Beskrivelse af programflade på

DanmarkC TV
DanmarkC TV producerer mange programmer og der søges at ramme en så bred del af lokalbefolkningsgruppen som muligt.
Programmerne evalueres på ugentligt plan, og der kommer jævnligt nyt programmer og serier
til. DanmarkC TV producerer ugentligt imellem 15 og 25 timers egen produceretførstegangs
udsendelser fra lokalområdet. Programmerne tager afsæt i kultur, historie, traditioner,
dokumentar og nyheder. Der produceres en dagligt mindst én nyhedsudsendelse, og flere
selvstændige indslag af kulturel karakter. DanmarkC TV producerer endvidere lokale
dokumentar programmer som ”Med Falck på job” og programmer der kommer tæt på - som
programserien ”Unoderne”

NYHEDERNE
Ugentlig varighed 170 minutter

Lokalnyhederne produceres frisk hver dag og ligger klar til udsendelse efter kl. 16.00 på
hverdage. Udsendelsen går tæt på hvad der sker og er sket i lokalområdet, og har fokus på
hvad der rører sig forenings, politisk og samfundsmæssigt. Programmerne tager ligeledes
seeren med på en gennemgang af den seneste døgnrapport for lokalområdet, og tager emner
op om omkring indbrudssikring og nabohjælp.

Programmerne har en varighed på imellem 25 og 40 minutter, og præsenteres af en fast vært.

Programserien er produceret af Theis Søndergaard, Finsensvej 18 7000 Fredericia

MED FALCK PÅ JOB
Ugentlig varighed 30 minutter

Med Falck på job, følger vi livet på den lokale Falck-station. Vi følger vejservice og akutambulancer og kommer helt tæt på den lokale virkeligheden.
Programserien består af 9 afsnit, og første sæson er veloverstået. Det ventes at en sæson to
optages i foråret. DanmarkC TV følger lokale Falckreddere i deres arbejde og man får et
indblik i de mennesker der sætter alt ind på at redde liv – og få dig videre. Folk du dagligt
møder i lokalområdet.

Programmerne bæres i høj grad af de medvirkende falckreddere.

Programserien er produceret af Theis Søndergaard, Finsensvej 18 7000 Fredericia

LOKALPOLITIK
Ugentlig varighed 75 minutter

DanmarkC TV optager og udsender lokale byrådsmøder og politiske møder. Møderne har
forskellig dybde, og rammer derfor det brede publikum. Lokalpolitiske budskaber skal ud til
lokalbefolkningen, og borgerne skal have mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.
Ved at inddrage politik i sendefladen, opnås en spændende interesse for udviklingen af
lokalsamfundene. Byrådsmøder optages og sendes i sin fulde længde

Øvrige politisk orienterede og opklarende programmer sendes som selvstændige
programmer og indslag.

Programserien er produceret af Theis Søndergaard, Finsensvej 18 7000 Fredericia

BILER, VÆRKSTED OG POWERPULL
Ugentlig varighed 20 minutter

Der er mange historier gemt i flere af lokalområdets historiske motorkøretøjer. DanmarkC TV
har fokus på spændende bilers historier og tager seeren sammen med ejeren af
motorkøretøjet med på en tur tilbage i tiden.
Hvordan ser man om der er sommerdæk på bilen? Hvordan skifter man en pærer eller tjekker
olie? Med DanmarkC TV´s motorprogrammer med den lokale mekaniker, bliver en
mekanikerregning pludselig til en times fornøjelse under motorhjelmen på bilen ude i
indkørslen. Det er programmerne der ændre på historien om at det kun er mænd der mødes
og sparker dæk.
Lokal Powerpull med lokale traktorer har også DanmarkC TV´s bevågenhed. Landmændene
trækkes ind i sendefladen som underholdning og som seriøs motorsport. Også unge lokale
kørere der deltager i bl.a DTC motorløb følges.

Programmerne præsenteres dels ved dokumentar og som interviewbaserede indslag.

Programserien er produceret af Theis Søndergaard, Finsensvej 18 7000 Fredericia

DOKUMENTAR, ”UNODERNE”
Ugentlig varighed 25 minutter

DanmarkC TV følger udviklingshæmmede på det lokale aktivitetscenter PROAKTIV.
Her er sammenholdet helt i top i bandet ”Unoderne”. Følg med og oplev hvert bandmedlem
fra de står op om morgenen til de går i seng. Hør individernes livshistorie og fortællinger om
livets udfordringer, set med deres øjnene. En gribende dokumentarserie.
Programmerne bæres af de medvirkende selv, og via deres ofte meget dybdegående og
personlig fortællinger tages seerne med ind i en verden hos mennesker, der ikke altid har det
nemt. Individer man dagligt møder i bybilledet. Programmerne giver en forståelse for
mennesker, mange ser som ”anderledes” – og giver lyst til at hilse og tage kontakt med disse
individer frem for at gå en stor bue udenom når man møder dem på gaden.

Programserien er produceret af Theis Søndergaard, Finsensvej 18 7000 Fredericia

BØRNEPROGRAMMER
Ugentlig varighed 30 minutter

DanmarkC TV laver programserier der er oplysende og målrettet børn og unge mennesker.
Programserien ”Nåhhhhh” er lavet af børn – til børn og tager seerne med på en rejse ind i
spændende emner. Bl.a. ses på emnerne ”Hvor kommer strøm fra?”, ”Hvordan virker en bil?”
og mange andre spændende emner. Børnene undersøger lokalområdets forunderlige undren,
og finder svaret. Andre serier lader børnene bytte arbejde med deres travle forældre, og giver
dem og seerne et indblik i hvilket krævende arbejde deres ofte travle forældre har.
DanmarkC TV´s børne-rapportere tage fat i emner der er oppe i tiden – i børnenes verden.
I 2013 var børnerapporterne ofte på ”job”, og fik produceret flere programmer om kendte og
lokale personligheder, og det blev også til et længere børne-MGP program med eksklusive
interviews med stjernerne.
DanmarkC TV er hele tiden på udkig efter nye og spændende programserier til målgruppen. –
sammen med målgruppen i lokalområdet.

Programmerne bæres hovedsageligt at børnerapportere.

Programserien er produceret af Theis Søndergaard, Finsensvej 18 7000 Fredericia

MUSIK & KULTUR
Ugentlig varighed 100 minutter

DanmarkC TV har fokus på den lokale kultur. Program-dokumentar om lokale musiker,
kunstnere og teatervirksomhed. Lokale musikere og bands følges og der er fokus på særligt
der sociale og udviklingen. Derved søges at skabe en større interesse for de hårdt kæmpende
lokale musikere.
Ved at inddrage lokale kunstnere i alle spectra, sikrer DanmarkC TV at der skabes en
vedvarende og selvforstærkende udviklende fokus og interesse på området
Programmer med lokale kunstnere som programserien ”Ugens kunstner” tager seeren med
ind i et univers af farver, tanker og spændende visioner.

Programmerne bæres ofte af de medvirkende selv og med en fortællerstemme som voice-over.

Programserien er produceret af Tommy Raun, Ullerupdalvej 141, 7000 Fredericia
& Theis Søndergaard, Finsensvej 18 7000 Fredericia

SPORT

Ugentlig varighed 100 minutter
DanmarkC TV har fokus på lokalsport, både singlesport, holdsport og individuel eliteidræt.
Flere gange om måneden producerer DanmarkC TV håndbold-kampe med det lokale
divisionhold i håndbold. DanmarkC TV har endvidere fokus på minoritets-sport som
Kricket og lignede sportsgrene.
Programmerne bringes som sportsprogrammer og som selvstændige dokumentarprogrammer.

Ved eks. håndbold-kampe, speakes og kommenteres kampene direkte af
lokale sports interesserede

Programserien er produceret af Tommy Raun, Ullerupdalvej 141, 7000 Fredericia
& Theis Søndergaard, Finsensvej 18 7000 Fredericia

TEGNSPROG

Ugentlig varighed 10 minutter
Flere af DanmarkC TV´s programmer er tegnsprogstolket. Dette sker som eksperiment, for
Tilgodese og i særdeleshed inddrage den gruppe af borgere i lokalområdet der lider at
en form for hørehandicap.
Tegnsprogs tolkning inddrages både som integreret del af programmer, men også som
eksperimentel fokuspunkt i eksisterende programflade og indtænkes i nye kommende
produktioner.

UGENS BUKET
Ugentlig varighed 15 minutter
Hvordan kommer man videre efter en krise eller en livstruende sygdom? Hvordan fejer man
benene væk under den eneste ene og samtidig viser lokalområdet hvilken personlighed man
gerne vil dele livet med?
Disse spørgsmål og mange flere hjerteskærende beretninger vises i DanmarkC TV´s
programserie ”Ugens Buket”
Programmerne præsenteres af lokale der har meldt personer til programmet.

Programserien er produceret af Tommy Raun, Ullerupdalvej 141, 7000 Fredericia
& Theis Søndergaard, Finsensvej 18 7000 Fredericia

NATURVEJLEDEREN
Ugentlig varighed 60 minutter

Med serien ”Ud i naturen” kommer seerne med i den lokale skov og ud i naturen med en lokal
naturvejleder. Programmerne tager seerne med ind i en verden med skønne lokale
naturoplevelser og giver inspiration til inddrage naturen i en travl hverdag. Programmerne
byder på både læring om naturen, på fornøjelige historier og på inspiration.

Seerne bæres igennem programmerne af en lokal naturvejleder og dels en
voice-over som fortæller stemme

Programserien er produceret af Tommy Raun, Ullerupdalvej 141, 7000 Fredericia

ØVRIGE PROGRAMMER
Ugentlig varighed 100 minutter

Programmerne indeholder en masse lokale indslag og programmer omhandlende alt lige fra
jubilæer til lokale militærøvelser og spændende lokalt forankrede produktioner.
Produktionerne under denne kategori, ligger umiddelbart udenfor øvrige kategorier, eller
fortjener en særskilt produktion.

AFRUNDING
Programserier der er oplysende og historisk forankrede opfindes jævnligt af DanmarkC TV og
vores V.I.P. Panel. Der er ingen grænser for hvad DanmarkC TV kan finde på at producere
programmer omkring, blot det er lokalt og originalt.
I 2014 er der flere spændende og sjove programmer på vej. Blandt andet programmet ”Helt
frem i bussen” og ”Køreskolen” er blot toppen af isbjerget for programfladen for 2014.
DanmarkC TV producerer tv som man kender fra landsdækkende stationer, blot er det hele
lokalt, men lokale aktører og deltagere.
DanmarkC TV producerer TV fra alle dele og hjørner af postnummeret 7000.
Fra foråret 2014 arbejdes på at inddrage områderne Vejle og omegen. Derved sikres en
bredere lokal dækning og inspiration for borgere i en større radius. DanmarkC TV udvider
dækningsområdet i etaper, således der sikres en dyb lokal forankring forud for udvidelse af
dækningsområde. Det er med i tankerne, at DanmarkC TV inden for det kommende år skal
dække flere byder nord for Fredericia, med lokale fotografer og tvfolk.
P.t. er DanmarkC TV ved at oplære vejlensiske filminteresserede i at producere nyhedsindslag
og udforske det lokalområde de lever i. Ved at de lokale produktioner produceres af lokale
sikres en dyb forankring der sikre udvikling og innovativ iver for at levere lokaltv i høj
kvalitet. Dette sker under DanmarkC TV og vil ligge indenfor de normer kulturministeriet har
opstillet.

ESTV Nyt
Nyheder der måtte ske i området.
Målgruppen: alle.
Filmes af ESTV på nyhedslocation.
Redigeres i produktionen i Danmarksgade.
ESTV Feature og montage
Afhænger af aktuelle emner og personer i årets løb.
Målgruppen: alle.
Filmes af ESTV hvor relevant.
Redigeres i produktionen i Danmarksgade.
Debatten på ESTV
Fokus er sat på de unge fra 14 år og opad. Debattørerne er alle medlemmer af ungdomspartier som
DSU, KU, VU, SFU med flere.
I dette program lader vi de unge ”politikere” komme til orde på deres betingelser, da ingen
kommunikerer bedre med unge end de unge selv, ligesom de selv er med til at vælge emnerne for
debattten, hvori også seerne opfordres til at deltage med forslag. Ved Folketings- og kommunalvalg
deltager de opstillede – voksne - i Debatten. I 2014 vil således de opstillede til Europaparlamentsvalget vil blive inviteret.
Målgruppen: unge og voksne.
Filmes af ESTV i studiet i Danmarksgade.
Redigeres i produktionen i Danmarksgade.
Forenings Info
Forenings info er en gratis service til vores sendeområdes mange spændende foreninger og
sportsklubber. Her har den enkelte forening eller klub mulighed for at komme i studiet og fortælle
om sig selv og deres aktiviteter. Programmet er for hele familien, men henvender sig specielt til de
unge, som er svære at nå for disse. Programmerne vil blive lavet i samarbejde med de
foreninger/klubber, som vi har samarbejdet med.
Baggrunden for programmerne er, at mange foreninger har oplevet tilbagegang i medlems antallet,
ofte har computer og spillekonsoller fået skylden.
Nu kan de unge tilgå vores programmer via vores hjemmeside og måske finde inspiration til en ny
og sundere fritidsinteresse.
Målgruppen: hovedsageligt unge, men voksne må gerne kigge med.

Filmes af ESTV i studiet i Danmarksgade.
Redigeres i produktionen i Danmarksgade.
ESTV Kultur
Kunst og kultur er for alle aldre, men bliver ofte lidt støvet og gammeldags. Derfor vil vi prøve at
gribe det lidt anderledes an, blandt andet ved at gøre udsendelserne mere dynamiske og levende, og
med en frisk og energisk vært.
Vi dropper lidt det klassiske interview og prøver i stedet at få en spændende og personlig samtale.
De specifikke emner, der vil blive taget op, vil afhænge af input fra såvel redaktion som seere,
fokus vil blive lagt på De Blå Døre (en kunstnergruppe – alle kunstnere i Vadehavsregionen er med
her) og maleri og skulptur samt events.
Målgruppen: alle kulturinteresserede, alle aldersgrupper.
Filmes af ESTV på location.
Redigeres i produktionen i Danmarksgade.
Sjæl & Krop
Sjæl og Krop er programmet, der kommer med gode råd og vejledning til det gode helbred og en
sund sjæl.
Hanne og Nancy er de to værter og kloge koner, der sammen med gæster og eksperter, kommer med
gode råd om alt fra høfeber, muskelsmerter, vinterdepression til vægttab og korrekt kost.
Spektret er bredt, og vores seere kan som altid komme i kontakt med de to værter, og Sjæl & Krop
redaktionen pr mail, telefon eller sms, hvis de har spørgsmål til et programmet, eller har emner de
syndes Sjæl & Krop skal tage op
Målgruppen: det kvindelige publikum, men kan ses af alle.
Filmes af ESTV i studiet i Danmarksgade.
Redigeres i produktionen i Danmarksgade.
Sport på ESTV
Ungdomsstævner som f.eks. Vattenfall Swimcup, Fanø Cup, Vejen Cup og Vesterhavs Cup.
Målgruppen: Unge, men kan ses af alle.
Filmes af ESTV på location.
Redigeres i produktionen i Danmarksgade.

Public Access
Public acces er et nyt engelsk låne ord, men betydningen er ikke ny for ESTV. Vores dør har altid
stået åben, og vi har altid budt folk velkommen til at være en del af fælleskabet, der i ESTV livs
historie tæller mere end 50 personer.
Men folk er også velkomne til at låne et kamera og mikrofon og lave en optagelse på egen hånd.
Lånesættet er enkelt at bruge og når personen kommer tilbage stilles der redigeringfaciliteter og en
tekniker til rådighed.
Men sandheden er, at de unge i dag selv optager deres videoer på deres iphone og redigerer i gratis
programmerne Windows movie maker eller imovie og den tekniske kvalitet er HD og tæt på
broadcast kvalitet. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at oprette en server, så alle kan uploade filer
direkte til ESTV. På den måde har alle adgang til ESTV, både fysisk eller via internet.
Målgruppen: Alle
Filmes af de personer, som måtte ønske det på det sted, hvor de måtte ønske det.
Kan evt. redigeres i produktionen i Danmarksgade.

Programplaner for Kanal Esbjerg 2014

Når vi fra 1. marts 2014 skal lave 2 timers ny optagelser hver uge, vil en typisk uge se ud som følger:
1. Fortælling af en fra Esbjerg eller lidt historie fra Esbjerg.
2. Lidt kultur, galleri/museum/fotoudstilling eller lignende.
3. Fra byrådsmøde eller opfølgning fra dette.
4. Dækning af en begivenhed i byen.
5. Fra en forening.

Ugerne vil være forskellige efter hvad vi mener er vigtigt, vi afholder redaktionsmøde hver tirsdag.
Her tager vi beslutninger om hvad vi sender i den/de kommende uger
Kanal Esbjerg er en politisk kanal, hvor vi ikke lægger skjul på at vi støtter rød side.
Vi gør en dyd ud af at have andre vinkler på sagerne end de andre lokale medier som Vestkysten og Tv Syd.
Vi optager og følger byrådet tæt.
Når vi rejser sager er det som regel med udgangspunkt i dem der bliver ramt, feks. fagforeninger eller
Æld resagen.
Vi går meget op i Esbjergs historie og har tætte kontaktpr til Inkiln,jjseerne. Vi laver også fra forskellige
gallerier og fotoudstillinger.
Vi har også tætte kontakter til flere foreninger i Esbjerg, bl.a. Dansk Cyklist Forbund og Fokebevægelsen
mod EU. Den ene sidder også i vores forenings bestyrelse.
Vi opreklamerer selvfølgelig også for alle aktiviteter fra foreninger, fagforeninger mm. Bl.a. dækker vi LOs 1.
maj arrangement og EU modstandernes grundlovsstævne.

Station Syd

-

Programbeskrivelser

Tidsmæssig fordeling af programtyper:
Kulturprogrammer:
Musikprogrammer:
Andre programmer:

75%
15%
10%

Nedenfor er en oversigt over pro gramrækker, der allerede er planlagt inden for de forskellige kategorier.
Der vi/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

Ku Itu rp rogra mm er:
Peder Meinert
Programkategori: kulturprogrammer
Varighed: 28 min.
Målgruppe: alle
Program beskrivelse:
Vært Peder Meinert er selv kunstner og præsenterer i denne række af kunstprogrammer seerne for
lokale kunstnere, samt for områdets forskellige aktuelle kunsttilbud.
Peder Meinert inviterer i studiet, hvor kunstnerne får mulighed for selv at præsenterer seerne for deres
kunst. Han tager desuden seerne med på opdagelse i de mange forskellige muligheder der er for at
opleve kunsten i sine forskellige udtryksformer både konventionelle og ukonventionelle.
—

Tro og videnskab
Programkategori: kulturprogrammer
Varighed: 28 min.
Målgruppe: alle
Progra mbeskrivelse:
Mange forskelige emner bliver sat på dagordenen, når der indbydes til en snak om tro og videnskab.
Hvad er skrøner og hvad er fakta i forhold til kost og sundhed, teknologi, udvikling, religion og meget
mere. I hvert afsnit gæster fag-relevante personer studiet.

Historiens vingesus
Programkategori: kulturprogrammer
Varighed: 28 min.
Målgruppe: alle

P rog nim beskrivelse:
Vores historie er noget vi sjældent tænker over, men som alligevel påvirker vores daglige liv i høj grad. Vi
vælger i denne programrække at dykke ned i egnens historie i forsøget på at skabe et indblik i hvordan
historiens vingesus har af betydning for, hvordan vores område er i dag ser ud og fungerer.
Vi vil både male med brede penselstrøg, hvor vi fortæller den store historie helt tilbage fra de første
bebyggelser i området op til i dag. Og vi vil sætte spot på enkelte bygningsværker, historiske personer,
særlige vandrehistorier fra egnen osv.

Musikprogra mmer:
PåTurnélSyd
Programkategori: musikprogrammer
Varighed: 28 min.
Målgruppe: alle
Programbeskrivelse:
Et portræt af regionens musikliv. Her møder vi forskellige bands og kunstnere, som har relation til
området, og vi kommer med til koncerter og andre musikarrangementer. Det er vores mål at
portrættere så nuanceret og alsidigt et billede af områdets musikscene som muligt.

Andre programmer:
Månedens profil
Programkategori: andre programmer
Varighed: 28 min.
Målgruppe: alle

Programbeskrivelse:
Ca. en gang i måneden udvælger vi en borger fra området, som på en særlig måde har betydning i
lokalområdet og laver en profiludsendelse om personen. lldsjæle, igangsættere, hverdagens helte osv.
er essentielle for at holde liv i lokalsamfundet, og vi vil gerne være med til at sætte fokus på deres gode
arbejde.
Seerne kan skrive ind til stationen for at nominere en kandidat til næste måneds profil.

Den planlagte prioritering af de enkelte programkategorier,
førstegangsudsendelser
Programmerne produceres af mennesker, der bor lokalt i området og vii handle om og være med personer
fra området og Sydslesvig.
Programvirksomhedens enkelte indslag viii modsætning til tidligere blive tilrettelagt i forhold til
målgrupperne, væsentligt:
•

Ungdomssegmentet 18-30 årige med formålet at de engageres i lokalsamfundet og styrke
ungdomskulturen og dermed uddannelsesinstitutionernes muligheder for at tiltrække studerende.

•

Den brede befolkning med det formål at give dem større indsigt og bevidsthed om aktiviteter og
værdier lokalt og i grænselandet.

•

De frivillige med det formål at engagere flere i frivillighedsarbejde, i foreningsliv
udbudte publikumsaktiviteter.

•

Landbefolkningen

•
•
•

—

—

—

—

eller i de

med det formål at få alle til at føle sig som en del af fællesskabet.
De ældre med formålet at få debat og forståelse for rammebetingelserne og tilbuddene.
De etniske mindretal og med udgangspunkt i deres virkelighed bidrage til større forståelse og
integration.
—

—

—

Erhvervslivet

med det formål at virksomhederne bevidstgøres om værdien af et stort kulturudbud
i forhold til muligheden at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
—

Nyhedsprogrammer:
16 minutter pr. uge:
Indslag om ugen der kommer og ugen der gik om alt, der lever op til et journalistisk nyhedskriterium, inkl.
trafik, vejr og sport— mindst ét indslag om lokale politiske beslutninger uddybes med baggrund og
følgevirkninger.
—

Aktualitetsprogrammer:
45 minutter pr. uge
Samfundsmæssig information
Magasin, kommenteret begivenhed eller dokumentar.

1.

2.
3.
4.

Nærværende og person-engageret præsentation af initiativer i grænselandet (for borgerne i
sendeområdet), besluttet af byrådet i Sønderborg, Flensburgs bystyre og/eller den danske
overborgmester og af øvrige grænseoverskridende organer.
Grænselands-magasinet, et debatprogram med deltagere fra Sønderborg /Aabenraa og tilstødende
område (Sydslesvig) om temaer, der kan inspirere og engagerede grænselandets befolkning.
Landsbyliv, om kvaliteterne i kommunens tyndere befolkede områder, belyst med interviews og
reportager med mennesker i lokalsamfundene.
De gode eksempler— inspiration til vejen mod nullet C02, hvor borgernes engagement er
forudsætningen for at nå målsætningen om et C02-neutralt område i Sønderborg 20 år før resten
af Danmark.

5.
6.
7.

Biblioteks-aktiviteter for borgerne.
Genbrug Borgernes muligheder.
Faldende befolkningstal. De lokale konsekvenser og initiativer for at vende udviklingen.
8. Ældre-service / TV med eksemplerne på, hvordan ældre bliver mere selvhjulpne.
9. Ungdoms-TV med de unge og for de unge fra de steder, de unge er, på uddannelsesinstitutioner og
i deres fritid. Formål: at levendegøre de unges vilkår og perspektiver, ønsker og muligheder.
10. Erhvervs-TV hvad virksomheder gør for at styrke rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft.
—

—

—

11. Byrådsarbejdet—og byrådsbeslutninger, den lokale politiske debat.

Kulturprogrammer:
40 minutter pr. uge.
Magasin, kommenterede begivenheder, dokumentar, forelæsning/tale, telefonprogrammer, oplæsning af
fiktion og drama.
•
•
•

Lokale historiske lokaliteter belyst af museumsfolk.
VM i sønderjysk fortalt på sønderjysk.
—

•

Teknologi og forbrug belyst af studerende på SDU, virksomheder og ProjectZero.
Oplæsning af fiktion og drama fra aftenskole

•

Relevante begivenheder

•

Ugens kunstner

•

Musikmiljøet

•

Skoleteater

•

Voksenteater

•

Amatørkunstnerne

•

Kunstskolen

•

Musikskolen

•

Månedens foredrag

—

—

—

—

nye udstillinger

præsentationsprogrammer
amatørerne og de professionelle.

Musikprogrammer
21 minutter pr. uge
Di med plader samt kunstnerisk optræden, eksempelvis koncerter.
Indhold:
•

Musik

•

Koncerter med lokale grupper, herunder musikskole-elever, Sønderborg Garden og optrædener på
SØnderborghus og øvrige lokale spillesteder.

•

Lokal melodi grand prix.

•

Ringrider-orkestre.

•

Beach party.

—

alle genrer

Andre programmer:
28 minutter pr. uge
Alt det Øvrige
•

Foreningsliv

•

Livet på de sociale medier

•

Ung i byen

•

Cafe livet i byen

•

Netværks-aktiviteter bl.a. for tilflyttere

•

Stud ieliv i Sønderborg

•

Ugens sport med reportager fra amatør-sporten.

•

En ung meningsdanner

•

Ungdom i politik

•

Eksamensliv

•

Manglende praktikpladser

•

Videregående uddannelser

•

Uddannelser i udkantsdanmark

•

Naturprogrammer

•

Als rundt fra ssiden.

—

præsentationsprogrammer (700 foreninger)

—

vandrestierne, vandre-foreningerne

Beskrivelse af de programmer som TV Alternativ ønsker at udsende.
FamilieKanalen har igennem mange år specialiseret sig i at lave studieinterviews
af høj kvalitet. Konceptet er at værten altid udgiver sig for ikke at vide noget om
emnet på forhånd, men altid er positivt interesseret, og derigennem guider
seerne hele vej en rundt om emnet. Alle genre og emner tages op, med undtagelse
af virksomheds- og produktbeskrivelser for at undgå reklame.
På grund af den stramme økonomi vi har måttet arbejde med ind til nu, har der
ikke været råd til at tage ud af huset og lave dækbilleder til de emner vi har
behandlet i studiet. Når vi går i gang med at sende igen i marts, vil det
forventeligt blive med en anden type økonomi, der gør det muligt at komme ud
af huset.
Fremadrettet, vil FamilieKanalen stadig lave de gode studieinterviews som vi er
blevet kendt på, men fra marts vil vi efter at havde lavet studieoptagelserne, tage
ud og lave de relevante dækbilleder der passer til det der er blevet talt om i
studiet. Det vil give interviewsne det længe ønskede kvalitetsløft, der vil gøre
dem endnu mere seværdige.
Så studieprogrammerne produceres i studiet i Esbjerg, mens dækbillederne
bliver produceret hvor end klubben, foreningen, religionen eller politikeren
holder til i det syd- og sønderjyske område.
Programrækken Tips og Tricks er ment som et forbrugeroplysningsprogram. Det
er en livs lang drøm at skabe et videokartotek over alverdens tips og tricks. Det
kan være alt fra handyman tips til husmor tricks. Fælles for de gode råd er, at de
hver især bliver præsenteret på under et minut. Hovedformålet med
programmerne er at gøre livet lidt nemmere, eller lidt smartere, eller lidt
billigere. Tips og tricks fungere også som den elastik der ender med at få det
samlede program til at passe tidsmæssigt på præcis den hele eller halve time der
skal bruges til sendefladen, fordi man kan bruge flere eller færre råd hver gang.
Tips og tricks blive altid produceret på den location der passer bedst til rådet,
eller til den person der skal give rådet.
OnsdagsSporten er et sports-show med vægt lagt på den lokale elite i Esbjerg og
Region Syd.
I OnsdagsSporten møder man både aktive sportsudøvere, samt repræsentanter
for klubbernes ledelse, både sportsligt og administrativt.Tll OnsdagsSporten kan
man i øvrigt være sikker på at møde folk fra områdets eliteklubber, såsom EfB,
Esbjerg Energy, Team Esbjerg, Ribe-Esbjerg HH, Varde IF og fremadrettet også
diverse sportsklubber under paraplyorganisationen, SønderjyskE. I
OnsdagsSporten tager vi os tid til at interviewe, så vi kommer i dybden med
tingene.
Sportsprogrammet, OnsdagsSporten har eksisteret i 11 år og har gennem de 11
år fulgt de lokale sportsklubber i Esbjerg tæt. Vi har nu planer om, at udvide
sportsudsendelsen med også at dække de sønderjyske eliteklubber. Det er ikke
vores intention bare at sende korte indslag her og der fra lokalområdet som man
gør på de landsdækkende kanaler men vi vil derimod som vi altid har gjort
gå i dybden med aktuelle og relevante emner, der kan give seerne et indblik i,
hvad der rør’ sig i de enkelte klubber. Endvidere vil vi fortsætte med
Onsdagspanelet, der er et debatprogram, hvor man bl.a. debatterer Superligaen
og Håndboidligaen.
—

-

-

Adresser:
OnsdagsSportens studievært vil også fremadrettet være Bjarne Bay der er
bosiddende på adressen Klostergade 16, 6240 Løgumkloster.
FamilieKanalens studievært vil også fremadrettet være Lasse Ilskov det er
bosiddende på adressen Rolfsgade 27, 6700 Esbjerg
Studierne er pladseret hos Pixio Studios, Gasværksgade 9-13, 1. Sal 6700 Esbjerg
Typiske optagesteder for OnsdagsSporten er Blue Water Arena, Blue Water
Dokken og Granly Arena I Esbjerg Idrætspark på Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg
Samt Sønderjysk Elitesport, Stadionparken 7, 6500 Vojens

Programpræsentation
til ansøgning 2014
1. Præsentation af TV Kolding og vores programflade.
“Velkommen til!
Det næste kvarters tid vil du blive præsenteret for den planlagte, kommende
programfiade p den lokale tv-station TV Kolding”.

2. Nyhedsprogrammer (Kvart Over og studienyheder med vært)
“På TV Kolding har vi tradition for at dække lokale nyheder og være p pletten nr
der sker noget nyt. Med en vedblivende nysgerrighed, fortælleglæde og
journalistisk vurdering vil vi i fremtiden bringe op til 45 minutters dukfriske nyheder
hver uge fra Kolding by og kommunen i helhed.
Nyhederne vil blive præsenteret dels af en vært, som jeg selv, der kort og faktuelt
gennemgår ugentlige beretninger fra hverdagen i dette selvsamme studiemiljø.
Programmet skal bringe korte og aktuelle nyhedsindslag fra hele kommunen”.

3. Aktualitetsprogrammer (Madsen & Co, Tæt På, Kolding vi designer livet,
Foreningsprofiler, studiebyen, På Hat Med Henning)
-

“En af de oplevelser der gør det ekstra interessant og spændende at lave lokal ty er
i mødet med sine medmennesker og byfæller. Det er i disse situationer vi alle bliver
klogere p os selv og p hinanden. P TV Kolding formidler vi aktuel
samfundsmæssige informationer gennem adskillige forskellige programmer. Vi
inviterer gæster i studiet og har den journaliststyrede dialog der gr i dybden
omkring et emne der rør sig for tiden. Vi besøger folk og fæ p egnen, og møder
begivenheder derude hvor det sker. Kort sagt vi tager pulsen p kommunen,
mens den er i levende live”.
-

4. Kulturprogrammer (kirke, natur/dyr, mad, ølmanden)
“Kultur er ofte repræsenteret af mangfoldighed, forskellighed, traditioner og lokal
forankring, og heldigvis er vi i Kolding og omegn beriget med masser af kultur. Som
en solid platform for kulturlivet p vores egn har vi valgt at satse p en
programpakke bestående af udsendelser som vi ved virker. Det er udsendelser som
er rodfæstet lokalt og som vi løbende har fået god og rosende kritik for. Det er
udsendelser der netop tager fat i kulturens mangfoldighed og behandler den med
respekt og p samme måde serveres for vore seerer.
-

Indholdsmæssigt rører vi p nuværende tidspunkt ved gastronomiens verden, tager
p opdagelse i det ndelige og eksistentielle, vi oplever naturen, er dus med
kæledyrene og meget meget mere”.

5. Andre programmer (Fitness, sport og public access)
“Som rosinen i pølseenden præsenterer vi en række programmer med et mere
underholdende islæt. Det er programmer der fortæller noget om vores hverdag, og
som forholder sig til følelser og det at være menneske. Vi tager folks livsstil op til
display og snakker om store, som små, omvæltninger i menneskers liv. Nogle af
programmerne vil f dig til at trække let p smilebndet og andre vil f dig til at
nikke genkendende til emnet”.

Medarbejdere og bestyrelse der alle deltager i produktionen på tværs af programmerne,
og dermed udgør TV Koldings faglige kompetencer:

Medarbejdere ved TV-Kolding pr 1-1-2014:
Claus Dahl-Sørensen (25 år)
Haremarksvej 36
8723 Løsning
Fastansat hos os siden 2008.
Fotograf, redigeringstekniker, studietekniker, producer, afviklingsansvarlig.
Har produceret over 1500 programmer hos os.
Medlem afjournalistforbundet kreds 3 hvor han er suppleant til bestyrelsen.
Geert Madsen (68 år)
Septembervænget 31
6000 Kolding

uddannet journalist. Har været ansat hos os gennem en årrække som freelance journalist
hvor han har haft ansvaret for stationens nyhedsprogram “Kvart over” samt
debatprogramrnet “Madsen og Co”.
Flar gennem årene arbejdet med dagblade, ugeblade, Radio og TV.
Gennemført en række kurser på Journalisthøjskolen i Århus.
Bruges som underviser og foredragsholder.
june Allison (53 år)
Chr X gade 2, 1 sal.
6000 Kolding
Frivillig medarbejder. Fotograf og redigeringstekniker.
Uddannelser: Grafisk Designer, på Kunsthåndværkerskolen i Kolding(1981-1985).
Multimedia designer ved IBA i Kolding (2011-2013).
Har egen virksomhed: Allison’s kreative værksted.
Jane Terp (40 år)
Teglgårdsvej 10
6094 Hejls
Frivillig medarbejder, Fotograf Interview, Redigeringstekniker.
Uddannet Multimedia designer ved IBA i Kolding (2011-2013).
Har været hos os i godt et år.
Har produceret flere af vore “Tæt på” indslag
-

Henning Buch (69 år)
Holbergsvej 89
6000 Kolding
Frivillig medarbejder, Journalist, fotograf og studievært i debat-programmerne: “På hat
med Henning” og “Sporten i Kolding” samt aktualitetsprogrammet “Tæt på”. Henning har
været hos os i mere end 12 år og er sti 11 going strong.
Tidligere studievært på Nærradioen i Kolding.
Maksim Ruhljadiev (27 år)
Parcelvej 13
7000 Fredericia
Frivillig medarbejder, Fotograr, redigeringstekniker.
Claus Riis (37 år)
Vejrupsgade 24, i
6000 Kolding
Frivillig medarbejder. Videojournalist, Producer i programmet Vi designer livet. Fotograf
og redigerings-tekniker.
Uddannet Multimedia designer, fra Erhvervsakademiet i Aarhus i 2003.
Har været ved os i et par år.
Carsten Bøgebjerg (45 år)
Snerlevej 78

6000 Kolding
Frivillig medarbejder, redigeringstekniker, fotograf og producer af”Tæt på” samt “Naturen”
og “Historiske indslag”.
Har været ved os siden 2005.
Til daglig ansat hos DSB som speaker.
Claus Mortensen (54 år)
Jovavej 25
6000 Kolding
Frivillig medarbejder. Studievært i programmet ølmanden.
Har netop gennemgået kurset: Kommunikation i praksis.
Har haft eget reklamebureau i 10 år.
Er lokalformand for Danske ølentusiaster og sidder i Landsbestyrelsen for Danske
ølentusiaster.
Har været ved os et par år.
Thorben Lundø (61 år)
Nefsgaardsvej 30
6070 Christiansfeld
Frivillig medarbejder. Uddannet naturvejleder og studievært i vores natur- og
dyreprogrammer som han har lavet mere end 30 af.
Er til daglig Freelance naturvejleder og Taxa chauffør.
Har været ved os i 7 år.
Jeanet Rostgaard-Hansen (30 år)
Degnevænget 1
6580 Vamdrup
frivillig medarbejder, Skal være ny Studievært på nyhedsprogrammet “Kvart over”. Har
stor erfaring indenfor dokumentar- og filmproduktion.
Har egen virksomhed “Gaard Film”.
Har været frivillig ved os siden 2000.
Tine Nielsen (32 år)
Agtrupvej 21, 1 sal
6000 Kolding
Frivillig medarbejder, har været ved os 1 års tid.
Redigeringstekniker, Deltager i programmet “10 for meget” samt programvært i vores
programserie “Tæt på”,
Lis Johansen (71 år)
Åvænget 15
Vester Nebel
6040 Egtved
Frivillig medarbejder, deltager i programmet “10 for meget”
Thor Knudsen (29 år)

Borgergade 9, kid.
6000 Kolding
Frivillig medarbejder, Fotograf, redigeringstekniker, TT specialist.
Uddannet Multimedia designer fra IBA i Kolding (2011-2013).
Har været ved os i år.
Thomas Walbom (43 år)
Frydsvej 12
6000 Kolding
frivillig medarbejder.
Uddannet kok og har gennem en årrække været fast Programvært i vores lokale
madkultur-program som der er lavet en del af gennem de sidste 10 år.
Er til daglig Faglærer på Hansenberg’s kokkeskole i Kolding.
Andreas Wissing (19 år)
Kobbelhave 40
6000 Kolding
frivillig medarbejder. Fotograf, redigeringstekniker og TT ekspert.
Læser i øjeblikket til Multimedia tekniker.
Har været ved os i års tid og har stået for TV Koldings serie om “Holmstaden” en ny bydel i
Kolding.
Jesper Raben (40 år)
Søgade 9
6000 Kolding
frivillig medarbejder, TT specialist. Varetager opsætning og drift af hjemmesiden samt
vores nye streaming server.
Mia Søholm Askjær (22 år)
Vejlevej 3, 2 th.
6000 Kolding
frivillig medarbejder, Uddannet Multimedia Designer (2012-2014), har læst Informations
og kommunikationsvidenskab ved Syddansk Universitet (2011-2012)
Susi Meyer (21 år),
Thorkildsvej 11, isal
6000 Kolding
frivillig medarbejder, Multimediestuderende
Zeinab Aldahan (32 år)
Skovvejen
6000 Kolding
frivillig medarbejder, Multimediestuderende
Peter Bo Hofman (60 år)
Bispevænget 58

6000 Kolding
Frivillig, IT specialist.

TV Koldings bestyrelse pr 1-1-2014:
Gunnar Thomsen (69 år)
Østerbrogade 30
6000 Kolding
Bestyrelsesmedlem og stifter af foreningen. Har været med alle årene som tekniker,
producer, fotograf, underviser og er i dag kasserer og teknikansvarlig for TV Kolding.
Sidder i bestyrelsen for Sendesamvirke Syd og har hovedansvaret for sendeudstyret.
Edvard Køhrsen (50 år)
Runddelen 27
6000 Kolding
Formand for bestyrelsen, Forenings- og erhvervsmedlem-mernes repræsentant og til
daglig souschef i Slotssøbadet i Kolding. Kæmper på flere fronter for at gøre TV Kolding
mere synlig.
Henrik Nøhr (67 år)
Brændkjærgade 12
6000 Kolding
Bestyrelsesmedlem og til daglig Advokat hos Hviid Erhvervsadvokater A/S i Kolding.
Curt Andersen (67 år)
Bjolderupvej 15
6000 Kolding
Bestyrelsesmedlem. Sekretær.
Claus Riis (37 år)
Vejrupsgade 24, i
6000 Kolding
De Private medlemmers repræsentant i bestyrelsen.
Susanne Quist (xx år)
Agervænget 3
6000 Kolding
Bestyrelsesmedlem og den person der gennem sit firma “Q Research Consult” stod for
arbejdet med udviklingen af TV Kolding i 2012-2013. Det har resulteret i en større
synlighed så vi lige nu oversvømmes af nye frivillige der kunne tænke sig at arbejde med
Lokal-tv hos os.
Steen Christensen (55 år)

Surkær 23
6000 Kolding
Bestyrelsesmedlem, Repræsentant for Koldings Antenneforeninger, som han har
beskæftiget sig med i 30 år. Har arbejdet indenfor Radio-tv branchen i 25 år.
Nicolai Dupont Heidemann (40 år)
Bestyrelsesmedlem, Repræsentant for Kolding Kommune og udpeget af KoldingByråd.
Er områdechef for Kultur ved By- og udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Ansøgning om sendetilladelse og tilskud på MUX1
ANSØGNING
Ansøgers kontaktoplysninger:


TV MOJN
Næstmark 30, 6200 Aabenraa
Tlf.: 26717097
www.tvmojn.dk
jjd@soenderjylland.dk

Stationen navn som den vil blive drevet under:


TV MOJN

Dato for sendestart:


1. april 2014

Bestyrelsens sammensætning:



Formand:
Sekretær:

Jan J. Diers
Sven-Erik Ravn




Kasserer:
Medlem:

Frank K. Søgaard
Kristian Myrhøj Johannsen




Medlem:
Medlem:

Poul Olsen
Steen Nissen

Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser:


Jan J. Diers
Skinderbro 5

6200 Aabenraa
Jan har arbejdet med video og TV produktion i over 8 år, som direktør i eget selskab: B2Media. Jan er uddannet
inden for HD i marketing og er IT ingeniør fra Sønderborg Teknikum. Jan har været med til at beskrive, stifte og
udvikle SendeSamvirke Syd, samt været bestyrelsesformand for selvsamme i nogle år. Derudover har Jan fra år
2008-2010 arbejdet som forretningsfører i Aabenraa Lokal TV, oprindeligt stiftet Tønder Nær TV samt været med til
at starte Sønderborg Lokal TV. I dag har Jan solgt firmaet B2Media, arbejder Jan som udviklingskonsulent hos
UdviklingsRåd Sønderjylland, og er ikke medlem i nogen af de foroven nævnte bestyrelser længere, men brænder
stadig for lokalområdet og lokal TV området. Jan er desuden distrikt kommunikationsleder i Rotary Danmark.


Kristian Myrhøj
Sottrupskov 20,
6400 Sønderborg
Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Mere end 20 års TV-erfaring fra blandt andet TV MidtVest,
TV2 og TV Aalborg. Har arbejdet som redaktionsansvarlig, studievært og reporter. Underviser desuden i journalistik,
presse og TV-produktion.



Frank Küpper Søgaard
Valsbølgade 2,
6330 Padborg
Cand. Merc. i styring og Ledelse, Teknonom, IBC Erhvervsakademi, HD i Organisation og Ledelse, Medlem af SE’s
repræsentantskab, Tidligere vice præsident for JCI Sønderjylland og medlem af JCI’s landsledelsen.



Poul Olsen
Skovbakken 4
6340 Kuså
Poul har en lang baggrund fra reklamebranchen, senest som direktør i B2 Media, der udelukkende arbejder med
digital markedsføring. Fra 2008 til 2011 var Poul meget aktiv, både som journalist og som medlem af bestyrelsen i
Aabenraa Lokal TV. Gennem de senere år har han produceret større TV opgaver for Museum Sønderjylland,
Muslingeerhvervet, Sauer-Danfoss, Dansk Affald, Tønder Kommune m.fl. Endvidere arbejder Poul med Sociale
Medier på ekspertniveau. Han underviser og benyttes også af pressen til ekspertudtalelser. Til trods for, at Poul ikke
er sønderjyde har han stor forankring i lokalsamfundet og har en række tillidshverv. Bl.a. er han folketingskandidat i
Aabenraa kredsen for Radikale Venstre.



Sven-Erik Ravn
Hjartbro Byvej 11,
6541 Bevtoft (Haderslev Kommune)
Uddannet journalist, merkonom i salg og afsætning, organisation og virksomhedsøkonomi. Udgave- og
erhvervsredaktør på Jydske Tidende 1978-1991. Siden selvstændig freelancevirksomhed og
kommunikationsrådgiver. Landmand og juletræsproducent, leder af Rummelpottens forlag og redaktør for
æ Rummelpot (Sønderjysk Satireblad).



Steen Nissen
Kongevej 23,
6270 Tønder
Tidl. Økonomidirektør Danfoss, Flensborg.

Oplysninger om de forventede økonomiske forhold
TV stationen bliver etableret med opstartsstøtte fra forskellige virksomheder, idet der i første omgang benyttes B2Media’s
kameraer, mikrofoner, computere og redigeringsudstyr m.m., ligesom firmaet FORRETNINGSOPTIMERING.DK og Opus
Haderslev stiller Internet og lokaler til rådighed i opstartsfasen. Dermed er der ikke behov for nogen særlig investering.
Der er søgt diverse fonde samt startet dialog med de fire sønderjyske kommuner omkring økonomisk støtte til TV stationen
med positiv respons. Dog afventes svar på denne ansøgning og sendetilladelse.
Bestyrelsen og nøglepersoner i redaktionen arbejder på frivilligt basis i opstartsperioden, hvorefter TV stationens likviditet
afgør om der er mulighed for aflønning i forhold til arbejdsindsats.
Ud over de fagtekniske nøglepersoner i redaktionen, suppleres TV stationens produktion af 10-12 frivillige, erfarne TV folk fra
det gamle Aabenraa Lokal TV som organiseres i en frivillig støtteforening.
TV studie lånes af hhv. B2Media og TV Glad i første omgang, men programmerne skal fortrinsvis optages ude i det
sønderjyske liv hos sønderjyderne selv.
Der vil i første omgang ikke blive brugt KODA/Gramex afgift belagt musik, men udelukkende afgiftsfrit såkaldt musak.

Oplysninger om programvirksomheden
TV MOJN vil sende minimum 2 timers ny produceret program om ugen, via MUX1 og Internettet som Livestream og Video
On Demand, samt via VODcast på mobiltelefoner og tablets.
Internetsiden deles i et tæt samarbejde med Radio Mojn: www.mojn.dk hvilket vil sikre den nødvendige synlighed, som også
vil øge seer antallet. Det nuværende website og PODcast vil derfor blive integreret i mojn.dk.
Programvirksomheden udøves fra Sønderjylland og omhandler hele grænselandet, ligesom programmerne produceret fra og
til og om samt med Sønderjyderne og grænselandet.
Der vil blive produceret program, både af faguddannet personale og TV MOJN vil ligeledes stå for facilitering af interesserede
borgere, som får adgang til at producere og udsende programmer igennem tv-stationen. Den professionelle eller rettere
faguddannede afdeling har endvidere til opgave, at formidle læring til de interesserede ildsjæle.
Programmerne er udelukkende med lokalt indhold eller omkring personer fra grænselandet.
De sociale medier udnyttes i højeste grad, for at opnå størst bruger involvering, lige som det planlægges at lave en mobil App
som bl.a. integrerer med Facebooksiden og ydermere tilskynder brugerne til en aktiv involvering.
TV MOJN vil i tæt samarbejde med Radio Mojn og andre lokale aktører stå for at arrangere forskellige events, som vil blive
transmitteret på både TV, radio og de andre lokale medier – alt sammen for at øge seertallene og lokalsamfundets aktive
involvering.
Det tilstræbes at producere lige mange programmer fra og om hver af de fire sønderjyske kommuner, samt Sydslesvig:



Tønder Kommune
Aabenraa Kommune




Haderslev Kommune
Sønderborg Kommune



Sydslesvig

Programmernes indhold tilstræbes at være alsidigt og interessant med nedenstående varieret fokus:



Nyheder / Aktualitet
Kultur & fritid




Erhvervsliv
Turisme



Politik

Som beskrevet foroven, bliver TV programmerne produceret af både faguddannede nøglemedarbejdere samt af en stab af
frivillige TV folk. Optagelserne vil fortrinsvis blive lavet af to personer sammen, hvor den ene håndterer kamera og den anden
varetager de journalistiske opgaver. Selve redigering og klipning vil typisk foretages efterfølgende af en eller flere involverede.

Programplaner
Der skal produceres minimum 2 timer nye programmer per uge. De vil indeholde en blanding af lokale nyheder, aktualitet –
politik, kultur, arrangementer – og features – om for eksempel natur, foreninger, skoler, uddannelser og sportsklubber i
lokalområdet.
Med start søndag den 6. april 2014 vil der hver uge blive sendt minimum et 2 timer langt program, hvor nyheder, aktualitet og
features indgår. Dette program vil så blive genudsendt 4 gange i løbet af ugen.
I løbet af maj 2014, når erfaringerne har bundfældet sig, vil de 2 timer bliver fordelt med minimum en halv times udsendelse
hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Hver udsendelse vil indeholde nyheder, aktualitet og features.
De 4 programmer vil så blive klippet sammen til en samlet udsendelse, der udsendes om søndagen.

De 4 kommuner vil så vidt muligt være ligeligt repræsenteret i både indhold, omtale og billedmateriale.
En typisk 30 minutters udsendelse kan være opbygget på følgende måde:
Velkomst og præsentation af program

2 min

Nyheder

5 min

Sport

2 min

Vejr

1 min

Aktualitet – interview (live eller optaget) eller reportage

7 min

Features – natur, mad, foreninger, klubber, forbruger- og borger-oplysning

7 min

Omtale af kommende arrangementer

2 min

Kommende egne programmer

2 min

Henvisning til app, sociale medier og hjemmeside

1 min

Farvel og credit

1 min

Samlet

30 min

Tempoet i udsendelserne og udbredelsen på web og sociale medier skal sikre, at vi også får tag i de unge, så vores
produktioner henvender sig til alle sønderjyder – ikke kun efterlønnere.
Den 30 minutters udsendelse vil blive præsenteret fra et studie af en vært, som vil præsentere udsendelsen, nyhederne og de
enkelte elementer – herunder også henvisning til vores opdateringer på sociale medier, kontaktoplysninger og tilbud om vores
TV-kurser samt muligheden for at producere programmer til TV Mojn.
Der vil kontinuert være henvisninger fra TV Mojn til opdateringer på sociale medier, On Demand TV, hjemmeside og til radio.
Og selvfølgelig omvendt. Krydsreferencerne vil øge seertallet.
Desuden vil vi annoncere hos de samarbejdspartnere vi finder mest relevante.

Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende, hvem de er med, handler om,
hvor de er produceret og af hvem og disses adresser
Programmer;
Koncerter: Et bredt udsnit af det lokale musikliv. Optages på spillestedet.
Grænselandsudsendelser: Alt det der foregår i grænselandsla ndet. Sønderjylla nd/Slesvig samarbejdet.
Studie og lokale optagelser, bl.a hos det danske og tyske mindretal syd og nord for grænsen.
.

“Hvor blev de af?” Portrætter af tidligere kendte lokale personer, bla. fhv, ministre, MFére, erhvervsfolk,
sportsnavne mv. Studieoptagelser og lokalt.
“Lokal-Syd-Sport” Et bredt udsnit af alle sportsgrene. Optagelse på stedet.
“Aktualitet” Aktiviteter lokalt det har interesse for den lokale befolkning. Optages på stedet.
“Kulturhjørnet” Fx Kunstudstillinger, Antikvitetsudsendelser, kulturelle personer i studiet, Kunsthåndværk.
“Bygningsværker” Fx lokale Kirker og Slotte. Optages på stedet. Det gælder både bygningsværker nord og
syd for grænsen.
“Nutidens unge” Bl.a. Indslag om vore tids unges holdninger til aktuelle emner der er oppe i tiden.
Morten Münster og Maria Fogel er tovholderne. Adresserne og navne fremgår af vedhæftede oversigt af
medarbejderne.
Øvrige udsendelser: Vore medarbejdere sender og producerer alle slags programmer/indslag. De er bredt
funderet og har lyst og interesse i alle emner. Derfor har vi ikke mulighed for at sætte præcise navne på
fremtidige indslag.

Medarbejdere på Aabenraa Lokal TV.
Som andre TV-stationer har vi frivillige, der
kommer oftere end andre. S ud over
nedenstående, er der Ca. 10 andre der møder
færre timer end de nedenstående navne:

1. Peter Barslev (69 år)
Kolstrup 50,
6200 Aabenraa
Ansvarshavende redaktør og stationsleder.
Frivillig medarbejder siden kanalen startede.

Journalist, reporter fotograf og studievært. Peter
har været hos os i mere end 12 r og er stadig
p toppen.
Han er med i Bestyrelsen som observatør.

2. )an Køpke Christensen (57 år)
Løjt Storegade 19
6200 Aabenraa
Med hos ALT siden 2008.
Journalist (DJ), fotograf, redigeringstekniker,
studietekniker, reporter, producer,
afviklingsansvarlig, administrativ ansvarlig.
Medlem af Dansk Journalistforbund.
Har gennem årene arbejdet ved dagblade,
ugeblade etc. Er ligeledes læreruddannet og
underviser, bLa. p efterskoler, erhvervsskoler i
Tv-produktion, journalistik/medie.
Er formand for Bestyrelsen i ALT.

3. Rasmus Rasmussen (48 år)
Søparken 27,
Rødekro.
Aabenraa Kommune.
Uddannet elektronikmekaniker og IT supporter,
studietekniker.
Frivillig hos os siden 2010
Ordner alt vedr. IT. Redigeringstekniker samt
Fotograf.
Næstformand for ALT.

4. Mostafa Fallah Hossein Abadi
(29 ar). Fra Iran
Møllemærsk 1, stue 23
6200 Aabenraa.
Studietekniker, fotograf, redigeringsteknike.

5. Preben Nielsen (45 år)
Forstalle 17,
6200 Aabenraa.
Journalist/reporter/studievært og har en fortid
som studievært hos Radio.
Frivillig medarbejder siden 2011.
Medlem af bestyrelsen.

6. Kai Eskildsen Møller (59 år)
Tværgade 5, Felsted
6200 Aabenraa
Har været hos os siden 2012.
Journalist, fotograf, redigeringstekniker,
studietekniker, producer, afviklingsansvarlig.

7. Anna Berndt (54 år)
Fra Polen.
Fjordvænget 5, 6440 Kruså
Aabenraa kommune.

Frivillig medarbejder hos os siden 2011. Fotograf
og redigeringstekniker. Uddannelse: Multimedia
kommunikation og designer.

8. Dennis Benkjer
Fe I sted mark,
6200 Aabenraa.
Er uddannet EGU hos os fra august 2012 til
august 2013 og er det sidste & IT-EGU elev hos
Aabenraa Kommune
Er nu frivillig medarbejder hos os som fotograf,
redigeringstekniker, TT-mand etc.

9. Palle Lomborg (60 år)
Bodumvej 168
6200 Aabenraa
Arbejdet 7

&

i Australien og 7 r i Tyskland.

Er uddannet TT supporter og designer.
Fotograf og redigerings-tekniker. Uddannet
Multimedia designer. Har været ved os i Ca. 2 r

10.
Lena Hansen Nielsen (22 år)
Bajstrup Østermark 20.
6360 Tinglev.
Autodidakt fotograf.
Fra 1. december 2013 og to r frem (alt efter om
vi godkendes som tilskudsberettiget af
Kulturstyrelsen) er Lena blevet ansat som EGU
lærling.

11.
Rasmus E. Møller (34 år)
Bov Tværvej 27,
6372 Bylderup Bov
Frivillig medarbejder. Fotograf, studievært
redigeringstekniker og altmuligmand. Har været
ved os ca. 2 r.

12.
Suzette Lyn Michaelsen (28år)
Fra Filippinerne
Langelandsvej, Starup
6100 Haderslev
Haderslev.
Uddannet mediedesigner. Er fotograf, reporter,
journalist og studievært. Laver bl.a. udsendelser
om integration.

13.
Henrik Schjøtt (23 år)
Ahornvej 11,
Ejstrupholm.
Redigering og kameramand.
Kamera og redigeringstekniker. Frivillig
halvt r.

Ca.

14.
Henriette Molina (40 år)
Abkærparken 50
65oo Vojens
Italiensk baggrund.
Frivillig medarbejder, redaktion, fotograf,
studievært.

et

15.
Bettina Gudumlund
Bredevadvej 20,
6272 Bylderuo-Bov
Aa ben ra a.
Frivillig, redigeringstekniker, studievært,
reporter, journalist mv.

16.
Vojens

Morten Münster (17 år)

Tranevej 28,
Er p Ungdomsredaktionen. Skuespiller, reporter,
journalist og alt-mulig-dreng.

17. Maria Fogel (17 år)
J.H.Schmidtsvej 54, Vojens.
Ungdomsredaktionen.
Studievært, reporter, journalist, skuespiller etc.

17.
Johan Thøisen (52 år)
Degnevænget 15, 1. mf.
6300 Gråsten.
EDB-mand og Redaktion
Har været tilknyttet os de sidste 3 r.

18.
Paul Sehstedt (65 år)
Storegade 21. 1.
Aabenraa.
Uddannet fotograf/journalist.
Redaktion, kamera, journalist.

19.
Tina H. Nielsen (23 år)
Præsteskoven 28, Aabenraa.
Kontor etc.

20.
Aabenraa.

Simone Nissen (20 år)

Redaktion, kamera, vært etc.

21.
Jan Holleufer (54 år)
Sejrsbjergbjerg 34
Stubbæk, Aabenraa redaktion, Kamera,
administration.

22.
Edward Kaczmarek.
Frueløkke 20, Aabenraa. Oprindelsesland
Polen.
Æresmedlem. Har været med siden TV
stationens start for Ca. 13. rsiden.
Administration.

