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Nyheter i korthet - TV/satellit
Telia testar HD-TV

Telia erbjuder nu från mitten av Juli en del av sina kunder att testa SVT HD.
Provet kommer att starta nu och pågå fram till November i år för att sedan om
allt går enligt planerna kunna erbjudas till de befintliga ADSL-kunderna sedan.
Det som krävs förrutom att man är uttagen att delta i proven är en MPEG4
box, samt att man har den svarta boxen inte den silverfärgade samt en TV som
är förberedd för HDTV.

Canal Digital och ESPN förlänger avtal

Det amerikanska programbolaget ESPN och tv-distributören Canal Digital
har förlängt och utökat sitt samarbete. Detta innebär att tv-kanalerna ESPN
America och ESPN Classic i höst kommer att inkluderas i Canal Digitals
Familjepaket. Därmed kommer Canal Digitals satellitkunder i höst att få
tillgång till ett stort antal NHL-matcher som sänds live på ESPN America.

Tidigare i år bytte tv-kanalen NASN namn till ESPN America. Nu följer en
utökad satsning på den nordiska marknaden. I och med att Canal Digital från
och med den 15 september inkluderar ESPN America i sitt Familjepaket
kommer flera hundra tusentals tv-abonnenter i Norden att få tillgång till tv-
kanalen och därmed till över 800 sportevenemang det kommande året. Även
ESPN Classic, som visar minnesvärda sporthändelser, kommer att inkluderas
i Canal Digitals Familjepaket.

ESPN America visar fler NHL-matcher än någon annan kanal. Den kommande
säsongen kommer drygt 200 matcher att visas live, inklusive Stanley Cup
slutspel och final. Dessutom kommer tv-kanalen att visa över 250 livesända
baseball-matcher samt NCAA basket och amerikansk fotboll.

– Drygt 90 procent av våra satellitkunder har Familjepaketet och med tanke
på stora intresse för ishockey som finns här i Sverige känns det särskilt kul
att merparten av våra kunder nu kan följa NHL, säger Mats Almgren, VD på
Canal Digital Sverige.

Start för ny VD på

Utbildningsradion

Lördag 15 augusti så tillträdede Erik
Fichtelius som ny vd på Sveriges
Utbildningsradio AB, UR. Han
efterträder Christina Björk som
avgår med pension efter tio år som
vd för bolaget.

-Jag kommer till ett ekonomiskt
mycket välskött företag som
etablerat sig som en självklar och
nödvändig aktör i utbildnings- och
folkbildningsverige, säger Erik.
Även om UR är det minsta bolaget
i public service-kretsen är vi ett av
landets största mediehus som har
allt, inte bara radio och tv utan också
förlag och webb.

Erik Fichtelius, född 1949, kommer
närmast från arbetet som
redaktionschef för SVT 24 Direkt.
Han har arbetat inom public service
i 40 år, inom såväl radio som tv,
men också återkommande på UR,
där han gjort barnprogram, lett
debatter, publicerat böcker och
gjort utbildningsprogram. Erik
Fichtelius har fått Stora
Journalistpriset två gånger samt
varit gästprofessor i journalistik vid
Stockholms universitet.

- UR står inför två viktiga
förändringar, menar Erik. Det ena
är att utveckla webben som ett
centralt publiceringsverktyg, med
interaktivitet och kreativitet i
utbildningen, allt från förskola till
universitet. Det andra är att
tillsammans med SVT göra
Kunskapskanalen till en
heltäckande, intellektuell tv-kanal
som kan erbjuda lite tuggmotstånd
i en medievärld dominerad av

underhållning och sport

WEBB-Radio

I 50 år har svenska folket samlats för att lyssna på Sommar i Sveriges Radio.
Årets upplaga har just avslutats och därmed har nu 1 792 sommarvärdar haft
detta hedersuppdrag. Nu samlar SVT, i samarbete med SR, några av de mest
minnesvärda och uppskattade sommarvärdarna till möten i nya programserien
Sommarpratarna.

Programmet kommer sändas i SVT under senhösten 2009.

Sommarpratarna in i TV:n

Rysslands rösts Svenska redaktion har tystnat  på kort-
och mellanvågen men de lever vidare  på webben där
man fortfarande kan höra deras stämma i korta nyhets
sändningar. Sändningarna uppdateras dagligen, när jag
lyssnade i slutet av Augusti var det Rasmus smeds som
 läste upp nyheterna.Adressen är: http://swedish.ruvr.ru/
?lng=swe.



Nyheter i korthet - Radio Sveriges Radio ökar kraftigt i

senaste Sifo-mätningenNy långvågssändare för Medi1

Långvågssändaren för Marockanska Media1 som ligger i Nador på 171 kHz
skall moderniseras, Detta rapporterar RBB Media magazine enligt Satellifax.

Enligt Thomson, finns tre befintliga antenner på vardera 380 meter höga
master som skall förnyas. Den 2000 kW stark rörsändande anläggningen
stöds av ett nyttsändningsblock av Thomson typ S7HP med tillsammans

1600 kW effekt skall ersättas.

Magic Jazz på mellanvåg från Nederländerna

Den 23 maj började en ny mellanvågsstion sina sändningar. Det var en
mellanvågsstation som började testsända på låg effekt i Nederländerna. Magic
Jazz sänder på 1557 kHz mellanvåg. Man sänder också på FM-nätets 94,9.
Enligt deras hemsida kommer Magic Jazz 1557 snart att öka effekten samt
sända 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Frankrike lanserar digital radio

I december börjar de första nya digitala radiosändningar i Frankrike.
Mediamyndigheterna har beviljats tillstånd i Paris, Nice och Marseille. De
franska stationer kommer att använda T-DMB Audio, som är en närstående
standarden Eureka-147-familjen, och inte DAB eller DAB +.
Branchorganisationen DR France har kritiserat valet av T-DMB Audio
eftersom det innebär att Frankrike får en egen standard för digital, detta
skriver Radionytt.se

I Paris är det beviljas en licens för 8 public service-kanaler och upp till 55
privata kommersiella kanaler. Förutom de kända som NRJ och RTL2 är det
också 7 nya bolag som kommer in på radioscenen, inklusive den kinesiska
kanalen, Radio Mandarin d’Europa och LCI radio, som sänder nyheter. Den
nya ordningen kommer också att leda till att de stationer som förrut hade en

begränsad verksamhet, nu kan sända dygnet runt i hela huvudstadsregionen.

Ny Collegestation har inlett sändningar i England

En ny Collegetation har inlett sändningar i Storbritannien. Halesowen College
Radio sänder på 1386 kHz msellanvåg. Halesowen College ligger ca 10
kilometer väster om Birmingham. Sändarens effekt är på bara 1 watt. Adressen
till stationen är Whittingham Road, Halesowen, West Midlands. B63 3NA,
Storbritannien.  Man sänder också via Internet på: http://194.36.156.26:8000/

Webbtipset Charlie FM – Ny radiostation för tyska Sachsen

Under namnet Charlie, kommer en ny FM-radiostation för tyska Sachsen att börja sända den 1
September uppger tyska Sattelifax.

Stationen blir i formatet oldie-orienterad rock och pop musik. Charlie FM kommer att sända i
kabelnätet och på Internet. man kan lyssna in ett testprogram på stationens hemsida:

http://www.charlie-fm.de/

Under det senaste året har antalet
dagliga lyssnare till Sveriges Radios
sändningar ökat med mer än en
kvarts miljon, från 3,6 miljoner till
3,9 miljoner. Det visar den senaste
Sifo-mätningen.

Sveriges Radios vd Mats Svegfors
kommenterar utvecklingen.

– Vi vet ju genom alla de kontakter
vi har med våra lyssnare hur viktig
del av vardagen våra sändningar är.
Och visst har vi, dvs alla de enskilda
medarbetare som svarar för den
dagliga programproduktionen,
anledning att ta åt oss äran för att nå
dessa osannolikt höga lyssnarsiffror.
Samtidigt finns det anledning att
notera att lyssnandet ökar över hela
bredden, i samtliga kanaler och i alla
åldersgrupper. Våra lokala kanaler i
P4 ökar med mer än 150 000
lyssnare, P1 med över 120 000, P3
med 75 000 och P2 med närmare 40
000 lyssnare.

– Vi ser samma fenomen när det gäller
olika åldersgrupper. Våra unga
lyssnare har ökat med 23 000 och
”de unga vuxna” dvs lyssnare mellan
20 och 35 år har ökat med närmare
60 000. Antalet äldre lyssnare ökar
också.

– Jag tror att en viktig aspekt på
utvecklingen är att vi i public
serviceradio kan behålla kvalitet och
ambitioner också i en ekonomiskt
kärv period. Och för egen del inser
jag ju att public servicemediernas
publicistiska roll blir särskilt
betydelsefull när marknaden sviktar

för de kommersiella medierna.


