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Nyheter i korthet - TV/satellit
Sony kommer att lansera 3D TV nästa år

Sony Corp planerar att lansera 3D-TV nästa år i ett försök att stimulera
försäljningen mitt i en avtagande tillväxt för platta TV-apparater, det skriver
Financial Times. Sonys vd Howard Stringer presenterade lanseringen på IFA
elektronik-mässan i Berlin i dag, sade FT. Detta uppger Reuters via media
network

Svenskarna vill ta makten över TV:n

Varannan svensk tittar minst en dag i veckan på tv-program som de egentligen
inte är så intresserade av. Var tionde gör det dagligen. Vanligast är av sociala
skäl (36 procent) eller brist på bättre tv-program (21 procent). 16 procent
gör det i väntan på ett annat program.

- Vi ville helt enkelt se hur svenskarna tänker sig sitt tv-tittande i framtiden.
Det är intressant att konstatera att ett tydligt resultat är att man själv vill
styra sitt tv-tittande, säger Annika Sten-Pärson, försäljnings- och
marknadsdirektör på Com Hem. Att åtta av tio svenskar vill kunna se sitt
favorit-tv-program när som helst under dygnet är ett exempel på att de vill ta
makten över sin tv.

Varannan person vill kunna snabbspola om tv-programmet är tråkigt och tre
av fyra av vill ha en funktion som gör att man kan starta om ett pågående tv-
program. Starta-om-funktionen är mest intressant bland yngre.

Inspelningsbar digitalbox öven för bredband

Som första svenska TV-operatör erbjuder Boxer en inspelningsbar digitalbox
för TV via bredband! Digitalboxen går öven att programmera via internet.

Boxen finns tillgänglig till alla abonnemang för TV via bredband.

Canal Digital nyheter

Den 15 september ändrtade canal digital lite i sina paket.  Tv-kanalerna ESPN
America, ESPN Classic och Motors TV inkluderas i Familjepaketet (parabol).

Disney ersätter sina kanaler Toon Disney och Jetix med den nya kanalen
Disney XD i mitten av september. Disney XD kommer att finnas på
kanalplats 91. Den 1 september avslutar Hallmark sina nordiska sändningar
och kanalen utgår därmed ur vårt utbud.

Den 1 september lanseras HDTV-kanalen Rush HD. Kanalen ersätter Voom
HD på kanalplats 79 och kommer att bjuda på extremsport dygnet runt.
Kanallistan i HD-boxarna uppdateras automatiskt den 1 september.

SF-kanalen ny kanal

från Canal +

Den 1 oktober kompletteras
utbudet med en helsvensk kanal som
visar det bästa ur Svensk
Filmindustris produktion de
senaste trettio åren. SF-kanalen
visar barn- och familjefilm, komedi,
drama och spänning dygnet runt.

Astrid Lindgren, Lasse Åberg,
Jönssonligan, Colin Nutley, Van
Veeteren, Hasse och Tage, Ingmar
Bergman – Svensk Filmindustri har
i alla år stått bakom de filmer som
miljontals svenskar tar till sina
hjärtan. Nu samlar Nordens ledande
betaltv-företag CANAL+ dem i en
egen kanal helt på svenska, som
sänder 24 timmar om dygnet. SF-
kanalen, den första helsvenska
filmkanalen , startar den 1 oktober
och under premiärmånaden ses bl a
Änglagård-filmerna, filmerna om
Van Veeteren och Johan Falk, Emil
i Lönneberga-serien samt Såsom i
himmelen. Nya titlar tillkommer
regelbundet till biblioteket, som
består av hundratals kända SF-
filmer.

-SF är synonymt med svensk film
för generationer. Nu får CANAL+
abonnenter tillgång till bra svensk
film i alla genrer, dygnet runt, säger
Mats Örbrink, programdirektör
CANAL+.

-SF-kanalen ger svenskarna
möjlighet att se våra bästa filmer,
omsorgsfullt utvalda och
programlagda av CANAL+. Det är
ett givande samarbete, säger
Rasmus Ramstad, VD Svensk
Filmindustri. Med SF-kanalen
utökas antalet kanaler i CANAL+

totalpaket till elva.

WEBB-TV

Det finns en samlad
sida för de svenska
webb-tv kanalerna som
man kan se på nätet.
Webbadressen är:
http://www.tvlive.se/



Nyheter i korthet - Radio Sveriges Radio lanserar

P2 i mobilen
Invandrare hör mindre på radio enligt norsk

undersökning

Invandrare i Norge lyssnar mindre på radio än den infödde norrmannen. Det
framgår i en ny studie från den norska ”Statistisk sentralbyrå”. Det är särskilt
de som kommer från icke-västerländska länderna som inte slår på den norska
radion.

Endast 25% av de tillfrågade i denna grupp uppger att de hör på radio en
genomsnittlig dag. Enligt SSB, är det hälften så många som befolkningen i
allmänhet. För invandrare från Europa, Nordamerika och Australien, är siffran
betydligt bättre. Här svarar 46% att de hör på radio en genomsnittlig dag.

Även när det gäller hur mycket tid man lyssnar, så lyssnar de som kommer
från länder utanför Europa och USA mindre tid på radion. På en snittdag så
lyssnar icke-västerländska länder, bara 30 minuter på radio, medan folk i
allmänhet lyssnar 76 minuter. De från Europa och Förenta staterna är också
snabba med avknappen och fann 52 minuter radion är tillräcklig.

Detta visas i den nya rapporten ”Kultur och medieanvändning bland ungdomar
med invandrarbakgrund” som är skriven av Statistiska rådgivare Odd Frank
Vaage i statistik. Siffrorna samlas in från dem som förstår norska och kommer

till åldersgruppen 9 till 59 år. Källa: SSB Norge via radionytt.no

Radio Deejay sänder nu digitalt

Webbradiokanalen Radio Deejay sänder nu digitalt i marknätet i Stockholm.
Sändningarna ingår som en del i en kommande pilot av digitalradio.

- Vi ser fram emot piloten och en kommande digitalisering av radion. Den nya
digitalradion ger oss möjlighet att nå ut till ännu fler lyssnare och med en
perfekt ljudkvalité, säger Niklas Ehring på Radio Deejay.

Digitalradiopiloten är ett samarbete mellan programbolagen och Teracom.
Syftet är att undersöka vad lyssnarna som ingår i testet tycker om det utökade
innehållet och de tilläggstjänster som digitalradio medger. Piloten kommer
även att möjliggöra för programbolagen att utvärdera kvalitet, innehåll och
tjänster inför en kommande bred lansering av digitalradio, där såväl public
service, närradio som kommersiella kanaler kan ges utrymme. Tekniken som
kommer att användas är DAB+.

När piloten inleds kommer sändningar förutom i Storstockholmsområdet ske
i Gävle och Uppsala. Dessa kommer att kunna tas emot av de utvalda lyssnare

som ingår i piloten. Webbadressen är: www.radiodeejay.se

Webbtipset Retro Radio ny danska webbradiostation

Den 15 September var det premiär för en ny dansk webbradiostation Retro
Radio. Programmet kommer att bestå av många stora hits från 60, 70 och 80
, skriver danska radionyt.com. Förutom musiken så kommer kanalen också
att sända ishockey.

Vill man lyssna på stationen så är webbadressen: http://www.retro-radio.dk

I mitten av September lanserades P2
på Sveriges Radios mobilsajt
mobil.sr.se. Det innebär att utbudet
av rikskanaler på mobilsajten nu är
komplett.

– Vår målsättning har varit att alla
rikskanalerna ska finnas på
mobilsajten. Nu får äntligen
användarna tillgång även till P2:s
breda utbud av musikprogram via
Internet i mobilen. Det är en
efterlängtad nyhet – speciellt för
dem som har fastpris och kan surfa
och lyssna hur mycket som helst,
säger Mats Åkerlund, chef för Nya
medier på Sveriges Radio.

Både P2 Riks (som rymmer musik
samt minoritets- och
invandrarspråk) och P2 Musik (den
renodlade musikkanalen) kommer
att synas bland Sveriges Radios
övriga kanaler i huvudmenyn under
Lyssna: Direkt.

För mer information om
mobilsajten, se Sveriges radios
hemsida under adressen:

              www.sr.se/mobil


