
Vil dagligt
sende ni timer
tv fra Horsens
Horsens Discipel Højskole har færdigproducerede
video-bånd parat til udsendelse fra slutningen af marts

HORSENS - Mir Horsens
Discipel Højskoles begyn-
der at sende lokal-tv i
Horsens-område i slutningen
af marts, bliver det med ni
timers sendetid dagligt alle
ugens dage.

I forvejen sender
højskolenskristne radio, HDH-ra-
dio, 8 timer dagligt. Derfor
har højskolen nu ansat to
langtidsledige, som arbejder
med radio og tv.

Skolen råder endnu ikke
over et fast studie, men en af
stuerne pa højskolen  bliver
taget i brug, når tv-holdet la-
ver studie-optagelser.

Senderen
er bestilt

Et aktivt tv-hold har alle-
rede de sidste par måneder
lavet optagelser fra forskel-
lige kristne arrangmenter.
Disse optagelser er blevet til
15 færdige egenproduktio-

ner, som i marts kan købes
af alle interesserede.

Tv-senderen er bestilt.
Det næste problem, den lo-
kal tv-station skal lose, er
aftalerne med Koda-Gramex
om kunstneres ophaysrettig-
heder. HDH-radio har alle-
rede en aftale i stand med
Koda-Gramex, som gar ud
pa at betale 2800 kr. årligt  i
lokalradioernes
forsøgsperiode, som udløber i 1986.

- Det er naturligvis en
forudsætning , at vi ger det
når  vi enten sælger vo-
res video-produktioner eller
sender dem. Vi er gennem
foreningen af lokal-radioer i
Danmark nu i forhandlinger
med Koda-Gramex, siger ad-
ministrator Sune Brolund,
HDH-radio og tv.

Vil måske
sælge amerikanske
video-film

Far HDH-tv ikke aftale

med Koda-Gramex kan
løsningen  blive, at sende
musik-video med f.eks. ameri-
kanske eller andre kunst-
nere, som ikke har beskyttet
deres ophaysrettigheder i
Koda-Gramex.

- Video-båndene vil blive
solgt til private for 200 kr.
stykket. Et video-band ko-
ster i forretningerne 189 kr.
Vi kan levere bade pa beta-
VHS- og 2000-band. Udover
vores egne produktioner har
vi omkring 50 liggende fra
Norge og Sverige, siger Sune
Brolund.

Også  pa avis-fronten vil
Horsens Discipel Højskole
nu gore sig gældende. Det er
tidskriftet «Gode Nyheder«.
Evangelium betyder gode
nyheder og bladet vil for-
tælle om de mange aktivite-
ter pa højskolen . Det ud-
kommer i næste uge. (bk)
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