Kanalbrochuren 2018

Tv til tiden

– svensk, norsk og tysk

Jorden kalder!
Den hurtigste måde at
om virkeligheden ude
grænser er at se det m
– og det kan du på sve

t holde sig opdateret
en for Danmarks
med de andres øjne
ensk, norsk og tysk tv.

Foto: NRK l Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo

Foto: SVT l Vores tid er nu l Nina Löwander

Den prisvindende thriller ”Jordskott” er blevet sam
menlignet med både ’True Detective’ og ’Twin Peaks’.
I selskab med politikvinden Eva Thörnblad trænger vi
ind i de mørkeste afkroge af mennesket: Hvor langt er vi
villige til at gå, for dem vi elsker? Hvor stor en pris er
vi villige til at betale for vores grådighed?

Foto: SVT l Bonusfamilien l Ulrika Malm

Vi følger familien Löwander og deres restaurant i
Stockholms hjerte gennem årtier af fremgang og
nederlag, kærlighed, konflikter, svigt og alt derimellem.
Tidens musik og mode passerer revu, mens historien
udfolder sig fra årene efter anden verdenskrig og 30 år
frem, og knivene flyver i luften.

Bonusfamilien
Foto: SVT l Jordskott l Johan Paulin

”Vores tid er nu”er en af SVT’s største drama
satsninger nogensinde - en familiekrønike over flere
sæsoner, som vi kender svensk tv bedst for.

Foto: Midt i naturen l SVT

Vores tid er nu

”Midt i Naturen” tager os med ud i den svenske og
verdens natur – og du kommer langt ind i kulturlivet med
”Kulturfrågan Kontrapunkt” – en quiz om klassisk
musik, kunst og litteratur. Jamen, findes den slags over
hovedet endnu? På SVT1 gør det.
Men der er også Reality og popmusik med stjerner på
i ”Ebbots ark”, hvor besætningen af kunstnere sejler
gennem Sverige og fortolker de sange undervejs, som
har betydet mest for dem.

Jordskott

De er ikke kun gode til at samle møbler og vinde i Melodi
Grand Prix, for ikke at nævne deres biler, som heller ikke er
værst. De er også bedre til at lave tv end de fleste – og SVT1
er verdensklasse.

Foto: SVT l Jordskott l Johan Paulin

Frit og uafhængigt og sindssygt godt tv
I 50 år har vi nydt godt af deres tv – og som gamle par siger,
der har holdt sammen og skændtes gennem et helt liv:
Det er bedre end nogensinde!

Foto: SVT l Midt i naturen l Janne Danielsson

Foto: SVT l Ebbots ark

De er berømte for deres dokumentarer, og krimiserierne er
prisbelønnede, børneudsendelserne, Pipi, Bergman og
Leander. Vi fejrer faktisk guldbryllup med vores nabo hinsidan.

Midt i naturen

Ebbots ark

Foto: SVT l Kulturstudion l Janne Danielsson
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Det er aldrig for
sent at blive klogere.
Heller ikke på
svenskerne
SVT2 er søsterkanalen, som udfordrer tingene – film,
musik, teater – og byder på kulturoplevelser, der kan få
en til at glemme flimmeret for et øjeblik.
Lige på den anden side af sundet er der koncerter og
udstillinger, og SVT2 har endda et rigtigt litteraturma
gasin, hvor de taler om bøger i hele sætninger. Ta-daa!
Man kan tage en dannelsesrejse over broen - uden at
behøve at bevæge sig ud af pletten – og måske er ens
opfattelse af tingene til gengæld blevet rykket en smule.

Kulturstudion
Foto: SVT l Nobelstudion

Det er aldrig for sent at blive klogere. Heller ikke
på svenskerne.

Nobelstudion

Foto: SVT/Karin Alfredsson

– Ebbe och affären

Foto: SVT l Moving Sweden

Foto: SVT l Statsministern – Ebbe och affären

Statsministern

SVT2 er public service, når det er bedst – og holder en
bredt orienteret om kulturlivet.
Litteraturprogrammet ”Babel” med Jessika Gedin
dykker ned i den svenske og internationale litteratur.
De store dokumentfilm finder du i eksempler som
”Statsministeren - Ebbe och affären” – og teater,
scenekunst og musik kommer til deres ret med Ella
Peterson som vært i ”Kulturstudioen”.
SVT lægger op til Nobelprisen i en lang række program
mer : ”Nobelstudion” – og den 30. December er vi
med til banketten og prisuddelingen med portrætter og
kommentarer i studiet. Det er årets Oscar i intelligens.

”Moving Sweden” satser på nye historier og uopdyr

ket talent i en filmsatsning, der sparker dørene ind til
fremtiden og bygger på et samarbejde mellem Sveriges
største filmproducenter. Man skal bare glæde sig til at
se det!

Foto: SVT l Moving Sweden

Babel

Moving Sweden

Foto: TV4 Sverige Mandelmanns gård

Foto: TV4 Sverige l Masterkocken

Mandelmanns gård
Foto: TV4 Sverige l Mandelmanns gård

Masterkocken

Kulørt, stærkt, vildt
Det er Sveriges største kommercielle tv-kanal – og de
skal leve op til det hver eneste dag og vinde det halve
kongerige: Seerne.
De er modige og har hjertet med, de er undersøgende,
inspirerende, oplysende og engagerende – serier,

børneprogrammer, nyheder – og du har aldrig hørt noget
lignende i deres talkshows med stjernerne på himlen.
Reklamer må max fylde 10 procent af sendefladen.
De resterende 90 procent leverer varen og mere til.

Anden sæson af dokumentarserien ”Mandelmanns
Gård” kommer næppe til at skuffe, selvom forventnin
gerne er tårnhøje. Programmet gjorde rent bord og vandt

”Årets tv-program”, ”Årets livsstilsprogram” – og Gustav og
Marie vandt prisen ”For årets tv-personlighed” for deres
medvirken i serien.

”Sveriges Mästerkock” går ind i sin niende sæson, og
det er der en god grund til. TV 4 er seernes tv – og der er
virkelig røg i køkkenet, når amatørkokkene skal til at lave
mad på højeste niveau. De slås om at blive mesterkok, mens
de bryder sammen med souffleerne på stribe.

Foto: TV4 Sverige l Talang

Læg mærke til navnene: Alexander Bard, David Batra,
LaGayla Frazier og Bianca Ingrosso. De udgør juryen i
”Talang” – og de går til den. For man skal virkelig have
noget at byde på for at gå videre i Sveriges talentshow
nummer 1.

Talang

Store tv-opleve
Nabolandskanalerne er et vindue
til verden omkring os.

elser tæt på dig

at nogen kunne bo

Nobel. Fred for enhver pris
Foto: NRK l Datoen l Monster

Foto: NRK l Nobel. Fred for enhver pris l Eirik Evjen

Hvor ingen skulle tro,

Unge lovende

Datoen

Foto: NRK/Birgit Solhaug. Monster Scripted

Foto: NRK l Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo

Foto: NRK l Ud i naturen l Trond Berg

Noget at se op til
Tordenskjold var norsk, og det er ikke længe siden, at
Norge var dansk, vi er knyttet til hinanden på kryds og
tværs i historien.
Hvordan forholder de sig til den internationale politik,
og hvad er den nyeste techno fra Bergen? Hvorfor er
deres forfattere og vores lige populære hos hinanden?
Hvor fræk har man lov til at være – og hvor seriøst tv
kan man egentlig lave? Hvem leverer den bedste vejr
udsigt? Det er ren NRK.
Der er en god grund til, at programmet kører på
16. sæson: ”Hvor ingen skulle tro, at nogen
kunne bo”. Hvad sker der, når mennesker flytter
væk fra det hele for at leve afsides i naturen? Det er
Bonderøven på norsk, og det er langt ude.

”Nobel. Fred for enhver pris” er den store satsning
fra den prisvindende instruktør Per-Olav Sørensen
– kendt for “Halvbroderen” – og tager os med i et
krigsdrama med venskaber, komplicerede familie
relationer, politiske perspektiver, og ikke mindst en
nervepirrende fortælling med krigen i Afghanistan som
brændstof.

”Ut i naturen” har været et fast tilbagevendende pro

gram på NRK siden 1992 – og det er lige så uforanderligt
og uforligneligt og fascinerende som den norske natur.
Hvad vores indre natur angår, så er det ikke kun

”SKAM”, som viser det umulige ungdomsliv i forsøget
på at blive voksen. ”Unge lovende” tager den en tand
længere. Man skulle tro, det var løgn.

Ud i naturen

Foto: TV 2 Norge l Jakten på kjæligheten

Hei Norge!
TV2 er Norges mest populære, kommercielle kanal, og der
er noget at leve op til. Når de ikke lige er ude på fjeldet,
bruger nordmændene 30% af deres tv-tid på TV2.

Der går nogle år, før vi får en bro til Norge – og indtil da er
den hurtigste vej derop på TV2.

Skal vi Danse

Foto: TV2 Norge l The Voice l Helene Olafsen

Foto: Tv 2 Norge l Skalvi dansen Björn Wad

Det er hyggeligt, sjovt og intelligent og du får spillefilm,
underholdning, masser af serier og dokumentar, der ser
det hele lidt fra oven.

Deres talkshows går tættere på, og reality-programmerne
handler om alt andet end at stable brænde.

The Voice

Foto: TV2 Norge l Farmen

Hvad sker der, når man sender 14 personer langt ud på
landet og isolerer dem på en gård, som de skal drive for at
overleve? En efter en falder de fra, indtil der kun er vinderen
tilbage.

”Farmen” er et vildt eksperiment – og det er ”Jagten på
kjærligheden” også, når de følger drømmen om at finde

den eneste ene.

”Senkveld”. Det er talkshow, når det er bedst, og Thomas
Numme og Harald Rønneberg inviterer os indenfor i et

Jakten på kjærligheten

andet liv. De er regulære dåseåbnere, når det kommer til
at give os et indblik i kendisser, vi overhovedet ikke kendte.
Pludselig er de temmelig almindelige.
De står på glatis i Norges svar på ”Vild med dans” –
”Skal vi danse” – og du finder deres udgave af ”X-Factor”
i ”The Voice”, hvor det er stemmen og talentet, der tæller
– og ikke hårbørsten foran spejlet.

Foto: TV2 Norge l Skalvi dansen Björn Wad

Senkveld

Foto: TV 2 Norge l Jakten på kjærligheten

Foto: Tv 2 Norge l Senkveld

Farmen

”Charité”er en stor dramaproduktion, der tager os
med til fire berømte medicinske forskere og de brutale
forhold på hospitalsgangene i 1800-tallet. Det er viden
skabshistorie som smuk og medrivende underholdning.
Kun på tysk tv.

Foto: ARD l Gerningsstedet

Foto: ARD l Charité l Nik Konietzny

Gerningsstedet hedder ”Tatort” og er en af de mest
succesrige serier på tysk tv nogensinde. Den har trukket
sit blodige spor i 40 år – og 10 millioner mennesker
følger med søndag efter søndag, når opfindsomme
kriminalkommissærer jagter forbrydelsen i mere end
20 byer og fra nord til syd.

Gerningsstedet
Foto: ARD l Babylon-Berlin l Frédéric Batier

Hvad så, Tyskland? ”Tagesschau” er tyskernes svar
på TV-Avisen og kilden til saglig og kompetent nyheds
formidling hver aften: ”Guten abend meine damen und
herren.” Ingen fake news her.

”Babylon-Berlin” handler om finanskrise og politisk

tumult mellem kommunister og nationalsocialister - og
et natteliv uden lige. Tag tilbage i tiden med Gereon
Rath – den unge kommissær fra Køln – og mød en
anden verden i kamp mod mafiaen: Berlin 1929. Om 16
afsnit er du solgt.

Babylon-Berlin

Foto: ARD l Charité l Nik Konietzny

Foto: ARD l Tagesschau l Thorsten Jander

Charité
Foto: ARD l Babylon-Berlin l Frédéric Batier

Tagesschau

Først og størst
ARD bliver kaldt for “das Erste” – og det er lige, hvad det
er. Du får tv fra et af de største netværk i verden – og det
koster en lakridsstang.
Dybdeborende nyhedsudsendelser – med korresponden
ter i 27 lande. Kunst og kultur og klassisk musik – med 90
kor og 17 symfoniorkestre. Du læste rigtigt: 17 – men nu

har Tyskland jo også flere operahuse end resten af kloden
tilsammen.
Hvad enten du er til dokumentar, naturprogrammer, viden
skab, du finder det her. Det er Made in Germany.

Det er verdens bedste
70 milliarder kroner å
for skillingen. Fra uafh
journalistik i nyheder
kunst og prisvindende
Kultur og dokumentar i en klasse for sig
– og lige når og hvor det passer dig.
Se, gense, sæt programmet på pause, eller
se det forfra. Derhjemme eller på stranden.
Hvis alting var bedre i gamle dage og
programmet fra i går, vælger du bare det.

Foto: RTL l Sankt Maik

public service for
årligt – og der er smæk
fhængig og kritisk
rne til stor dramatisk
e krimiserier.



Den store anden
Hvis du vil følge med i, hvad der sker i Berlin – musik, mode,
gallerier og teater – nyt fra medieverdenen, opera direkte
fra Wien, og 3 timers disco fra 70’erne nytårsaften, så slå
over på ZDF, der finder du det altsammen.

Foto: ZDF l Wildes Deutschland l Christoph Hauschild

Siden 1963 har ZDF været den alternative kanal og sørget
for at holde ARD ved ilden – og de sender et dybt og bredt
og mangfoldigt udbud af nyheder og aktuelle magasinpro
grammer. Sport, film, drama og krimiserier. Rejseprogram
mer og temauger – om historie, kunst og kultur.

Wildes Deutschland

Hårde kendsgerninger. Prøv at spørge en tysker om
klokken, og du får klar besked. Når de går til føde
vareindustrien i faktaprogrammer som ”Die Tricks
der Lebensmittelindustrie” bliver vores industrielle
masseprodukter rullet op i et sandt horrorshow. Ikke for
sarte sjæle!
Mere skyld, tak. ”Schuld” er baseret på Ferdinand von
Schirachs novellesamling og bestseller – og den tager os
med advokaten Friedrich Kronberg ind i de store dilem
maer. Hvad er skyld, og hvad er lov og ret – og moral?

Foto: ZDF l Schuld l Julia Terjung

Foto: ZDF l Die tricks der Lebensmittelindustrie l Willi Weber

Lebensmittelindustrie

Foto: Wildes Deutschland/ZDF/Klaus Weißmann

Foto: NDR/Christoph Hauschild

”Nord nord Mord” foregår på øen Sild lige syd for
grænsen – og Kommissar Clüver er på sporet af det ene
mord efter det andet på øen. Vi møder endda hans dan
ske politikollegaer, som spilles af Sofie Lassen-Kahlke
og David Owe. Surprise!

Nord nord mord

Die Tricks der

Vidste du, at over en fjerdedel af landets samlede
areal – 25% – er dækket af skove og naturparker? De
er åndeløst smukke og så store, at man bliver spist af
Brødrene Grimm, hvis man farer vild i naturprogrammet
”Wildes Deutschland”.

Schuld

Foto: NDR l 45 Min l Andreas Orth

Syd for grænsen
Nordtyskland er Syddanmark – og omvendt – vi hænger
sammen på landkortet og politisk, økonomisk, kulturelt.
Man får ind imellem fornemmelsen af at se danskere tale
tysk på NDR.

Vi ligner hinanden, og deres nyheder er vores – og hvad
enten det er ”Schleswig-Holstein-Magazin” eller det
daglige nyhedsprogram, så er klokken 18 på den anden side
af os selv.

De følger udviklingen i grænselandet – og der har længe
ikke været flere grænser end i dag. Deres nyheds- og
dokumentarudsendelser holder dig orienteret om, hvad
der sker nu og her.

”MareTv” fortæller de bedste historier fra verdenshavene
i smukke billeder - og ”Nordseereport” præsenterer nyt

fra virkeligheden i nordsøområdet.

Du finder de bedste dokumentarprogrammer i ”45” – og
”NDR Talk Show” løfter arven efter de legendariske
tider, hvor folk drak sig fulde for åben skærm og smed vand
i hovedet på hinanden.

45 Min

Foto: NDR l NDR Talk Show

Foto: NDR l 45 Min

Debatprogrammerne er berygtede, deres talkshows fore
går på værthuse med øl på bordet og sømandskor. Hvis du
vil have en opskrift, som rent faktisk kan bruges til noget,
så kig med i madprogrammerne – og hvis du vil høre nogen
tale plat, er du også kommet rigtigt!

NDR Talk Show

Die Nordtour
Foto: NDR l Schleswig-Holstein Magazin

Foto: NDR l Die Nordtour l Andreas Garrels

MareTv
Nordseereport

Schleswig-Holstein Magazin

Foto: Nordseereport l NDR

Foto: NDR/nonfictionplanet/Steven Galling

Lets Dance
Foto: RTL Gute zeiten schlecte zeiten

Foto: RTL l Vild med dans

Sankt Maik

Gute zeiten schlechte zeiten
Foto: RTL l Sankt Maik

Foto: RTL l The big Bounce

The big Bounce

Bling, Bling!
Det var ikke mindre end en sensation, da RTL gik i luften
som en af de første kanaler på kabel-tv - med stripshowet
“Tutti-Fruti” – og de er stadig sensationelle.
Intet er for kulørt, intet for grænseoverskridende, og du
finder ikke programmer noget sted, der kommer i nærheden
af det, som udspiller sig på RTL.
Serier i overdrev og tænderbidende quizzer, plastikoperati
oner og modeldrømme og masser af makeup. Reality af en
anden verden, og altid værre, bedre, vildere næste gang.
De er ikke kede af det på RTL. Det bliver du heller ikke.
Prøv at forestille dig 4000 mennesker stå i kø for at få lov til
at deltage i et show, der går ud på at slå sig halvt fordærvet

på gigantiske trampoliner for at nå først i mål og vinde
præmien: ”The Big Bounce!”

”Lets dance” er ”Vild med dans” på tysk. Og rigtig god
fornøjelse: glamour, glans og diskokugler. Med en ond
jury - og 14 nye stjerner, der står klar til at falde på de
bonede gulve.
Den første og største soap på tysk fjernsyn hedder

”Gute Zeiten, Schlechte Zeiten” – og leverer den

daglige dosis soap siden 1992. I dag følger millioner med
i det mest sensationelle og interessante af alt: Hverdags
livet blandt unge i Berlin.

Public service er noget
som ellers tilbyder sig
Det er med til at binde
demokratiske og kultu
– og det er, hvor du er.
Det er bare om at vælge platform og medie,
så finder vi hinanden – og programmerne er
naturligvis med undertekster, så man altid kan
lære lidt til.

Foto: ARD l Babylon-Berlin l Frédéric Batier

t andet end det,
i medielandskabet.
e os samme i vores
urelle fællesskaber
.

Kultur – Litteratur – Musik – Kunst!

