” Her deler fagpersoner inden for alle genrer helt korte
tips til en smartere og lettere hverdag. Der kommer med meget jævne
mellemrum flere Tips og Tricks til og programrækken har således kørt i flere år
med nye tricks hver uge.
OnsdagsSporten sender nyheder fra elitesporten i Syd og Sønderjylland. Det
foregår som oftest i OnsdagsSportens studie, hvor spillere, trænere og ledelsen
står på mål for hvordan det er gået i de sidste kampe. Af og til har
OnsdagsSporten også besøg af sportsjournalister og eksperter der giver deres
syn på, hvad der sker i elitesportsklubberne i Syd og Sønderjylland.
Der er hovedfokus på Superligaklubberne EfB og SønderjyskE. Derefter
kommer elitehåndboldklupperne Team Esbjerg, Ribe-Esbjerg HH og
SønderjyskE herre- og damehåndbold. Ud over fodbold og håndbold, er der
også fokus på Ishockey, speedway, badminton og billard.
I OnsdagsSportens studie hænger der en tv-skærm centralt pladserer. På den,
vises OnsdagsSportens logo og logoet fra den klub det omhandler. Når der tales
om specifikke spillere eller trænere, skifter skærmen i realtime til et billede af
den omtalte person, så seerne er helt med på hvem der tales om.
Alle programmer produceres af FamilieKanalens medarbejdere.

