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København d. 15.09-2016 

 
 

Indbydelse til TV - og radio kursus 
 
 
DILEM har hermed fornøjelsen at indbyde til TV – og radiokursus betalt af Kulturstyrelsen. 
Gennem kurset forbedrer vi vort nuværende niveau og forbereder vi os til fremtidens 
mediebillede.  
 
Hvor?  
Kurserne finder sted hos Fynbo TV der ligger 
Stjerneskibet - Havnegade 29, 3 sal. - 5000 Odense  
 
Hvornår? 
Kurserne finder sted på følgende lørdag i foråret: 
Lørdag d.19.11 
kl. 09-17. 
 
Økonomi: 
Kurset er gratis, men desværre kan vi ikke betale kørselsgodtgørelse. DILEM og KPK 
betaler fortæringen som service for alle deltagere. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding sker ved indsendelse af tilmeldingsblanket til: 
DILEM v. Mogens Videbæk 
Drejervej 17.1, 2400 København NV 
Eller SMS til 
Tlf. 22912574 
Eller via scanning af tilmeldingsblanket der derefter mailes til: 
mv@kulturcenter.dk 
Senest 11.11. 
 
Begrænset antal pladser. 
Hvert kursus har plads til maksimum 20 deltagere der arbejdes efter først til mølle 
princippet. 
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Hvem kan deltage? 
Alle med interesse for lokal radio og lokal TV samt dets fremtid, både aktive medie folk og 
dem der ”kun” har interesse, både medlemmer af DILEM og ikke medlemmer. 
 
Program: 
 
09.00-09.30: registrering v. Mogens Videbæk inkl. kaffe og rundstykke 
 
09.30-10.30: Svend Løbner, hvordan optimeres radio- og tv-produceres journalistiske kompetencer 

med undervisning i spørgeteknik og effektfuld redigering? 
10.30-11.00: netværk og Kaffe/The 
11.00-12.00: Tove Videbæk, gennemgår studieværtens og producerens opgaver. Hun vil således 

gennemgå opgaven fra den første kontakt med interview-personen til programmet er afviklet. 

 
12.15-13.00: netværk og Frokost 
 
13.00-14:30: TV optagelser til programmer v. Brian Lange 
14.30-15.15: distribution af en tv-kanal gennem en hjemmeside, video streaming og 
sociale medier - netradio, nettv. Henrik Jønsby fra KKR gennemgår den tekniske proces fra studie til 

nettet 

15.15-15.45: Eftermiddags kaffe 
 
15.45-16.30: Kursus i tv-produktion, kamera, lyd og lys:- studieteknik. Henrik Jønsby fra KKR 

gennemgår hvordan man teknisk optimerer studieoptagelser. 

16.30-17.00: Farvel v. Mogens Videbæk 
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Undervisere: 
 
Svend Løbner: 
Teolog og uddannet diplom journalist. Har arbejdet som journalist på bl.a. Udfordringen, 
Danmarks Kirkelige Medieakademi m.m. 
Kendt debattør i diverse dagblade og ugeblade. 
Underviser på kurser for bl.a. menighedsrådsmedlemmer m.m. Var med i lokalradioens 
start 1979 i Svendborg. 
 
Tove Videbæk. 
Kendt debattør i det offentlige rum om bl.a. etiske emner. 
Har arbejdet med lokal Tv i 20 år som programvært i programmer om etiske og 
værdipolitiske emner.  
MF i 7 år, Regionsrådsmedlem i 4 år, Byrådsmedlem på 7. år.  
Kendt netop for sine inkluderende programmer og foredrag hvor alle kommer til orde. 
 
Henrik Jønsby. 
Stationschef v. KKR, uddannet AV tekniker, ansat ved KKR gennem mange år. Arbejder 
med Net tv, studieoptagelser, optagelser i marken, en garvet tekniker. 
 

 
Kursets resultat: 
Kurset skulle gerne resulterer i at netop du opnår:  
Øget kompetencerne til programproduktion til lokalradio- og tv-virksomhed 
Udvikler kompetencerne til internetbaseret produktion og distribution af lokalradio og –tv 
Kan imødekomme mindretalsgruppers og mediesvage gruppers behov for adgang til de 
lokalradio- og tv-medier ved at facilitere adgang hertil 
Understøtter de lokale radio- og tv-medier som vækstlag for programmæssige 
eksperimenter og fornyelse samt som en uddannelsesmæssig platform inden for 
mediebranchen. 
 
Diplom: Efter kursets gennemførsel vil man modtage et diplom. 
 
Opfølgning: Lærerne vil stå til rådighed på mail og telefon 14 dage efter kursets 
gennemførsel.  
 
TV program. Det vil blive lavet et program der senere kan benyttes i din lokal TV station – 
naturligvis inden for lovens rammer. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Tilmeldingsblanket til DILEMs kursus d. 19.11.2016: 
 
Navn: ……………………………………………………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………………… 
 
Postnr. og by: …………………………………………………………. 
 
Tilknyttet Lokal medie: ………………………………………………. 
 
Kurset d.: ………………………………………………………………. 
 
 
Dato: ............................................ 
 
Underskrift: …………………………………………………………… 


