Tænd for
sydeuropæisk
temperament
– TV direkte fra Italien, Spanien og Frankrig

Tag med til Italien, hvor ci
– og videre til Spanien unde
til langt ud på natten i Fra
så meget at byde på, at det
populære rejsemål, og du f
Nyheder fra Sydeuropa, hvor verden banker
på. Historie i gamle byer, naturoplevelser,
gastronomi og krimiserier med nærkontakt
til mafiaen. Mode fra Firenze, flamenco fra
Barcelona – og kærlighed og kultur fra Paris.
Du får kulør på tilværelsen med Rai 1, France2
kysser dit fjernsyn, og TVE giver dig drama
på følelsernes overdrev. Sydeuropæisk TV til
alle sanser.
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itrontræerne blomstrer
er den store sol og cafelivet
ankrig. Sydeuropa har
t hører til verdens mest
får det hele på TV.
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Il Commissario Montalbano
Il Paradiso delle Signore

Roberto Bolle
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DramaMusikNyhederUnderholdningMad – man bliver nødt til at sige det i én køre for at følge med
i tempoet på Rai 1. Legendarisk og berygtet for sine grænseløse shows og fyrværkeri af programmer med fuldt knald på alle lyskanoner forvandler det fjernsynsstolen til førersædet i en rød Ferrari:
Italien på TV!
Deres madprogrammer serverer gastronomi i verdensklasse, livsstil og mode direkte fra Milano,
Rom og Firenze, og kunst og kultur har aldrig været mere storslået end her.
Slut af med film og tv-serier, der sætter ild til tilværelsen, og du vender rigere og klogere tilbage
til Danmark.

Il Commissario Montalbano
Det er ikke for ingenting, at serien bliver udsendt i over 50
lande, og hvis nogen skulle kunne trænge ind i de lukkede,
kriminelle miljøer, så er det den italienske kriminalkommissær: IL COMMISSARIO MONTALBANO!
Serien udspiller sig på Sicilien – hvor ellers? Det er et
mytologisk sted, og landskabet er lige så smukt, som det er
dødbringende, når mafiaen regerer. Kommissær Montalbano sætter livet på spil – ene mand mod overmagten – og
trævler samtidig de politiske og sociale problemer op, som
ryster Italien lige nu.

Kvindernes Paradis
IL PARADISO DELLE SIGNORE tager os med til den
ypperste luksus i 1800-tallet og livet i butikken, hvor den
er lige inden for rækkevidde. Den åndeløst smukke serie er
baseret på en roman af Emil Zola – og lavet af stoffet, som
drømme er gjort af.

Tag en bid af livet

Lykke og sorg, had og kærlighed, troskab og tvivl og alt
imellem er på spil, når den umulige relation skal gå op, hvor to
mennesker finder hinanden og lever lykkeligt til deres dages
ende – uden at gøre en ende på det. Et moderne eventyr.

Min geniale veninde
Venner for livet og værste fjender - det er krig og kærlighed
i 60 år, som udspiller sig mellem Elena Greco og Lila Cerullo,
når ”L’AMICA GENIALE” folder bestsellerromanen af Elena
Ferrante ud i den dødbringende og fascinerende, kriminelle
underverden i Napoli. Og det er italiensk, så det synger.

Første række midtfor
Træk i det fineste tøj, skænk op i champagneglasset og sæt
dig til rette i ”TEATRO ALLA SCALA” og de andre store,
italienske teater- og koncertsale, når kanalerne på Rai tager
dig med til operaer, balletter, koncerter med verdens største
kunstnere – og du kan roligt rejse dig og deltage i klapsalverne, når de bryder ud.

Glæden kommer, før eller siden: E’ ARRIVATA LA FELICITA’
– og serien om kærlighed og familieliv gennemspiller hele
følelsesregistret med drama og patos, som man kun finder
det i Italien.
Hvor rejser danskerne hen? Til Italien.
Hvert år besøger 600.000 danskere Italien – det er 10% af befolkningen – og nyder landet for dets skønhed, dets gastronomi og vin. Varme, musik og historie. Der er nok en grund til, at italiensk er det tredje fremmedsprog i de danske skoler.
Andre tilgængelige tv-kanaler fra Rai:
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Billedstorm fra Italien: Rai 1
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Vive La France
Verden findes ikke bedre end på Fransk, hvis man skal tro franskmændene selv. Og de gør alt for at
overbevise os andre med deres mode og mad, kunst og kultur - og det søde liv i kærlighedens by, Paris!
Det ypperste, som landet kan byde på, bliver til TV. Frankrig i en fond, der rummer alle aspekter af
tilværelsen og bliver serveret med en charme og sans for æstetik og livsfilosofi, som man vitterligt
skal lede længe efter andre steder på kloden.
Men oplev det selv, og lad dig forføre af France2. Det er nyt fra hjertet af Europa og verdensscenen for både poesi og politik. Du ender med at blive overbevist – og måske endda at gå med baret.
France 2 er hovedkanalen blandt de franske public service kanaler.

Tag tidens puls
Nyhederne på France2 er det tætteste, man kan komme
på begivenhederne, som de udfolder sig på stedet
LE JT DE 20 H.
Uafhængigt og kritisk, dybdeborende og seriøst - den
stolte journalistiske tradition i Frankrig føres videre hver
aften klokken 20. Det er her, Anne Sophie Lapix dagligt
tager pulsen på verdenssituationen, og Laurent Delahousse
går i dybden og leverer analyser og baggrund i weekenden.
5 millioner franskmænd følger med. Det kan du også
på France2.

En stjerne fødes
”Kontakt min agent”, som det hedder – og tv-serien
DIX POUR CENT giver os et hæsblæsende indblik i talentspejdernes og agenturernes verden, hvor kampen om den
næste stjerne står.
Kendisserne skal stryges med hårene, hvor vanvittigt de
end måtte opføre sig - og hvor meget det end måtte støde
sammen med agenternes personlige liv i det totale kaos.
Det er dramatisk og hylende morsomt, tragisk og grotesk,
og franske stjerner står i kø for at medvirke i gæsteroller
som sig selv.

Andre tilgængelige tv-kanaler fra France:

Se det – og tro det, hvem som kan. 3,5 millioner franske
seere fulgte med da anden sæson løb over skærmen.
Og i tredje sæson, som sendes i slutningen af 2018,
møder vi blandt andre Monica Bellucci, Isabelle Huppert,
Jean Dujardin og Gérard Lanvin.

Den brændende sol
Der bliver skruet godt op for solen i den nye dramaserie,
når Claire vender tilbage til sin barndomsby for at møde
fortiden og kærligheden - og ender med at blive beskyldt
for mord: “UN SI GRAND SOLEIL”.
Krimi møder romantik og familiedrama med hårrejsende
forviklinger og sociale temaer helt inde på livet i Frankrig. At
det sker til et lydspor med den nyeste popmusik gør det kun
endnu mere uimodståeligt – og svært at få ud af ørerne igen.
Du finder det nyeste drama hver dag kl. 20.40 på France 2.

De hemmelige historier
Deres afgørende øjeblikke, deres sværeste valg, største triumfer og nederlag - kom tættere ind på livet af legender som
Marie Stuart, Kleopatra, Churchill, Josephine og Napoleon,
og oplev de hemmelige sider af historien i dokumentarserien
”SECRETS D’HISTOIRE”. Sådan har du aldrig set dem før!
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LE JT DE 20 H
Un si grand soleil

Secrets d’histoire
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TV til alle sanser
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La mañana
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Estoy vivo
Centro médico

Masterchef
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Tag tyren ved hornene – og tænd for Spanien på dit TV. Du bliver mødt med et væld af oplevelser,
der er intense og spændende som landet selv.
Prisvindende film - magisk realisme og blodig passion - og nutidskunst i fodsporene af Picasso og
Salvador Dali. Mad med kant og krydderier og lige til at spise med et godt glas vin. Aktuelle nyheder
fra et af verdens brændpunkter. Når du vil sole dig i sydlandsk kultur, er det bare om at tænde for
TVE – og husk at bruge faktor 50.

Jeg er i live!

Masterchef

En politibetjent dør under jagten på en seriemorder – og
bliver reinkarneret i en anden betjent fem år senere. Han vil
blive belønnet med udødelighed, hvis han aldrig afslører sin
sande identitet.

Hvis du vil se samtalekøkkenet råbe, er du kommet til rette
sted. Spanierne går virkelig til gryderne – og følelserne er
i kog, når den bedste amatørkok skal findes blandt et folk
med mad på hjernen!

Lyder det fantastisk? Så er der noget se frem til i serien,
som er en uimodståelig – og dybt original - blanding af
fantasy og hårdkogt krimi: ESTOY VIVO.

Under kniven

Spanien med nye øjne
LA MAÑANA åbner et vindue ind til det ualmindeligt almindelige dagligliv – med reportager, debatter og seerinvolvering – og du vil aldrig se helt på samme måde på spanierne
igen.

Andre tilgængelige tv-kanaler fra RTVE:

MÉDICO kombinerer dokumentar og fiction i en serie med
international gennemslagskraft. Hver dag går et nyt afsnit
under huden på virkelige – og virkelig spændende – historier fra den medicinske virkelighed. Der er virkelig ingen
grænser for, hvad man ikke fejler.

TVE l Estoy vivo! l Foto: TVE

Olé - tid til begejstring på TVE!

Kultur – Drama – Krimi – Nyheder!
Du får kulør på tilværelsen med Rai Uno, France2 kysser
dit fjernsyn, og TVE giver dig drama på følelsernes overdrev.
Sydeuropæisk TV til alle sanser.

