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I år går en del af dit medlemskontingent til 100 film om
Genforeningen. Produktionen støttes med 750.000 kroner fra
TV SYDs støtteforening, ClubSyd.

TAK FOR DIN STØTTE!
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Tak til verdens modigste seere
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Det betyder alverden for os, at vi kan se, seertallene til program
merne er rigtig gode, og vi får heldigvis også rigtig god respons fra jer
seere. Vores Sygehus og Bedemændene er to af de serier, I har været
allergladest for. Og vi har været glade for at sende dem. For det giver
så meget mening at gå i dybden med emnerne, at få vist hvordan
vigtige samfundsinstitutioner arbejder og få afmystificeret svære
emner, som døden og sygdom jo er.

Næste år fejres 100-året for Genforeningen. Det markeres også på TV SYD, hvor du fra
januar hver aften i 22-nyhederne kan se en film med nedslag i historien om Genforeningen.
Det kan være personlige beretninger fra efterkommere, historiske fakta eller små detaljer fra
hverdagen op til Genforeningen. Der bliver produceret i alt 100 film
– som symbol på de 100 år, der er gået.
- I bestyrelsen for ClubSyd har vi behandlet ansøgningen fra TV SYD
om støtte til produktion af de 100 film, udtaler formand Anders
Sørensen. Vi var alle enige om, at netop vores medlemmer har
stor interesse i historien om genforeningen af Sønderjylland.
- Derfor var der også i bestyrelsen enighed om at støtte
produktionen med så stort et beløb som 750.000 kroner,
og vi glæder os selvfølgelig sammen med vores medlemmer
til at se det færdige resultat fra januar og frem.

I maj måned besluttede vi sammen med vores bestyrelse at
fortsætte med programserier i weekenden. Og der er gode ting i
planen for 2020. Både med udgangspunkt i 100-året for Genforeningen og med fokus på det liv, vi lever her i vores skønne landsdel.
Vi er godt klar over, at der er nogle af jer, som ville ønske, at vi også
kunne sende en nyhedsudsendelse lørdag og søndag. Og det gør
vi jo også kl. 18.15. Men vi har ikke råd til både at lave nyheder og
seværdige programserier. Og de allerfleste lørdage og søndage er
nyhedsudbuddet begrænset.
Men vi synes, det er modigt af jer at tage så godt imod vores nye
sendeplan. For det betyder, at vi i 2018 havde 87,5 procent af de
mulige seere forbi 19.30-udsendelsen. Det er flere end tidligere. Og
vi tillader os at tro, at det skyldes, at vi nu har et bredere program
udbud end nyheder. Og det er lige præcis meningen med det hele.

Foto: Museum Sønderjylland

Havde TV SYD eksisteret i 1920, havde en reporter
selvfølgelig sendt live, da kong Christian d. X red over
grænsen ved Christiansfeld.
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Vidste du, at sendevognen, som C
 hristina og
Frank kører i, er støttet
med 1 mio. kr. af støtteforeningen ClubSyd?

10 timers arbejde,
10 minutter på tv
Kom med TV SYDs reporter og fotograf på job.
De arbejder i 10 timer, og det bliver til 10 minutters tv.
Klokken er 12.15. Reporter Christina
Hoffmann-Møller og fotograf Frank Blauenfeldt
kører ud af garagen på TV SYD. I dag er de mødt
på job kl. 11 og skal lave otte minutters indslag
til 19.30 nyhederne. Live vel at mærke – altså en
direkte sending fra dem til TV SYDs seere.
Klokken 13 har Christina og Frank en aftale
med den første af aftenens medvirkende,
footballspilleren Niko, der befinder sig i et
træningscenter. Han skal medvirke i et for
produceret indslag, som bringes under
live-sendingen. Først laver Frank optagelser,
såkaldte dækbilleder, der kan klippes ind over
Nikos tale, så indslaget bliver mere varieret at se
på. Derefter filmer de interviewet med Niko.
Klokken 14.30 er de færdige med at optage
og interviewe. I stedet for at køre retur til TV
SYD kan de redigere i den store sendevogn, hvor
der er indrettet to arbejdspladser med samme
redigeringsudstyr som hjemme på stationen.
Mens Christina udvælger, hvad der skal bruges
fra interviewet med Niko, klipper Frank billeder
sammen og finder musik.

Nu er klokken 16, og de kører til dagens mål:
Et træningsanlæg i Vejle. Her skal de mødes
med formanden for Triangle Razorbacks,
som aftenens live-indslag handler om. Et par
hundrede spillere, cheerleaders og deres familier
er dukket op til aftenens begivenhed
– træningsstart efter sommerferien.
Christina overvejer, hvem hun kan interviewe i
løbet af de planlagte otte minutter.
- Der skal helst ikke være for stor afstand
mellem de personer, jeg skal interviewe. Det er
kedeligt tv bare at se på mig, der går tværs over
en græsbane, fortæller Christina.
Klokken 16.55 ringer Christinas telefon.
- Kan I lave yderligere et par minutter, så ind
slaget bliver på i alt 10 minutter, spørger produ
ceren hjemme fra stationen? Christina ved godt,
at det er et retorisk spørgsmål. Hun begynder at
forberede sig på 10 minutters live-sending.
Nu er klokken 17.45. Både Frank og Christina
arbejder koncentreret inde ved sendevognens
redigeringspult. Frank har travl med at finpudse
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eftermiddagens optagelser fra træningscentret. Christina laver undertekster til interviewet
på engelsk og koordinerer med studievært
Søren Vesterby derhjemme, så han kan
introducere aftenens live-sending.
Omkring klokken 19 gennemgår Frank
og Christina de 10 minutters live-sending, alt
imens Christina foretager et garderobeskift på
parkeringspladsen. Der bliver ikke skrevet noget
ned; de har begge forløbet i hovedet. Mens
Christina finder et offentligt toilet, finder Frank
kameraet frem.
- Jeg er helt tryg ved at sende live med
Christina, fortæller han.
- Vi har lavet serien ”Naboer” sammen masser
af gange, og det var live i 28 minutter.
- Nu er der fem minutter, til vi går live.
Christina tæller ned, så de omkringstående er
klar, når det går løs. Christina er iført spillertrøje
og hjelm; hun skal i nærkamp med en spiller,
når indslaget begynder.
Kort forinden væltede regnen ned, og C hristina
er gennemblødt. Nu er det igen tørvejr,
heldigvis. For ingen har overvejet risikoen for
tordenvejr. I så fald skulle spillerne af sikkerhedsgrunde forlade banen, og der ville ikke
være nogen at interviewe.
- Jeg har mistet forbindelsen til stationen,
siger Frank pludselig.
Det tager tre minutter at starte forbindelsen op
igen, men han ser ikke ud til at være bekymret.
Som live-fotograf er man vant til den slags
tekniske udfordringer.
Klokken er 19.59. Efter fire interviews og ét
forproduceret indslag er det slut. Alt klappede.
Christina og Frank takker de medvirkende
og begynder at pakke sammen. I bilen kan
Christina trække de våde sokker af.
Klokken 21.20 er de tilbage på TV SYD i
Kolding. De har begge arbejdet i 10 timer for at
producere 10 minutters tv.
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KOMMER SNART PÅ TV SYD

AABENRAA:
Fra bistand til bjergrytter

Glæd dig til flere nye p
 rogrammer på TV SYD
i efteråret og vinteren. Her kan du læse om
nogle af dem.

I serien møder vi en gruppe hårdt ramte kontant
hjælpsmodtagere fra Aabenraa, der aldrig før
i deres liv har gennemført noget. Vi følger dem
gennem et forløb, hvor de skal rustes til at forsørge
sig selv. De kommer i virksomhedspraktik og skal
træne sig op til at cykle fra Aabenraa til Frankrig med Alpe d’Huez som den hårdeste udfordring.
Serien i ni afsnit vises på TV SYD søndage 19.30 fra
primo december.

Et sundere Syddanmark
– finale 2. oktober
Du og alle andre indbyggere i R
 egion
Syddanmark kan være med til
bestemme, hvilke sygdomme der skal
forskes mere i på regionens sygehuse.
I alt fem forskningsprojekter er nomine
ret. F.eks. vil Sydvestjysk Sygehus i
Esbjerg gerne forske i svangerskabs
forgiftning, mens Sygehus Lillebælt
ønsker at forske i hudkræft.
I alt to millioner kroner skal f ordeles
blandt de tre projekter med flest
stemmer. Du kan være med til at
udpege vinderen ved at deltage i
SMS-afstemningen.
Læs mere på tvsyd.dk. Finaleshowet
sendes på TV SYD+ den 2. oktober.

HORSENS:
På job med socialsygeplejersken
Ofte har læger og sygeplejersker hverken
tid eller kompetencer til at tage sig
ordentligt af socialt udsatte. Det har man
gjort noget ved på Regionshospitalet
Horsens. Når akutmodtagelsen får
patienter ind med f.eks. misbrugs
problemer, bliver en særlig socialsyge
plejerske tilkaldt.

Fantastiske Fællesskaber 2019
Den regionale finale i ”Fantastiske
Fællesskaber” blev i 2018 vundet af Jels
Vikingespil, som dermed gik videre til
landsfinalen. De gæve vikinger løb dog
ikke af med sejren.

- Vi har viden og forståelse for, hvordan vi
går til den her patientgruppe, og vi sikrer,
at patienterne får en relevant behandling,
fortæller Signe Koba, der er en af syge
husets to socialsygeplejersker.

Igen i år vil TV SYD hylde de mest
fantastiske fællesskaber i Syd- og
Sønderjylland. Der vil være en samlet
præmiesum på 100.000 kroner
i vores landsdel.

I TV SYDs nye serie følger vi de to social
sygeplejersker i deres arbejde med hjemløse, stofmisbrugere og alkoholikere.

Læs mere og deltag i afstemningen
på tvsyd.dk.

Serien i tre afsnit vises på TV SYD lørdage
19.30 fra ultimo oktober.

De fantastiske fællesskaber i Syd og
Sønderjylland præsenteres på TV SYD
fra november.

KOLDING:
Når drengedrømmen brister
Mød Daniel og Lars, der begge havde
drømmejobbet som henholdsvis brandmand og pilot. Men drengedrømmen
brast, for Daniels vedkommende i
forbindelse med fyrværkerikatastrofen
i Seest, og for Lars under en nødlanding
med sit fly.
Siden Daniel og Lars var udsat for de to
voldsomme oplevelser, har de kæmpet
med sygdommen PTSD – posttraumatisk stress. I dag prøver de at leve med
sygdommen og fortælle deres omverden,
at det ikke kun er krigsveteraner, som
rammes af PTSD.
Se historien om Daniel og Lars på TV SYD
19.30 henholdsvis 1. og 2. juledag.
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Jul på
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Badehotellet
FORMANDEN
HAR ORDET
Kære medlem.
Tak, fordi du er medlem af ClubSyd, Støtteforening for TV SYD,
og støtter regional-tv i Syd- og Sønderjylland.
Gennem de senere år har vi arbejdet på at
modernisere foreningen. Vi har lavet en medlems
undersøgelse og bruger svarene i vores fremtidige
arbejde. Ca. 71 % af deltagerne i undersøgelsen har
brugt et eller flere tilbud. Det er dejligt at læse, når
vi gør en stor indsats for at finde oplevelser, der
passer vores medlemmer. Hvis du har en ide til et
arrangement, så ring/skriv til ClubSyd.
Vi prøver ofte at lave medlemsarrangementer
i forlængelse af TV SYDs programmer. I det
forgangne år har vi tilbudt et møde med de medvirkende fra Bedemændene, ligesom vi har haft
et medlemsarrangement i Kongernes Jelling, som
var med i serien Verdensklasse. Sidste efterår viste
TV SYD serien Markante bygninger, og her fandt vi
inspiration til medlemsture på Schackenborg Slot
og Fjordenhus i Vejle.
Der har været stor interesse for storkeparret i
Smedager, hvor vi havde et arrangement i forsommeren. Vi har også deltaget med en stand på

Karlsgaarde-dagen og på de danske årsmøder i
Sydslesvig.
I skrivende stund har vi i bestyrelsen sagt ja til en
ansøgning fra TV SYD i forbindelse med 100-året
for Genforeningen, hvor man laver en program
række – læs mere på side 3.
Vores medlemstal er desværre faldende, og
gennemsnitsalderen er først i 60’erne. Vi arbejder
på at få nye og lidt yngre medlemmer, så vi laver
flere konkurrencer og andre medlemstilbud.
Vi fastholder dog vores medlemskonkurrence
om en bil.
Endnu engang tak, for at du er medlem af ClubSyd.

Anders Sørensen
Formand
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Se med, når TV SYD hver lørdag i
julemåneden tager os med inden for på
Dyvig Badehotel.
Det restaurerede badehotel, som ligger i Dyvig
på Nordals, emmer af nostalgi og traditioner, og i
december er der skruet ekstra op for hyggen.
– For mig er det vigtigt, at hotellet fremstår flot og
æstetisk, fortæller John Bech Amstrup, der er uddannet kok og står i spidsen for Dyvig Badehotel.
– Vi vil gerne vise et badehotel uden for sæsonen, og
jeg synes, det er sjovt, at gæsterne lægger mærke til
detaljer i julepynten herfra og kopierer det hjemme i
privaten.
Johns sans for detaljer skinner tydeligt igennem,
når han og medarbejderne forbereder julens
arrangementer. Se med, når de pynter op til jul, laver
sønderjyske lækkerier til julefrokosten og giver gode
råd om julebagningen – lige fra klejner til finske
chokoladebrød.
TV SYDs seere får også lov til at være med, når
omegnens børn skal finde julemanden på badehotellet, og når Johns familie er inviteret til julefest. Og så
er der selvfølgelig hotelhunden Konrad, som gæstfrit
tager imod både to- og firbenede gæster op til jul.
Jul på badehotellet vises kl. 19.30 på TV SYD fem
lørdage fra ultimo november.
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TAG UD OG GEM!

TAG UD OG GEM!
ALSION, SØNDERBORG 26/10

MEDLEMSFORDELE
Her får du et lille udpluk af medlems
tilbud. Bruger du blot et par s tykker
af dem, er dit kontingent tjent hjem!
Læs alle detaljer på clubsyd.dk, hvor
der løbende kommer nye tilbud.
Forbehold for udsolgte pladser og ændringer
efter redaktionens slutning 1/9 2019.

LANZAROTE EFTERÅR 2019

M E D L E M S KO
NI
STØTTEFORE
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LEGO® HOUSE TOUR 3/11

69,-

Normalpris 79,-

RT

NG

trold Hansen

Emma Skærm

SE ALSION INDEFRA

Rundvisning med erfaren guide i Alsions mange
afdelinger, ca. 1-1,5 time, lør 26/10 2019
SÆLGES FRA 10/10 – begrænset antal.
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

123456
Medlemsnr.:
-09-2020
Udløbsdato: 30

GRAN CANARIA JANUAR 2020

4998,-

4499,-

Normalpris 6/12
og 13/12 6198,-

40,-

Normalpris op til 5843,-

INDUSTRIMUSEET HORSENS 10/11

50,-

Normalpris 70,-

FÅ HISTORIEN OM LEGO

Rundvisning 1,5 time søn 3/11 med fokus på
husets arkitektur og LEGOs historie.
SÆLGES FRA 10/10 – begrænset antal.
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

BAG OM SYGEPLEJESKOLEN 16/11

45,-

SPAR OP TIL 1300,-

SPAR OP TIL 1344,-

KOM MED PÅ TIDSREJSE!

KENDT FRA TV 2 CHARLIE

AZORERNE 2020

ANDRÉ RIEU OPEN AIR 2/7 2020

MUSIKHUSET ESBJERG 24/11

MARKUSSENS ORGELBYGGERI 28/11

Bravo Tours, Club Playa Blanca Bungalows, 2-vær.
lejlighed med all inclusive, 1 uge. Fly fra Billund. Også
tilbud 25/10 og 22/11 fra 5498, 29/11, 6/12 og 13/12
fra 4998,-. Læs mere og bestil på clubsyd.dk

9295,Normalpris 9995,-

INKL. 5 UDFLUGTER

Papuga A/S, fly fra Billund el. Kastrup, transfer,
7 nætter på firestjernet hotel, 5 udflugter, 7 x morgenog aftensmad samt 5 x frokost. Afrejse f.eks. 2/6 og
18/8 2020. Læs mere og bestil på clubsyd.dk

Spies, Cordial Green Golf, 2-vær. lejlighed i to etager,
1 uge. Fly fra Billund 4/1 eller 11/1. Inkl. i alt 20 kg
bagage, mad på fly, bus lufthavn/hotel.
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

3799,Normalpris 4299,-

KONCERT I MAASTRICHT

Panter Rejser, busrejse 4 dage, 2/7-5/7 2020, 3
nætter på firestjernet hotel inkl. morgenmad, billet
til open air-koncert. Begrænset antal.
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

Rundvisning 1 time, søn 10/11 2019. Derefter tid på
egen hånd. Kaffe/kage tilkøbes.
SÆLGES FRA 10/10 – begrænset antal.
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

100,-

Normalpris 125,-

KOM MED BAG SCENEN!

Rundvisning, ca. 1,5 time, søn 24/11 2019. Derefter
kaffe/kage inkl. Bestil senest 15/10 – begrænset antal.
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

Kom bag om serien, som Dansk Sygeplejehistorisk
Museum har hjulpet med fakta og rekvisitter. 1,5 time,
lør 16/11 2019. SÆLGES FRA 10/10.
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

SE PÅ TV
SYD I NOV.

200 ÅRS ORGELHISTORIE

Rundvisning, ca. 1,5 time, tors 28/11 2019. Pris 40,-.
SÆLGES FRA 10/10 – begrænset antal.
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

NYT
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UNIVERSE, NORDALS

VADEHAVSCENTRET
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fra

Som medlem kan du i løbet af året deltage i ClubSyds arrangementer.
Her viser vi glimt fra det seneste års aktiviteter.
SPAR 25% PÅ ENTRÉ

SPAR 20% PÅ ENTRÉ

Se betingelser på clubsyd.dk

Se betingelser på clubsyd.dk

SLOTSSØBADET, KOLDING

KOLDINGHUS

Gælder sæson 2019 og 2020
på dagsprisen for én husstand op til 6 prs.

Gælder resten af 2019 og i hele 2020 på dagsprisen
for maks. 2 voksne og 4 børn under 18 år.

0,-

GRATIS FOR 1 BEDSTEFORÆLDER

SPAR 20% PÅ ENTRÉ

Se betingelser på clubsyd.dk.

Læs mere og bestil på clubsyd.dk

TEDDY BEAR ART MUSEUM, BILLUND

METTE FRA STRIKKEDYSTEN 30/1

pr. ClubSyd-medlemskort ved besøg med b etalende
barnebarn i svømmehallen. Gælder 2019 og 2020.

20% RABAT PÅ ENTRÉ

- samt 1 kop gratis kaffe i caféen. Gælder i 2019 og
2020. Maks. 2 voksne med rabat pr. medlemskort.
Se betingelser på clubsyd.dk

Årets bilvinder 2018

Rundvisning i Fjordenhus

Besøg ved storkereden i Smedager

Rundvisning på Schackenborg Slot

Besøg på TV 2 i Odense

Kongernes Jelling

Gik du glip
af et tilbud?

Konkurrencer

Gælder for maks. 2 voksne. Gælder i 2019.
Se betingelser på clubsyd.dk

FOREDRAG

40,-

Hør Mette Larsen, finalist i Strikkedysten 2015,
fortælle om tiden efter tv. Inkl. kaffe/kage.
Afholdes på TV SYD i Kolding tors 30/1 2020.
Læs mere og bestil på clubsyd.dk

Det er ikke alle ClubSyd-tilbud, der
vises på tv. Men de kommer altid i
nyhedsbrevet, så husk at tilmelde
dig, hvis du ikke vil gå glip af et godt
tilbud!
Nyhedsbrevet kommer på e-mail
ca. to gange hver måned.
Tilmeld dig her:
www.clubsyd.dk/nyhedsbrev

Du kan løbende finde
medlemskonkurrencer på hjemmesiden
www.clubsyd.dk. De kommer også i
nyhedsbrevet og lejlighedsvis på tv.
Hvis du ikke er digital bruger, kan du
altid ringe på tlf. 76 30 31 31 og tilmelde
dig konkurrencen.
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Se dine f avoritserier på
TV SYD PLAY– når det passer dig
Husker du Strikkedysten, Sørens om søndagen og
Kaffe med Kurt? Du finder dem, og andre populære
serier fra TV SYD, på TV SYD PLAY – en streaming-app,
som du kan downloade til din smartphone eller tablet
fra App Store/Google Play. Så kan du se tv, lige når det
passer dig. TV SYD PLAY er gratis at downloade
og bruge.

Hils på Anders Køpke

- vild og ambitiøs frisør
fra Rødekro

- eller en af de andre studieværter
Er du medlem af ClubSyd? Så kan du
og din bofælle helt gratis deltage i en
rundvisning på TV SYD i Kolding.

Hun har den vildeste hårfarve – og
det er ikke en frisørfejl, for hun er selv
frisør. Mød Dorthe Delux fra Rødekro
på TV SYD PLAY, hvor hun med et
glimt i øjet og en god portion selvironi
viser korte film fra sin frisørsalon og
giver gode råd om hår, styling, og hvad
der nu falder hende ind.

- Vi står nu i nyhedsstudiet, som I kender fra
tv. Hils på aftenens studievært, Anders Køpke
Christensen, og spørg ham endelig om alt
muligt, fortæller TV SYDs rundviser, Kirsten
Kenne.

VÆR DIG SELV
- Jeg håber, at mine videoer måske kan lære
folk at være mere sig selv og ikke tænke på,
hvilken alder de har, fortæller Dorthe Delux,
der har det borgerlige navn Dorthe Damm
Johansen.

FRA RØDEKRO TIL PARIS
Dorthe er mere end en farverig frisør. Hun er
også ambitiøs og har både vundet danmarksog europamesterskab i klip. Næste udfordring
bliver kampen om verdensmesterskabet til
efteråret.

- Serien med Dorthe skal være med til at
vise, at man skal være tro mod sig selv og
acceptere den personlighed, man har. Mange
unge har problemer med selvværdet, og serien
henvender sig især til de helt unge. Dorthe er
100 procent sig selv, også selv om hun måske
stikker ud i Rødekro, siger TV SYDs direktør,
Betina Bendix.

I november kan du på TV SYD se, hvordan
Dorthe klarer sig til verdensmesterskaberne
i Paris. Programmerne vises lørdag 16. og
lørdag 23. november kl. 19.30.

Forinden har deltagerne hørt historien om
TV SYD og set aftenens 19.30-nyheder,
mens der bliver serveret kaffe og kage. En
repræsentant fra ClubSyd fortæller også om
støtteforeningen. Derpå går turen rundt på
tv-stationen: Først et besøg hos studieværten
i nyhedsstudiet og kontrolrummet, og så
videre til redaktionslokalet.
Vælg mellem disse datoer:
Tirsdag 29. oktober 2019, kl. 18.45
Onsdag 27. november 2019, kl. 18.45
Mandag 20. januar 2020, kl. 18.45
Torsdag 12. marts 2020, kl. 18.45
Tilmeld dig via hjemmesiden clubsyd.dk
eller på telefon 76 30 31 31.

Vidste du, at firmaer og
foreninger også kan få en
rundvisning på TV SYD?
Tilbydes hverdagsaftener fra
kl. 18.45. Ring på tlf. 76 30 31 32
og få oplyst pris og ledige datoer.
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forhånd. Men jeg ved jo aldrig, om det holder,
for når vi sender programmet live, kan alt ske,
forklarer Vibeke.
Det sker også, at en studievært kommer
til at sige noget andet end det, der står i
manuskriptet.
- Søren Vesterby er nok én af dem, der oftest
siger noget andet end det, han havde forberedt, siger Vibeke med et smil.
- Så må jeg skynde mig at sige det, han siger i
virkeligheden, så underteksten igen matcher
hans ord.
Når studieværten har et live-interview, er
Vibeke ekstra fokuseret.

Vibeke taler i munden
på studieværten
Vidste du, at TV SYDs 19.30-programmer sendes med undertekster? Det
kræver dog, at en såkaldt re-speaker overvåger hele udsendelsen og kan
genindtale studieværtens ord – mens de siges på tv.
Vi møder Vibeke Marcussen i det lille kontor,
hvor hun de næste timer skal forberede sig til
aftenens 19.30-nyheder. Vibeke er én af flere
re-speakere, der hver aften sørger for, at TV
SYDs seere kan se 19.30-udsendelsen med
undertekster.

Vibeke. Jeg har lyden fra udsendelsen i mit
øre, og mens jeg lytter, skal jeg sige ordene
til mikrofonen. Teksten kommer så frem på
en skærm, hvor jeg kan nå at rette ord, som
programmet ikke har genkendt.

Transformationen fra tale til tekst sker via et
avanceret computerprogram, som har lært
at genkende blandt andet Vibekes stemme
og omsætte hendes tale til skrevne ord. De
indsættes umiddelbart efter på tv-skærmen
som undertekster.

Alt kan ske live
Som regel har Vibeke mulighed for at lave
nogle af programmets undertekster på
forhånd. Hvis et indslag er færdigt, og reporteren har indtalt sin speak, kan hun skrive
underteksten ind, så den kommer frem på
skærmen, når indslaget begynder.

- Når man er re-speaker, skal man både kunne
lytte, tænke og tale på én gang, fortæller

- Hvis studieværten har sit manuskript færdigt i god tid, kan jeg også skrive det ind på

- Jeg aner jo ikke, hvad personen vil sige, og
vedkommende er måske også lidt nervøs ved
at være på tv. Så kan man godt komme til

at lave nogle sjove sætninger, som jeg skal
få til at lyde grammatisk korrekt. Heldigvis
kan jeg se ordene og nå at fange de værste
misforståelser, inden seerne får dem at se.
Grammatik og dialekt
Vibeke skal også huske at sige ”komma” og
”punktum” undervejs, for ellers kommer det
hele i én lang smøre på tv. Så det er vigtigt
at kunne sin danske grammatik, når man
re-speaker.
Man skal også kunne tale tydeligt dansk for
at blive ”genkendt” af programmet.
- Hvis man taler meget sønderjysk eller har en
anden dialekt, har programmet svært ved at
skelne ens ord. Og det går jo ikke, at underteksterne skriver ”møg” i stedet for ”møde”, fordi
re-speakeren taler med dialekt, slutter Vibeke,
inden hun igen kaster sig over tastaturet.

Sådan får du undertekster

Hvis du vil se 19.30-nyhederne med undertekster, skal du slå op på tekst-tv side
399. Derved aktiveres underteksterne på dit tv.
Bemærk, at underteksterne er en anelse forskudt i forhold til billederne.

18

GÆT OG VIND
Følger du med i TV SYDs lørdagsserie GG Horsens?
Så gæt med – og vær med i konkurrencen om

1 stk. 49” HD smart-tv – værdi ca. 2.700,-

GG

HOR
HORSEN
SENSS
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MEDLEMSSERVICE
Dit medlemskab
· 1 års medlemskab af TV SYDs støt
teforening, ClubSyd, koster 150 kr.
· Medlemskabet gælder for maks.
2 voksne og 4 børn under 18 år på
samme adresse.
· Gyldighedsperioden er oktober-sep
tember. Herefter modtager du
et tilbud om fornyelse af dit medlem
skab.
Sådan bruger du medlemskortet
· Det er forskelligt, hvordan vore sam
arbejdspartnere kontrollerer
gyldigt medlemskab af ClubSyd. I nog
le tilfælde skal du oplyse dit
medlemsnummer ved køb (online elle
r telefonisk). I andre skal du
medbringe dit medlemskort og frem
vise
det ved indgangen for at opnå en raba
t.
· Medbring altid dit medlemskort,
når du
deltager i ClubSyd-arrangementer.
· ClubSyd-tilbud formidles via hjem
meSTØTTEFORENI
NG
side, nyhedsbrev (husk at tilmelde dig)
og eventuelt via spots på TV SYD.
Em

Media Park 1
6000 Kolding
www.clubsyd.dk
clubsyd@tvsyd.dk
Tlf. 76 30 31 31

M E D L E M S KO R T

bsyd.dk
gå ind på clu
Du skal blot
rgsmål:
isse fem spø
og besvare d
erien?
edrollen i s
v
o
h
r
le
il
p
1. Hvem s
en?
indgår i seri
il
p
rs
te
u
p
com
2. Hvilket
erne som
sig bag roll
r
e
m
m
e
g
torer?
3. Hvem
-kommenta
s
rt
o
p
-s
e
de to
ennem
tøj jagtes g
re
ø
k
t
e
k
il
v
4. H
gade?
Horsens gå
n?
s Bo i serie
har Andrea
e
ll
ro
n
e
k
5. Hvil
r 2019.
er 31. oktobe
r deltagelse
Sidste frist fo
mber 2019
ækkes i nove
Vinderen udtr
mien kan
Pr
direkte. æ
r.
og kontaktes
ko
s til ntante
ikke ombytte

Kontakt ClubSyd
Har du spørgsmål til dit medlemskab
?
Send en mail til clubsyd@tvsyd.dk,
eller ring på tlf. 76 30 31 31 hverdag
e 9-15.
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TILMELD BETALINGSSERVICE OG VIN

2 personer på
Vi udlodder 1 x weekendophold for
kr. – blandt alle
Hotel Koldingfjord – værdi 2.890
lingsservice senest
medlemmer, der har tilmeldt sig beta
dk
31. oktober 2019. Læs mere på clubsyd.

Vinderen udtrækkes i november
2019 og kontaktes direkte. Præmien
kan ikke ombyttes til kontanter.
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.
E 1.4 90HK 5-dørs
Opel Corsa INSPIR
centralen.dk
ellen på www.auto
Læs mere om mod

Som medlem af TV SYDs støtteforening, ClubSyd, er du automatisk med
i lodtrækningen, når dit kontingent frem til 30. september 2020 er betalt.
Så husk at betale inden fristens udløb - den 31. oktober 2019.
Vinderen udtrækkes i november og kontaktes direkte.
Bilen kan ikke ombyttes til kontanter. Medarbejdere og andre med tilknytning
til TV SYD kan ikke deltage i lodtrækningen.
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trold Hansen

Emma Skærm

123456
Medlemsnr.:
-09-2020
Udløbsdato: 30

Er du endnu
ikke medlem?
Køb dit medlemskab på www.clubsyd.dk. 
Prisen for din husstand er KUN 150 kr. pr. år.
Læs mere på side 19. Du deltager i l odtrækningen
om bilen, når din betaling er registreret – s enest
31. oktober 2019.

Om ClubSyd – støtteforening for TV SYD
“ClubSyd - Støtteforening for TV SYD” har som formål at udvikle et folkeligt fællesskab omkring tv-mediet. Du kan læse
foreningens vedtægter på www.clubsyd.dk, og som medlem er du velkommen til at deltage i den årlige generalforsamling, der
finder sted i april. Tid og sted annonceres på hjemmesiden ca. en måned forud. På www.clubsyd.dk kan du også læse, hvem der
repræsenterer dit lokalområde i støtteforeningens bestyrelse.

