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Lyssna in utländsk radio
via 700.info
Den
tyska
radiotjänsten
700.info erbjuder nu också att
man kan lyssna på utländsk
radio via deras liveradio på nätet. Program och mp3-stream
finns på: webbplats: http://
www.radio700.info/
Man kan lyssna direkt via länken: http://www.radio700.eu/
player_info.php
12.00 R Filia, Griechenland
12.30 Radio Tirana* (Ti-Sö)
Måndag: HCJB Quito - Nyheter
13.00 Voice of Vietnam*
13.30 Vatikanradion
13.50 RAI, Bozen
14.00 R Ukraine International*
15.00 Radio Prag
15.30 R Taiwan International*
16.30 Vatikanradion – Nyheter
16.45 Radio Thailand*
17.00 TRT Ankara
18.00 R Rumänien Int.
19.00 Radio Serbien
19.30 R France Internationale
20.30 Radio Tirana (Må-Lö)
Sö: HCJB Quito
Sö: 20.45: Vatikanradion
21.00 Radio Damaskus
22.00 Radio Kairo
23.00 Radio Prag
23.30 Polskie Radio
00.00 R Ukraine International
01.00 RAE Buenos A.* (Ti-Lö)
Sö: Radio 700 Magazin
Må: R France Internationale*
02.00 Stimme Vietnams*
02.30 Radio Thailand* (Ti-Lö)
Sö-Må: Radio Serbien*
02.45 Radio Sweden* (Ti-Lö)
03.00 TRT Ankara*
04.00 R Rumänien Int.
05.00 R Vatikan / R Slowenien*
05.30 Radio Prag*
06.00 R Taiwan International*
07.00 Radio Belarus*
08.00 Radio Kairo*
09.00 Radio Damaskus*
10.00 IRIB Teheran

Nyheter i korthet
ERF pop en ny radiokanal
Den 1 Mars startar ERF media (Wetzlar) “pop ERF” ett nytt radiokanal
parallellt med ERF Radio och CrossChannel.de.
Det nya programmet, sänds via Internet, samt digitalt via satellit. Programmen
kommer att ha en kristen syn på aktuella händelser, diskussioner om aktuella
och kontroversiella frågor.
Man sänder via Astrasatelliten på 19 grader väst på 12,460 GHz, H. Adressen
till deras hemsida är: www.erfpop.de
BBC avbryter FM-sändningarna via SLBC
BBC World Service avbryter sina FM-program via Sri Lankas nationella
programföretag SLBC från tisdagen den 10 februari på grund av avsiktliga
störningar av sina sändningar från Sri Lankan network. BBC: s program och
nyhetsinslag på engelska, singalesiska och tamilska språk har blockerats av
SLBC och har inte sänds vidare till lyssnare i Sri Lanka.
BBC noterades 17 fall av störningar till BBC tamilska sändningar och åtta
liknande fall till BBC Sinhala sändningar mellan 27 november 2008 och till
början av januari 2009. Ibland har hela samhällsprogram från BBC inte sänds
på SLBC. BBC har uttryckt sin oro direkt till SLBC ordförande Hudson
Samarasinghe i en rad skrivelser och möten under hela december och början av
januari. BBC har gjort det klart för SLBC att sådana störningar och blockering
strider mot BBC: s avtal med SLBC. Trots varningar från BBC i förra veckan
fanns flera andra fall av störningar tilpå alla de tre språken som sänds på SLBC.
Det har skett tre fall av störningar på BBC Tamil , en på BBC Sinhala och två
på det engelska språket under de senaste 10 dagarna.
BBC World Service Direktör Nigel Chapman säger: “Vi är bestörta över att
BBC: s program på engelska, singalesiska och tamilska språken har avbrutits
på SLBC nätet. Vi är också besvikna över att se att våra program fortsätter att
vara störda även efter våra påpekanden. Vi har inget annat val än att avbryta
sändningarna till dess att SLBC kan garantera att de sänds utan störningar. “
BBC fortsätter sända från Sri Lanka via kortvåg, samt på: bbc.com / nyheter,
bbcsinhala.com och bbctamil.com via Internet, samt nyheter på engelska finns
tillgängliga via den lankesiska kommersiella programföretaget MBC.
Detta är kortvågsfrekvenser och tider för att höra BBC i Sri Lanka:
BBC Tamil: 1545-1615 UTC på 6135, 7205 och 9540 kHz
BBC Sinhala: 1630-1700 UTC på 7345 kHz och 9615 kH
BBC World Service på engelska: Radiofrekvenser för Sydasien. sänds 24
timmar (dagtid) är 17790 och 15310 kHz. kväll: 11915, 9740 kHz, 7355 och
5975 kHz.
Källa: Media network/BBC
Första DAB+ sändaren i Australien
Den första DAB + digitala radiosändaren har anlänt till Australien. Sammanlagt
sexton sändare skall installeras på olika platser i städerna Sydney, Melbourne,
Adelaide, Brisbane och Perth....
forts, nästa sida....

Föreningen svenskar i världen kritisk till nedläggningen av Radio
Sweden
Svenskar i världen, SVIV har uppmärksammat Sveriges Radios planerade nedläggningen av Radio Sweden, man anser att detta är en
viktig service för utlandssvenskarna. Föreningen har därför sänt ett
brev till såväl SR:s nya VD Mats Svegfors som till statsrådet Lena
Adelsohn Liljeroth. Brevet till Svegfors lyder:
Bäste Mats, Vi vill till att börja med gratulera dig till ditt nya och viktiga
uppdrag och önska all välgång. Samtidigt önskar vi uppmärksamma
dig på den planerade nedläggningen av Radio Swedens
svenskspråkiga redaktion riktad till utlandssvenskarna. I stället ska
utlandsradion sända program från SR:s övriga kanaler och Ekot.
SVIV har förståelse för att SR satsar på minoritetsspråk i Sverige men
menar att SR inte samtidigt bör dra in den viktiga servicen till nära en
halv miljon utlandssvenskar.
Sveriges Riksdag har gett SR i uppdrag att förse svenskar utomlands
med
nyheter
och
samhällsinformation.
Program
som
Sverigemagasinet, Sjöfartsmagasinet och Sverige i Världen har på ett
förtjänstfullt sätt utgjort en viktig informationskanal med och för
svenskar i utlandet vid val och andra samhällsförändringar och frågor.
I tillägg till detta har Radio Sweden fungerat som viktig livlina då
svenskar utomlands är i behov av information som en följd av krig,
oroligheter, naturkatastrofer, människorov, mm. Genom åren har vi
också fått många bevis för att Radio Swedens sändningar är mycket
uppskattade av våra medlemmar.
Om nu dessa specialprogram tas bort blir följden att
utlandssvenskarnas särskilda frågor som berör t.ex. skatter, pensioner, skolfrågor mm inte längre kommer att bevakas och informeras
kring. Utlandssvenskarna kommer inte heller få relevant information
inför valen, nu närmast Europaparlamentsvalet. SR har ett demokratiansvar också för svenskar i utlandet.
I egenskap av ordförande respektive generalsekreterare för Föreningen Svenskar i Världen, som tillvaratar intressen för ca en halv miljon
svenskar i utlandet, vill vi be dig uppmärk-samma denna viktiga
lyssnargrupp i din fortsatta planering. För ordningens skull skall
tilläggas att vi har tillskrivit statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth i samma
anda. Med vänliga hälsningar Ulf Dinkelspiel, Ordförande, Karin
Ehnbom-Palmquist, Ambassadör, GeneralsekreterareAmbassadör,
Generalsekreterare

Tidningstipset
jag skrev förra gången om DX-magazine som man kunde prenumenera på ihop
med Radio Kurier, tyvärr så valde den ansvarige för samprem att ta denna
prenumeration genom den andra utav de klubbar som tillsammans ger ut
tidningen kurier. Lite tips för er som ändå vill ha Radiomagazine.
DX-magazine kostar 20 euro och mer information om detta finns på: http://
www.wwdxc.de/applieng.htm och ett provex finns på denna hemsida: http:/
/www.wwdxc.de/archive/dxm.pdf.
Den är alltså billigare att ta den direkt med Kurier å kostar den enbart 6 euro
mer men då måste betsällningen göras till WWDXC.

Forts från föregående sida...

Australien kommer att ha en av de
mest effektiva och sofistikerade
digitalt radionät i världen. Med
installationen av DAB + kommer
sändningsföretaget att kunna erbjuda fler stationer, digital ljudkvalitet, en paus och spola funktion, en ny informativ visuell upplevelse där man låter nyheterna
rulla på skärmen, sport och väder
text och förmågan att förmedla en
bild av en radiovärd eller omslaget
till en CD, en produkt bild eller en
animerad logotyp på skärmen. Det
förväntas att digital radio rullar ut
i maj 2009.
Radio sweden byter frekvens
Det företag som ansvarar för driften av Eurobird 9 har beslutat byta
transponder och frekvens för Radio Sweden och SVT Europa. Bytet sker den 28 februari. Fram till
dess kommer både den nuvarande
och den nya frekvensen att användas parallellt så att lyssnare/tittare
kan göra den justering som krävs
när som helst fram till 28/2.
Radio Swedens båda kanaler på
Eurobird 9 har hittills sänts på
transponder 56 och frekvensen
11843 MHz. I fortsättningen
kommer sändningarna att ske via
transponder 60 och frekvensen
11919 MHz.
För att kunna ta emot radiosignalerna på den nya frekvensen
måste alla satellitlyssnare göra en
manuell kanalsökning på sina
receivrar. Tillvägagångssättet kan
variera mellan olika mottagare.
Men i regel görs en kanalsökning
genom att man via fjärrkontrollen
går in i receiverns huvudmeny.
Från 28 februari 2009 gäller följande parametrar för Eurobird 9:
Frekvens: 11919 MHz
Position: 9 grader öst
Polarisation: Vertikal
Symbol rate: 27,500 Mbit/sek
FEC: ¾
.

