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Radiotipset

Danmarks Radio har lanserat en  ny radio kanal

Radiokanalen P6 BEAT är en kanal
för den nyfikne som vill bli
överraskad och för de som vill ha
lite mer bakom musiken, säger
Danmarks radio.

P6 BEAT är för den nyfikna som vill
ha lite mer bakom musiken, både i
utmanande och nyskapande och
underjordiska toner i populära
genrer:

SID 3

Bangladesh Betar
planerar ny kortvågs-
sändare i
Karbirpur

SID 5

”Radio iPlayer” har lanseras i slutet av denna månad i
England

SID 6

I Storbritannien
har Radioplayer,
som ären ny
online-plattform
som samlar alla
BBC kanaler och
de kommersiella
radiostationerna under ett tak lanserats

Family Radio på svenska

SID 12

Outdoor Channel är världens ledande tv-kanal som riktar sig till
jakt-, fiske- och friluftsintresserade. Genom ett avtal kan Telias
tv-kunder i Sverige se tv-kanalen exklusivt under de kommande
15 månaderna.

SID 8

Klart för ny riksradio i
Danmark

Radiostationen 24syv har blivit
godkännt av de danska
myndigheterna och det är fritt
fram för den nya radiostationen.

Stationen kommer att starta
sina sändningar den 1 November
i år.

SID 3

Telias tv-kunder först med succékanalen Outdoor Channel

Lyssna på Radio Nords topplistor från
sextiotalet på Radio Haninge varje torsdag kl
kl 19.30-21.00, se sid 7



 Premiär för en analog kanal och fyra digitala kanaler

från MTG radio i marknätet

I måndags startade MTG Radio en ny
pratkanal i FM-bandet, Radio1. Samtidigt
startar även fyra radiokanaler i det digitala
pilotnätet. Kanalerna är Rix FM, Bandit,
NRJ och Radio1.

– Det är ett stort steg att starta en ny
pratkanal, vilket vi gör nu. I en nära framtid
där en pratradiokanal ges möjlighet att
via digitalradio nå hela landet, finns det
kommersiell bäring i formatet, säger Christer Modig, programdirektör
MTG Radio.

Digitalradiopiloten är ett samarbete mellan Teracom och
programbolagen. Piloten ger möjligheter att utvärdera teknik, innehåll
och mottagning inför en kommande bred lansering av digitalradio. I
dags-läget sänder Teracom ett 20-tal kanaler med DAB+ i det digitala
testnätet som når lyssnare i Stockholm, Uppsala och Gävle.

Digitalradion ger en ökad valfrihet genom att fler kanaler kan sändas
i hela landet och inte bara i storstadsregionerna, vilket är fallet idag.
De tillgängliga frekvenserna ger plats för upp till 60 nationella,
regionala och lokala kanaler, vilka kan tas emot på alla de ställen där
radion fungerar, inklusive bilen och sommarstugan.

– Det är modigt av MTG att starta en ny kanal på samma sätt som det
krävs mod att kasta av sig den analoga kostymen. Digitalradio med
rätt förutsättningar ger möjlighet för ett väsentligt ökat programutbud,
till exempel Radio1 över hela Sverige, samtidigt som
distributionskostnaderna mer än halveras, säger Per Gunnarsson
Borgå, produktchef Radio på Teracom.

Sveriges Radio står stabilt men radiolyssnandet går ner.

Närmare hälften av landets befolkning lyssnar på Sveriges Radio varje
dag. Och varje morgon börjar 2,7 miljoner svenskar sin dag med P4
Morgon, P1 Morgon eller Morgonpasset i P3. Det visar den senaste
lyssnarundersökningen för radio som TNS/SIFO presenterar i dag.
Undersökningen visar också att Sveriges Radio står starkt trots att

det totala radiolyssnandet går ner.

Radio Rix tillbaka i Sundsvall

Sid 2                                                                                      Radionyheter från Sverige

RIX FM, Sveriges största
kommersiella radiostation, är
tillbaka i Sundsvall från och med
måndagen den 11 april. På
frekvensen 101,9 kommer
lyssnarna återigen kunna höra
bland annat RIX MorronZoo
och eftermiddagar med Titti och
Benji.

– Det är fantastiskt kul att vara
tillbaka i Sundsvall efter nästan
två och ett halvt år, vi vet att
lyssnarna saknat oss, säger
Christer Modig, programchef på
MTG Radio.

RIX FM försvann från
Sundsvall i januari 2009 och har
sedan dess lyst med sin fråvaro.
Men nu är stationen tillbaka.
Med musik, nyheter, prat,
tävlingar, humor och en stor
portion glädje har RIX FM
genom de senaste åren lyckats
bibehålla den trogna skara
lyssnare som varje dag väljer
den som sin favoritstation.

Men mycket har hänt sedan
Sundsvallsborna hörde RIX FM
sist. RIX MorronZoo sänds
numera av Roger Nordin, Sofia
Wistam och Ola Lustig och
programmet bibehåller alltjämt
sin position som Sveriges
populäraste kommersiella
radioprogram med över 670 000
lyssnare varje morgon.

Nypremiär i Sundsvall på FM

101,9

Sveriges Radio AB:s styrelse vald ,där Agneta Dreber omvaldes till ordförande. Ny i styrelsen blev Anna

Omstedt Lindgren, vd för MedUniverse AB. Stämman återvalde dessutom ledamöterna Tommy Adamsson,

 Fredrik Ahlkvist, John Brattmyhr, Birgitta Johansson-Hedberg, Mariette Manktelow och Soraya Post.

.
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 Danmarks Radio lanserar ny radio kanal den 11 April

Måndagen den 11: e April lanserar DR, radiokanalen P6 BEAT. DR: s
nya radiokanal – P6 BEAT – är för den nyfikne som vill bli överraskad
och för de som vill ha lite mer bakom musiken, säger Danmarks radio.
P6 BEAT är för den nyfikna som vill ha lite mer bakom musiken, både i
utmanande och nyskapande och underjordiska toner i populära genrer:

Kanalen kommer att spela musik som inte nödvändigtvis hamnar på
toppen av hitlistorna. Vi tar fram
atmosfären och energi ligger i
att skapa musik, och det är inte
så viktigt om det är för ung eller
för gammal, oavsett om det
kallas rock, hip hop eller indie,
säger kanalchefen för DR: s
digitala radiokanaler, P2, P3 och
P4 Ole Mølgaard i ett
pressmeddelande.

- Den okontrollerbara av
musiklivet är nu när det är
gränslös och därmed underbart
förvirrande. En värld av musik
är ett klick från att alla som vill
lyssna. I en sådan värld av
underbara musikaliska
mångfald i tid och plats kan vara

en guide och att vara både uppskattat och nödvändigt – speciellt om
musiken och artisterna hellre skulle sökas i garaget än på scenen –
säger Jan Sneum som är chef ”Sneum Garage ”varje lördag och söndag.

DR BEAT P6 är den andra av fem nya digitala radiokanaler DR lanserar
under 2011. Gemensamt för alla kanaler är att det kommer att vara olika
värdar och spridning av musik. Den första kanalen man lanserade var
DR Ramasjang Radio, som började fungera den 22 Mars. Senare följer
DR P7 MIX, DR och DR P8 MAMA JAZZ.

För ytterligare information besök www.dr.dk / digital radio.

Lyssna direkt på:

http://www.dr.dk/LiveNetRadio/popup.html

En dansk lokal radiostation har börjat sända på Internet. Det är
Radio Midtfyn som nu kan höras från den här adressen:

http://www.radiomidtfyn.dk.

Klart för ny riksradio i
Danmark

Radiostationen 24syv har blivit
godkännt av de danska
myndigheterna och det är fritt
fram för den nya radiostationen.

Företag Berlingske people A/S
kommer att ha en licens för den
nya nationella radiostation på
FM-nätet i Danmark. Bolaget ägs
av Berlingske Media A/S och
People Group A/S och var den
enda kandidaten på licensen.

Radiostationen kommer att heta
Radio24syv, när den kommer i
luften, 1 November i år. De
kommer att ta över frekvenserna
för Danmarks Radio P2, som blir
en ren digital kanal. Radio 24syv
kommer att vara en nyhets-och
aktualitetsprogram radio, det
speciella är att det inte kommer
att annons finansieras. Kanalen
får stöd från staten för 745.560
miljoner danska kronor under
åtta år, ca 115 miljoner svenska
kronor om året.

Källa: Radionyt.com

Glad

Påsk!



Rysslands Röst på 558 khz.

Rysslands Röst har börjat sända
på 558khz från Monte Ceneri i
den italiensktalande delen av
Schweiz.

Programmet riktar sig till
utländska lyssnare samt ryska
medborgare som bor utomlands
och mottagning kommer att vara
möjligt i första hand i Tessin och

norra Italien.

Ingen nedsläckning av FM-
bandet i Storbritannien
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Radio México Internacional har börjat sända en ca 3 minuter lång bulletinen med
mexikanska nyheter. Bulletiner, som är tillgängliga på genom en ljudspelare på RMI
hemsida, är schemalagda två gånger dagligen kl 0800 och 1600 UTC. ( UTC SST + 2
timmar) Källa: media network via Jolyon Curran. http://www.

radiomexicointernacional.imer.gob.mx/

Den brittiske kulturministern Ed
Vaizey har bekräftat för en grupp
parlamentsledamöter att FM-
bandet inte kommer att stängas,
men att det kommer att bevaras i
många år som ett av flera
plattformar för privat lokalradio.

Han sade också att den formella
övergången till digitala
sändningar under 2015 endast
kommer att genomföras om vissa
villkor är uppfyllda och om
lyssnare står bakom ett sådant
beslut. William Rogers, chef för
UKRD som har 16 lokala
radiostationer, säger att han är
nöjd med resultatet av mötet.

Källa: Radio Today/Norsk

lokalradioforbund

BBC återinför kortvågssändningar på Hindi

Från den 1 maj 2011 kommer
BBC World Service att
återinföra kortvågssändningar
på hindi som upphörde den 27
mars i år. Frekvenserna var
registrerade för användning
den 18 April 2011. I dagens
uppdaterade BBC schema, är det nya startdatumet ges som 1 maj.

Den reviderade tidsplanen från den 1 maj är följande:

0100-0130 UTC på 6065, 9425, 11995, 13745, 15510 kHz
0230-0300 UTC på 11995, 15660, 17510, 17655 kHz
1400-1500 UTC på 1413, 7565, 9685, 11.795, 15.470 kHz
1700-1730 UTC på 1413, 5910, 7460, 9605, 11740 kHz

Källa: BBC via HFCC via media network

BBC skär ner lokalt

BBC behöver spara 400 miljoner.
pund som en följd av frysning av
licensen och riktar nu
strålkastarljuset på BBC: s lokala
radiostationer. Man överväger att
lägga ner alla lokala stationers
morgenradio och ett program om
eftermiddag på ”bilrese tid ”.

I stället skall man sända BBC Radio 5 Live som är en en nyhets-och
sportkanal.

Om förslaget genomförs kan det också komma att betyda att BBC
mellanvåg frekvenser 693 och 909 kHz, där BBC Radio 5 Live sänder
på kommer att upphöra.

Detta är fortfarande funderingar och BBC: s styrelse har ännu inte

tagit något beslut angående detta.

Källa: DX-fokus.



Oro på Grönland: KNR
går med underskott

KNR gick under förra året med
ett underskott på 2 miljoner
DKK, detta för andra året i rad.
Granskningen konstaterades att
KNR har problem med sitt egna
kapital. Styrelsen för KNR
uttryckeren oro för KNR:s
ekonomiska situation.

K N R
negativa
resultat
på 2
miljoner
DKK i
bokslutet
för 2010 beror främst på
minskade annonsintäkter,
kostnader i samband med
effektivisering och extra
kostnader för vakanser. Det
skriver KNR.gl.

Räkenskapens revision inte är
bra. Utikten för att återställande
detta med eget kapital är svårt
om inte finansdepartementet
väljer att förse den institution
med en extraordinär bidrag.

Ordförande Peter Jensen säger
till KNR.gl att man är orolig för
ekonomin, och fortsätter:

”skuldbörda och behovet av
återinvestering är en riktigt stor
utmaning, KNR står framför och
styrelsen hoppas att det blir en
stimulans utifrån. ”.

Källa: radionyt.com

Bangladesh Betar planerar ny kortvågssändare

Radionyheter från Övriga världen                                                                        Sid 5

Thomson Broadcast Today har meddelat att Bangladesh Betar, de
bangladeshiska nationella radionätverken, skall installera en ny
kortvågs sändare med roterbar antenn från Thomson Broadcast, detta
kommer att utöka räckvidden för servicen til Mellanöstern , Centralasien,
Kina, Indonesien, Malaysia, and den indiska subkontinenten. De nya
sändarna och antennerna är beläget vid Kabirpur kortvågstation, ca
40 km norr om huvudstaden Dhaka, och är planerat vara klar i september
2011, medan antennen planeras vara i luften 2012

Thomson Broadcast levererar en 250
kW TSW 2300D kortvågssändare,
tillsammans med den vridbara HP-
RCA 2/2/0.5 kortvågs antennsystem.
Denna konfiguration gör att
Bangladesh Betar kommer att öka sin
täckning till arbetstagare utomlands
som är beroende av Bangladesh
Betar för att få hem nyheter och
andra program på sitt eget språk.
Installationen utförs i samarbete med
den Bangladesh-baserade
distributören och systemintegratör
Triwave Network Ltd

Den nya kortvåg installation vid Kabirpur tillåter sändningarna att nå
målområdena mellan 1000 och 4000 km i alla riktningar, och omfattar
Thomsons senaste generationen av teknologi för ökad
energieffektivitet och Digital Radio Mondiale (DRM) förmåga. (Digital
MedianNet.com)

Källa: Arnaldo Slåen, Argentina / playdx via Shortwave central

Den amerikanske religösa radiostationen WYFR family radio sänder
en timme program på svenska mellan klockan 19.00-20.00 UTC ( UTC
= SST + 2 timmar) Frekvensen är 9850 Khz i 31 meters bandet. hemsida:
http://worldwide.familyradio.org/sv/

Man sänder religiösa program bland annat så meddelar de att
domedagen snart är här. internetadress för frågor/lyssnarrapporter:

international@familyradio.com

Radio Verdad i Guatemala har nu flyttat från 4052,5 kHz till 4055 kHz. Samtidigt är effekten ökade till 700
watt. Både frekvensen skift och ökningen har varit aviserat en lång tid, men har bara börjat nu. Stationen
drivkraften Edgar Amilcar Madrid är mycket intresserade av att veta om ökningen hade någon effekt.

Källa: DXLD via stasjonsnytt
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”Radio iPlayer” har lanserats i England

I Storbritannien kommer Radioplayer, en ny online-
plattform som samlar alla BBC och de kommersiella
radiostationerna under ett tak, att lansera i slutet av
Mars.

Den 31 mars kommer BBC-stödda Radioplayer att gå
live med ca 150 stationer som finns på en speciellt
utformad online-plattform, däribland BBC och de
kommersiella nätverken. Fler stationer kommer att
läggas under veckorna efter lanseringen.

Tjänsten syftar till att så småningom erbjuda den
stora majoriteten av de brittiska radiostationerna som
har koncession på FM, Mellanvåg och DAB . Från
start cirka 150 stycken men man väntar med att det
kommer att passera 400 stationer.

Radioplayer, lanserades offeciellt i november 2009,
den kommer även att markera första gången som BBC
och den kommersiella radion har gått samman för att
utveckla en enda online-spelare. Tjänsten var
ursprungligen förväntat att gå live i december förra
året, men det var flyttats fram till 31 mars, när en
lansering kommer att hållas i London.

Via UK Radioplayer kommer man att kunna lyssna
på live streams, lyssna-igen-program, söka upp
speciella låtar och poddsändningar. Alla BBC Radio
kanaler kommer att erbjudas i iPlayer. Kommersiella
radiostationer kommer också att erbjuda lyssna-igen-
program och podcaster via Radioplayer sökmotorn.

Online-spelaren har utformats för att användas på

datorer som använder Flash, men i ett meddelande
på sin hemsida så möjliga versioner av ”mobila
enheter som iPhone, tabletter och Android telefoner”
kommer senare att erbjudas. Radioplayer kommer
också att integreras i sociala nätverk, som Facebook,
samtidigt som det finns spekulationer om att den
kommer att ha en närvaro på anslutna TV-plattformar,
såsom BBC-stödda YouView, vilket man kommer att
inleda nästa år. Detta skriver Digital Spy.

Soundic Radio tar steget in i framtiden – Vi

<3 Musik!

Efter snart tio år som radiostation gör vi vår största
upprustning och nysatsning någonsin, säger Viktor
Richardson, ordförande i Soundic Media, den ideella
förening som står bakom Soundic Radio.

- Vi har lagt ner mycket tid och kraft de senaste
månaderna och jag är mycket stolt över resultatet,
säger han.

Soundic Radios musikprofil ändrades egentligen
redan under hösten, men det är först nu som den
lanseras fullt ut.

- Vår musikprofil är uppbyggd kring hitfaktor och att
vara först med nästa stora hit, säger John Claesson,
musikansvarig på Soundic, och tillägger: Dessutom
älskar vi musik!

- Allt arbete, både webb- och jingelproduktion sker
internt inom föreningen av ideella krafter. Vi hoppas
att våra lyssnare ska uppskatta det arbete vi lagt ner
och älska nya Soundic Radio, säger Viktor
Richarsson och avslutar: Vår resa har bara börjat!

Soundic Radio är en svensk webbradiostation som
finns till för att vara din hitmusik-leverantör inom

genren Dance, Pop, Top 40. Vi sänder vår musik och
underhållning över Internet till lyssnare över hela
världen. Sändningarna sker huvudsakligen på
svenska.

Hemsida: http://www.soundicradio.com/
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Bosse Parnevik

I en intervju från 1993 berättar komikern och
imitatören Bosse Parnevik om uppväxten i
Munkfors, och genombrottet i slutet av 1950-talet,
sedan han till sin förvåning upptäckt att
kamraterna och talangjaktsjuryer skrattade åt
hans ”gubbar”. Han gjorde TV-debut på nyårsafton
1957 i ett program från Nalen i Stockholm. Charlie
Norman, Ingemar Johansson och Povel Ramel
var några personer som fanns på hans repertoar
redan från början, medan den han själv håller som
sitt ”bästa” alter ego var Olof Palme.

http://sverigesradio.se/api/radio/
radio.aspx?type=db&id=1885510&codingformat=.m4a&metafile=asx

Poddradio: http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/1887639.mp3

Parnevik beskriver även hur han hans gimmick
att sminka om sig på scen till nya karaktärer
växte fram när han gjorde Jockmocks-Jocke.

Intervjuar gör Lars-Erik Ohlsson som
inledningsvis konstaterat att Bosse Parnevik
blev värmlänning först efter några år.

Du hittar allt under Sveriges radio, P4, radio
värmland och där under Radioarkivet
Värmland.

eller via direktlänken nedan.

Dagens eko

Dagens eko sändes för första gången i radio den
1 Oktober 1937,  Det var Programtjänstemannen
Carl-Åke Wadsten hade gjort studiebesök i
England och Tyskland för att få idéer till förnyelse
av nyhetsprogrammen i Sveriges Radio som läste
de första nyheterna.

Inspiration hämtade han från båda ländernas

aktualitetsprogram – namnet är en översättning
från den tyska varianten, ”Tagesecho”.

Dagens Eko blev forum för den  kommenteran-
de nyhetsverksamheten, som länge endast
byggde på TT:s telegram.

Du hittar detta under Sveriges radio,  SR minnen
och där under  år för år och 1937.

http://sverigesradio.se/api/radio/

radio.aspx?type=db&id=789437&codingformat=.m4a&metafile=asx

Radio haninge
Radio Haninge är en närradiostation som i första
hand vänder sig till målgruppen c:a 30 år och
uppåt. Man spelar dansband, country, 50/60-tals
rockmusik, blues, visor m.m. Däremot så
förekommer inte dagens popmusik så mycket i
programmen. Sändningstiden är direktsänder alla
vardagar fram till kl 22, fredagar och lördagar till
24.

Man har 1,5 heltidsanställda och ett trettiotal
ideelt arbetande.

Ur programtablån: Torsdagar kl 19.30-21.00,

Radio Nord Topp 20.

Radio Nord startade sina sändningar
kl 10,00 den 8 mars 1961 och sista
sändningen avslutades kl 24,00 den
30 juni 1962. Den första Topp 20-
listan sändes den 12 april 1961 och
den sista presenterades för lyssnarna den 27
juni 1962.

Av listans totalt 254 låtar har jag nu tillgång till
samtliga dessa, säger Rolf Klarström på
stationens hemsida.

Lyssna direkt på adressen: http://193.150.234.122:1157
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Telias tv-kunder först med succékanalen Outdoor Channel

Outdoor Channel är världens ledande tv-kanal som riktar sig till jakt-,
fiske- och friluftsintresserade. Genom ett avtal kan Telias tv-kunder i
Sverige se tv-kanalen exklusivt under de kommande 15 månaderna med
start den 23 mars.

Outdoor Channel har ett
omfattande programutbud
för den friluftsintresserade
som spänner från fiske och
jakt till spektakulära off-
road-äventyr och
vildmarksupplevelser från
jordens alla hörn.
Programmen presenteras
ofta av välkända tv-
personligheter och experter.
Dessutom erbjuds tittarna
ett programbibliotek där allt
material från kanalen finns tillgängligt 24 timmar om dygnet med möjlighet
att titta när det passar.

– Vi har genom ett specialavtal fått ensamrätt till kanalen de 15 första
månaderna, något som nu kommer våra tv-kunder tillgodo. Jakt, fiske
och friluftsliv är uppskattade fritidsaktiviteter bland miljontals svenskar
och vi tror att Outdoor Channel kommer att locka många nya tittare,
säger säger Kent Jonsson, chef för Konsumentmarknaden inom Telia
Bredbandstjänster.

På kanalen hittar man bland annat serien Monster Fish presenterad av
Trev Gowdy, serien Adventures Abroad som tar tittarna till de mest
spektakulära jaktområdena i världen och serien Savage Wild, med
rovdjursexperten Manny Puig, som låter tittarna möta de farligaste och
mest fruktade rovdjuren på jorden.

Kanalen och programbiblioteket kommer att ingå i Telias nya version av

kanalpaket Stor.

Disney frivisar sina kanaler

i April.

Under april månad frivisar Disney
sina 3 kanaler Disney Channel,
Playhouse Disney och Disney
XD. Alla Com Hem-kunder som
har digital-tv kan under hela april
helt utan kostnad se Disneys
spännande utbud.

YOUDEM TV på ny frekvens

YOUDEM kan tas emot via
Hotbird 13 ° öst, på 12 322 GHz
horisontella (SR 27,500, FEC 3 /
4). Signalen är inte krypterad.

Källa: Sattelifax.de

Astra 2E lanseras under
andra kvartalet 2013

Astra fortsätter att expandera på
28,2 öst positionen med nya
satelliter. Astra 2E kallas nästa
satellit, baserad på Eurostar
E300-Plattform och byggd av
Astrium. Satelliten har en
beräknad livslängd på 15 år.
Astra har inte specificerat hur
många transpondrar satelliten
kommer att utrustas med.

Källa: SES Astra / DigitalFernsehen

/ digitalt.tv

GINX TV ny på 16 grader öst

Sändaren Ginx är ny och sänder okrypterat
på Hot Bird 16A, 16 öst , vertikalt på
frekvensen 10 796 GHz (SR 30,000, FEC 3 /
4).

Källa:  Sattlifax.
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             Telia spår 200-procentig ökning av on-demand-tv 2011

On-demand-tv-tittandet hos Telia ökar. Företaget spår nu en fortsatt
ökning på över 200 procent under 2011 och lanserar ett tv-paket med
fokus på on-demand-tittande

Telia har idag över 450 000 kunder i sin tv-tjänst. Och trenden är tydlig. De
tittar allt mer på on-demand-tv och allt mindre på tablålagd tv. Under 2011
tror Telia att två av tre kunder kommer att använda sig av on-demand-
tjänster. Samtidigt går det att se att Telias tv-kunder använder on-demand-
tjänsterna mer än de tidigare gjort.

– Tablålagd tv passar inte in i vår nuvarande livsstil – vi vill själva
bestämma när vi tittar på tv och då på program eller filmer som vi verkligen
vill se. Allt talar för att våra kunder kommer att använda sig av on-demand-
tjänster ännu mer under 2011. En ökning på över 200 procent är helt
realistiskt, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på Telia.

Telia ser framför allt tre faktorer som ligger bakom utvecklingen:

1.Kännedomen om on-demand-tv har ökat.

2. Tekniken har blivit enklare att använda och är mer lättillgänglig.

3. Programutbudet har ökat.

BBC Lifestyle lanserar iPhone-applikation med snabba recept i Sverige

BBC Lifestyle lanserar ett urval av de bästa snabbrecepten i en iPhone-
och iPod applikation för de svenska tittarna. Applikationen, som enbart
kostar 22kr, erbjuder över 175 recept att välja
mellan, som alla kan tillagas på max 30 minuter.

I applikationen kan man söka recept efter typ av
rätt, kök eller ingrediens, inklusive en vegetarisk
sektion. Applikationen skapar även en inköpslista
av ditt recept som även delats in efter mataffärens olika avdelningar, allt
för att effektivisera din handling. Alla recept kan även sorteras efter
tillagningstid, från 10 till 30 minuter. Det går också att spara och skicka
sina favoritrecept till vänner och bekanta.

Best of Music och Rock TV ny på 9 grader öst

Den ungerska musikkanalen
Best of Music und Rock
TVsänder okodad på Eurobird
9, 9 ° öst, 12 073, GHz vefrtikal
(SR 27,500 / FEC 3 / 4).

Källa: Sattelifax

Italiensk musik kanal
Virgin Radio Ny TV på Hot
Bird 13 ° öst

På satelliten Hot Bird 13 ° öst
har den italienska musik
stationen Virgin Radio TV
startat. Programmet är gratis
och okrypterade och sänds på
frekvensen 11 541 V (SR 22000,
FEC 5 / 6). Det är en 24-timmars
kanal som sänder, inte bara om
musik utan också om mode, film,
böcker och allt som passar
temat rock stilen.

hemsideadressen är:

www.vi rg inrad io i ta ly. i t /
television

Källa: Infosat

TV-paprika okodad på Thor

TV Paprika (Ungern) sänder nu
mera  okodat på Thor satelliten.

Frekvensen är: 11727.00MHz,
pol.V

Ingen försäljning av SBS

Den nordiska delen av SBS TV
förblir tysk och kommer inte att
säljas som tidigare annonserats.
Man har valt att endast sälja

sina delar i Holland och Belgien.
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Adam Alsing klar för MTG

Adam Alsing, en av Sveriges
mest erfarna TV- och
radioprofiler, knyts till
mediehuset MTG Sverige.
Först ut kommer han att stötta
sändningarna från ishockey-
VM i TV3 senare i vår. Efter
sommaren kommer han också
att leda Superstars i samma
kanal.

– Med värvningen av Adam
Alsing till mediehuset MTG får
vi in en av de absolut mest
rutinerade radio- och TV-
personligheterna vi har i det
här landet, säger MTGs
Sverigechef Manfred
Aronsson.

Adam Alsing har en lång och
gedigen erfarenhet som
programledare inom både
kommersiell radio och samtliga
större TV-kanaler. Sedan 2004
har han haft ett eget
morgonprogram på radio som
han nu lämnar när han knyts
exklusivt till MTG Sverige.
Adam Alsing kommer inte att
gå in och ersätta någon av de
befintliga programledarna på
MTG Radios olika
framgångsrika stationer.

– Med Adam i huset öppnas en
massa spännande möjligheter
för vad vi kan göra för att
korsbefrukta radio- och TV-
verksamheten, men eventuella
projekt för honom på radio
ligger fortfarande på ritbordet,

säger Manfred Aronsson.

Dumburk ersätts av smart-tv visar Telias trendundersökning

Tv-tittandet har förändrats drastiskt de senaste åren. Enligt Telia Trends
kompletterar vi vårt traditionella tv-tittande allt mer med datorn och mobilen.
7 av 10 av de tillfrågade ser på tv via mobiltelefonen, 9 av 10 använder
datorn till att se på tv. Vårt behov av on demand-tv gör dessutom att den
gamla dumburken håller på att bli en smart-tv.

För några år sedan var tv-tittande något som gjordes framför tv-apparaten
när programmakarna bestämde. Men tiderna förändras och enligt Telia
Trends är både mobiltelefonen och datorn självklara komplement när det
gäller att se på tv. Idag säger 86 procent att de tittar på tv-program eller
videotjänster i sin dator. Bland 25-34 åringarna är det 91 procent som ser på
tv eller video i datorn.

– Tv-tittandet har blivit smartare. Vi ser att fler lämnar tablå-tv:n för att
använda on-demand tjänster i, datorn och mobilen, men också via digital-
boxen. De kanalpaket vi erbjuder i dag innehåller fler programbibliotek och
vi spår en 200-procentig ökning av on-demand tittandet under 2011, säger
Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på Telia.

Överraskande ökning av tv i mobilen

Tv-tittandet i mobiltelefonen är också överraskande stort. Trots den lilla
skärmen är det många som ser på tv-program eller videotjänster i den. Av
deltagarna i Telia Trends säger 73 procent att de använder mobilen till tv-
tittande. Även här är de yngre något mer frekventa tv-tittande än de äldre.

Missade program ses i dator och mobil

Varför väljer man då datorn eller mobilen när man ska se på tv och inte den
vanliga tv:n? 53 procent säger att de väljer mobilen/datorn när de missat ett
program eller om de vill se på programmet på annan tid än när det sänds.
Bara 11 procent tittar på tv i mobilen och datorn nar de är ute och reser.
– Datorn och mobilen blir våra nya smarta tv-apparater. Snart är det självklart
att våra kunder ska kunna ta del av alla tjänster i både digital-tv, mobil och
dator. Det är en intressant utveckling och vi på Telia har ambitionen att leda
den, säger Stefan Trampus.

Datorn i knät och mobilen i handen framför tv:n

Datorn och mobilen används inte bara för att titta på TV utan fyller även en
viktig funktion för traditionellt tv-tittande. Telia har exempelvis en app för
att styra TV-boxen och allt fler är uppkopplade mot sociala medier och
kommenterar de program de tittar på.

– Att ha datorn i knät och mobilen i handen framför tv:n är naturligt för
många. Exempelvis var melodifestivalen ett av ämnen som det twittrats
mest om någonsin i Sverige. Det visar att vi tittar på tv på ett annorlunda

sätt idag, säger Stefan Trampus.
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Eurovision Song Contests hemligheter

Del 1 av 2. Antingen älskar man Eurovision Song Contests
glittriga show och lättsmälta musik, eller också hatar man
det! Här berättas historien om hur paljetter och
tonartshöjningar kan vara lika samhällsomstörtande som
taggtråd och tanks. Vi får se hur sångtävlingen speglar
decennier av både politisk och kulturell förändring.

SVT2 Fredagen den 13 Maj kl20.00

Elin Ek video-
bloggar på SVT

Elin Ek är tillbaka i SVT. Denna
gång som Gloria, mamma till tre
barn. Glorias stora grej är att
videoblogga, något som hon
alltid gör utklädd – för att hennes
barn inte ska känna igen henne.
För Gloria vill kunna vara ”allas”
mamma i sin blogg.

Gloria är en mellanchef som bor
någonstans i Sverige. Som tur
är jobbar hon en hel del
hemifrån, vilket passar bra
eftersom hon vill hinna
videoblogga. I sin blogg avslöjar
hon hur det är att vara mamma
och förälder för andra vuxna,
vilka tricks som ungdomarna kan
tänkas använda sig av gentemot
sina föräldrar och vad man själv
är nyfiken på i vuxen ålder.

Det läggs ut en ny blogg tre
gånger i veckan på blogg.svt.se/
gloria och på SVT Play. En gång
i veckan under fem veckor
kommer en 15-minuters blogg att
läggas ut på SVT1. Och under
sommaren läggs cirka 40 kortare
avsnitt ut enbart i SVT Play och
på blogg.svt.se/gloria (t o m
augusti).

Elin Ek var enormt populär i sin
roll som Grynet, som hade sin
egen SVT-show från 2001. Grynet
var en karaktär som växte fram
under en biltur 1999. Som Grynet
var Elin programledare och
skådespelerska för ”Grynets
show”, ”Grynet på vift” och

”Grynets megashow”.

SVT-sändningar av Gloria :SVT1
tisdag 26 april 2011 kl 14.35:
Gloria (1:5) SVT1 måndag 9 maj
2011 kl 15.00: Gloria (2:5)

Vasaloppsåkare, en dansbandsentusiast
och fårbonde bland de nya deltagarna i
Bonde söker fru

TV4 presenterar nu nya bönder som hoppas hitta kärleken
i tittarsuccén Bonde söker fru. I årets upplaga finns både
köttbönder, spannmålsbönder, hästbönder, en mjölkbonde
och en fårbonde. I två program, som sänds den 6 maj
och den 13 maj, presenteras bönderna för första gången
i tv. Till hösten drar säsongen i gång på allvar och då får
tittarna se om kärleken blommar ute på gårdarna. Leder
programmet gör Linda Lindorff.

Game of Thrones till CANAL+ i maj

Ett par veckor efter den amerikanska urpremiären når HBOs storserie
Game of Thrones svenska tv-rutor. Serien med Sean Bean och Peter
Dinklage är redan årets mest omtalade! Annandag påsk premiärvisar
man Todd Haynes miniserie för HBO, Mildred Pierce med Kate Winslet,
Guy Pearce och Evan Rachel Wood i huvudrollerna.  Ännu en efterlängtad
miniserie är Golden Globe-belönade Carlos. Dessutom ses Shameless

med William H Macy på CANAL+ i vår

Ett program som garanterat ingen minns

Sommarsäsongen av Minnenas Television startar med ett sensationellt
fynd.

Programmet Spelhålan skulle ha visats 1970-01-29 men lyftes ur tablån då
Ulla Hallin tragiskt tog sitt eget liv endast fem dagar före sändning. Själva
programmet spelades in flera månader tidigare (1969-10-18) och då hade
inte Ulla Hallin ännu blivit drabbad av depression. Det var tänkt att
programmet skulle sändas vid ett senare tillfälle men Spelhålan glömdes
helt enkelt bort. Nu är det i alla fall dags för premiär av detta program som
legat och väntat i 41 år. Det är ett mycket uppspuppet program; Monica
Zetterlund är nykär i pianisten Steve Kuhn och det märks tydligt i
programmet. För sången står Monica Zetterlund, Monica Dominique,
Kerstin Bagge och Ulla Hallin.
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Ändrade förutsättningar för kommersiell radio i
budgeten

Förutom att fler får
möjlighet att sända
analoga kommersiella
kanaler aviseras en
sänkning av avgifterna för
sändningsrätten från och
med 2012 med totalt 12

miljoner kronor, vilket innebär en sänkning för varje
enskilt tillstånd med nära 10 procent. De som har
tillstånd att sända kommersiell radio betalar i dag
sammanlagt ca 134 miljoner kronor årligen för
sändningsrätten.

Även den nya radio- och tv-lagen, som trädde i kraft
1 augusti 2010, innebär förbättringar för den
kommersiella radion. Exempel på detta är förlängda
tillståndsperioder, tillståndsgivning med slutet
anbudsförfarande för analog kommersiell radio och
ett nytt regelverk som ger möjlighet till rikstäckande
digital kommersiell radio. Andra förbättringar är
slopad innehållsreglering och bättre möjligheter till
sponsring.

Sveriges Radio förändrar kanalutbudet på webben

I och med lanseringen
av Sveriges Radios
nya mobilsajt kommer ett antal webbkanaler att läggas
ner. I stället satsar Sveriges Radio på att erbjuda hela
utbudet on-demand, både på webben och i mobilen.

Sveriges Radio kommer den 1 maj 2011 att sluta sända
följande webbkanaler:

• P3 Rockster
• P3 Svea
• P3 Street
• SR Atlas
• SR C (Endast den del som är förvald,

strömmad webbkanal, finns kvar som
ljudkonstprojekt i Kulturguiden)

– De här tjänsterna togs en gång fram för att
komplettera FM och för att nå målgrupper med
nischat utbud, främst musik. I dag kan vi se att dessa
smalare kanaler inte längre svarar mot behovet, säger
Björn Löfdahl, programdirektör.

– Sättet att ta del av musik på nätet har förändrats

sedan försöksverksamheten började för 10 år sedan.
Nu satsar vi i stället på on-demand-utbudet och på
att guida i det. On-demand är valbart, delbart och i
takt med dagens användarvanor, helt enkelt ett
modernare sätt att lyssna på radio, säger Björn
Löfdahl.

FM-kanalen P6, med bl a nyheter på andra språk än
svenska, kommer att sändas på ett av de frigjorda
utrymmena på webben.

Family Radio på svenska

Den amerikanske
r e l i g ö s a
r a d i o s t a t i o n e n
WYFR family radio
sänder en timme
program på svenska
mellan klockan 19.00-
20.00 UTC ( UTC =
SST + 2 timmar)

Frekvensen är 9850
Khz i 31 meters bandet. hemsida: http://
worldwide.familyradio.org/sv/

Man sänder religiösa program bland annat så
meddelar de att domedagen snart är här.
internetadress för frågor/lyssnarrapporter:
international@familyradio.com

Två nya danska radiostationer streamar

Två nya danska
radiostationer har
börjat streama sina
sändningar ö´ver
Internet. Det är Radio
C h a r l i e
www.radiocharlie.dk
och Radio Halsnæs
från www.1045fm.dk

Källa. radionyt.com Glad
Påsk!


