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Nyheter i korthet
Viasat lanserar Comedy channel

Viasat meddelar att man lanserar Comedy Central till parabolkunder i Sverige.
Kanalen kommer att finnas tillgänglig i Underhållningspaketet från och med 1
september, 2009. Kanalen finns också tillgänglig i Viasats IPTV-utbud.

Disney lanserar Disney XD i Sverige

Nu är det klart att Walt Disney Company lanserar
Disney XD i Sverige. Disney XD är den första
kanalen i Sverige som vänder sig till pojkar i åldrarna
6 till 14 år, men kanalen välkomnar även flickor i samma åldrar.

Disney XD visar en blandning av live-action och animerade serier som riktar
sig till pojkar som strävar efter nya upplevelser, bedrifter, äventyr, musik,
sport och humor. Kanalen lanseras i höst och kommer att nå svenska hem via
kabel, IP-TV och satellit och distribueras av Canal Digital, Viasat, Telia och
ComHem.

SVT Play hos Viasat

SVT och Viasat har undertevknat ett
avtal som ger Viasat rätt att sända
SVTPlay till sina abonnenter via
tjänsten ViasatOnDemand. Detta ger TV-tittarna möjlighet att utan extra
kostnad se vad de vill när de vill ur SVTPlays utbud direkt i TVn.
ViasatOnDemand är den enda tjänsten på marknaden som kan erbjuda delar
av SVTPlay i HD-kvalité. Viasats abonnenter med den inspelningsbara
digitalboxen ViasatPlusHD får inom kort tillgång till SVTPlay via tjänsten
ViasatOnDemand.

TRT testar sin nyamusikkanal

Den statliga turkiska tv-stationen TRT har börjat testsändningar för sin nya
musikkanal “TRT müzik” som skall starta i Juni. Frekvensen är 11.919 GHz,

Vertikal, Symbolhastighet 24.444 och FEC 3 / 4.

Ny VD för utbildningsradion

Sveriges Utbildningsradios styrelse har idag utsett Erik Fichtelius till ny vd
för UR. Han får i uppdrag att leda UR inför och under en ny avtalsperiod,
med ambitionen att göra UR till en ledande kunskapskanal i radio, tv och på
nätet, i nära samverkan med de två andra public servicebolagen SR och SVT,
enligt Christina Linderholm, UR:s styrelseordförande. Erik Fichtelius tillträder
den 15 augusti och efterträder Christina Björk, som avgår med pension efter
10 år som vd för UR.

Sagem lanserar ny
version av succébox

Nu lanserar Sagem den
inspelningsbara digitalboxen DTR
94500 HD. Boxen har dubbelt så
stor minneskapacitet som DTR
94250 HD. Sagem är den enda
tillverkare som har inspelningsbara
digitalboxar med MPEG4 för
Boxer. DTR 94500 HD är HD-klar
och kan ta emot sändningar med
både MPEG4- och MPEG2-teknik.

Utöver den förbättrade
minneskapaciteten har Sagem DTR
94500 HD även nya
mediefunktioner såsom backup av
inspelat material (via usb 2.0) och
uppspelning av mediefiler (foto och
musik) som lagras i boxen.

DTR 94500 HD är godkänd av
Boxer och har många finesser som
förenklar tv-tittandet. Man kan
exempelvis spela in två program
samtidigt, spola tillbaka ett
pågående program hela två timmar
eller pausa i direktsändning. Den är
utrustad med Boxer TV-Navigator
vilken ger tittaren möjlighet att söka
program och t ex planera att spela
in serier för lång tid framåt. Redan
nu kan du få skarpare bild på din
platt-TV om du ansluter boxen med
HDMI-kabel. Vanlig SD-bild skalas
upp till HD-format (1080p, 720i).

DTR 94500 HD kan med sin 500
GB stora hårddisk lagra upp till
250 timmars tv- och filmmaterial.
Cirkapris 4995:- inkl moms.

TV tipset

SVT:s reginala nyhetsprogram Östnytt var på plats
då man hade en minneskväll för Radio Nord på Louis
DeGeer i Norrköping i Maj månad. Medverkande var
bl a: : Lars Nestius, , Seve Ungermark, Sven-Gösta
Jonsson, Birgit Magnusson, ”Rock-Olga”. http://
svtplay.se/v/1550967/minneskvall_for_radio_nord

Minneskväll för  RadioNord



Nyheter i korthet
The Ripper Popcatchern

Prylt
ipset

Minister vill begränsa radioutbudet hos Danmarks Radio

Två danska politiker, den gamla midiaordföranden för Venstre och förra
kulturministern Brian Mikkelsen, konservativa har upprepade gånger sagt att
Danmarks radios utbud av pop- och hitmusik bör begränsas, detta skriver
danska radionyt.com. Kulturministern Carina Christensen säger att det nya
avtalet om framtiden för digital radio kommer att innebära begränsningar för
den typ av program, DR kan sända i framtiden.

Det nya avtalet skall enligt ministern användas för att begränsa DR:s kanaler
i DAB, detta innebär att DR skall minska antalet DAB-kanaler från 15 till
mellan 8 och 10 Detta måste göras för att göra plats för 5 nya kommersiella
kanaler.

Radiostationen Bandit Rock utökar sändningsområde

Radiostationen Bandit Rock expanderar och utökar sitt sändningsområde.
Från den 15 juni kommer man även kunna höra kanalen på 105,7 i Norra
Bohuslän.

Mix Megapol lanseras på Åland!

SBS Radios nationella nätverk Mix Megapol lanseras på
Åland genom att ta över frekvensen som Rix FM
vidaresänts på.

Mix Megapol har expanderat kraftigt under 2009. Bland annat genom
samarbetet med Stampens radiogrupp SRU och nyligen Mix Megapols
utökade koncessionsområden i Linköping och Norrköping. Nu expanderar
Mix Megapol alltså ytterligare till Åland där stationen kommer att sända
över FM 101.8. Tidigare har Rix FM sänt på frekvensen men försvinner
därmed helt från Åland.

Radio Sarpsborg byter ägare

Det norska Mediahuset Østfold har sålt Radio Sarpsborg till Radio Prime,
som driver lokalradio i den närliggande staden Halden och i Strömstad. Ole
Evenrud och Per Olav Andersen är ägare i Radio Prime. Alla de anställda

kommer att följa med i ägarbytet.

Ny kristen radiostation planeras

Eldsjälen Roger Arnfjell planerar starta en ny rikskanallmed landets
närradiostationer som bas. Cross Air är namnet på projektet som redan har
kommit långt i planeringen. Man vill bygga upp ett samarbete mellan kristna
radiostationer i hela landet för att utveckla både programmen och medarbetarna,
detta skriver världen idag.

Boktipset Stick iväg Jack! Historien om Radio Nord
Det här är den rafflande historien om Jack S. Kotschack, Radio Nord och ett mycket
annorlunda Sverige berättad av hans son, journalisten Jan Kotschack. Boken är rikligt
illustrerad med många tidigare opublicerade bilder.  Bokens första upplaga innehåller en unik
DVD-skiva med en dokumentärfilm om Radio Nord kallad ”Låten från Båten” - ett
fantastiskt tidsdokument om ca 8 minuter som visades som förfilm på biograferna under

hösten 1961. Boken finns hos DX-köp från utgivningen som sker i September.

Tänkte tipsa om en ny sorts
bandspelare som kanske inte först
och främst är till DX-arna, detta
eftersom den skalar bort all reklam
och prat utan enbart spelar in
musiken. Bra är den för att spela in
musik till cd:n i bilen exempelvis.

 The Ripper, en radio som spelar in
musik i MP3 format utan prat och
reklam.Ställ in en radiostation och
the Ripper filtrerar bort allt prat och
reklam men  sparar musiken som
192 kbit/sek MP3 filer i  det
inbyggda minnet. Totalt kan man
spara  cirka 40 låtar som man sedan
kan kopiera  till sin MP3 spelare,
mobiltelefon, dator, USB minne eller
minneskort. Man kan också placera
USB-minnet direkt i Popcatchern så
får man plats med massor.

Det kan ta mellan några timmar och
ett dygn innan  Popcatchern har lärt
sig stationen hur man sänder reklam,
musik och pratar. Jag har nu haft
den inkoplad till min internetradio i
4 dagar och fått in 179 låtar. Men
det kan varaiera en hel del, allt
spelas inte in. jag köpte den hos
Teknikmagasinet som tar 500 kr men
den har utgått där så man får fråga
så kanske man kan ta hem den, det
gjorde man här i Karlstad,  annars
har Clas Ohlson denna för 695 kr.
kanske ingen nyttig pryl men kul är
den.


