TV 2 | ØSTJYLLAND

De store øjeblikke

Lige nu
På tv, online og on demand er TV 2 | ØSTJYLLAND østjydernes
førstevalg, når det gælder nyheder og tv-programmer af høj
journalistisk kvalitet om livet i Østjylland.
Vores nyhedsudsendelser giver overblik, indsigt og afspejler den
folkelige dagsorden. Vi går gerne mod strømmen, og vi har blik
for glade nyheder og gode eksempler, som kan inspirere andre
østjyder.
De andre programmer handler om livet i Østjylland udenfor den
daglige nyhedsstrøm med vægt på forskning og uddannelse,
kulturliv, historie, natur og miljø. Debat-, aktualitets-, og dokumentarprogrammer giver dybde og skaber sammenhæng.
Vi møder mennesker med nysgerrighed og respekt for deres
historie, interesser og udfordringer, mennesker med noget på
hjerte, ildsjæle. Alle dem, der gør en forskel.
Vi skildrer og skaber fællesskab.

Lige om lidt
TV 2 | ØSTJYLLAND vil sende ”ekstra nyheder” og ”breaking
news”, så tv-kanalen bliver samlingspunkt, når noget sker i
Østjylland.
Også de store øjeblikke, som f.eks. 4. maj-aftenen, HM Dronningens fødselsdag i Østjylland, Årets Østjyde, kommunalvalg og
folketingsvalg, Østjyllands Bedste Arbejdsplads osv.
Programmerne skal gøre TV 2 | ØSTJYLLAND til ”vores tv-kanal”
hos alle voksne i Østjylland.
Vi styrker dækningen af kulturlivet i hele regionen.
tv2oj.dk skal være en endnu stærkere nyhedsmotor, og vi søger
nye muligheder for gennemslagskraft på de sociale medier.

Værdier
Nær
Vi fortæller om store og små bevægelser i Østjylland og om folk,
der gør en forskel. Vi ser verden nedefra og op. Vi vil levere oplysning til samfundet om borgerne.
Nødvendig
Vi går gerne vores egne veje. Derfor har vores journalistik ofte
skabt debat. Det er altid seere, lyttere og læsere, der bliver snydt,
når journalister render i flok.
Troværdig
Vores journalistik er ”sandhedssøgende”, og vi holder de aftaler,
vi indgår.
Begejstret
Vi har plads til begejstring. Vores programmer må gerne strutte
af fortælleglæde og højt humør. Vi fortæller om de gode eksempler, og vi vil skabe handlekraft hos seerne.

En stærk
regional TV-kanal
TV 2 | ØSTJYLLAND er rammen om virksomheden. Den er som
ingen andre: en TV-kanal om livet i Østjylland.
Alle programmer har med få undtagelser afsæt i Østjylland,
fordi der ikke er brug for flere landsdækkende, danske tvkanaler.
Der er tværtimod et demokratisk underskud, når det drejer sig
om TV fra Østjylland med nyheder, debat, kultur, livsstil m.v.
Vi vil være Østjyllands største fællesskab, være med når østjyderne samles, drøfte det, der optager østjyderne. Vi vil tæt på
det østjyske arbejdsliv og fritidsliv og den østjyske natur og
kultur.
Selv om nogen programmer henvender sig til en mindre geografisk, alders- eller interessemæssig del af østjyderne, så vil der
over tid være fjernsyn, der rammer de fleste.

En ambitiøs
nyhedsorganisation
Vi sender nyhedsudsendelser på TV 2 | ØSTJYLLAND – og i vinduer på TV 2 | DANMARK – uanset om TV 2 | DANMARK har flyttet eller aflyst nyhedsudsendelser pga. fodbold, håndbold eller
en royal begivenhed.
Vi sender “Ekstra nyheder” ved store regionale begivenheder og
”breaking news” f.eks. ved terror, snestorm, giftudslip eller
lignende.
Vi vil sætte den østjyske dagsorden og har fokus på nyheder
inden for erhverv, forskning, uddannelse og kultur.
”Ny viden” er en rettesnor, der styrer prioritering af nyhederne
ved siden af de klassiske nyhedskriterier: nærhed, regionalitet,
aktualitet og væsentlighed.

tv2oj.dk og de sociale medier
- hurtig og gratis
tv2oj.dk er den væsentligste indgang til TV 2 | ØSTJYLLAND:
med alle nyheder og programmer, al information om stationens
baggrund, etik, klageprocedurer etc.
Vi vil udvikle indholdet og fortsætte den i forvejen store vækst.
Også på de sociale medier, pt. især Facebook, Twitter, Instagram.
Mange nye kan komme til.
Der skal laves en bedre on demand-løsning (a la TV 2 Play, Netflix etc.) som adgang til programmerne. Det er ikke vigtigt om de
ses i flow-tv, streamet eller on demand eller på en traditionel
tv-skærm, på pc eller på mobile enheder.
TV 2 | ØSTJYLLAND skal ses og bruges – gratis og frit tilgængelig
for alle.

Ud til hele Danmark
TV 2 | ØSTJYLLAND skal være synlig på lands-TV.
Det ønske var med i grundlaget for stationens start.
Igennem årene har vi lavet flere hundrede programmer til
TV 2 | DANMARK og hentet flere end 30 priser i Danmark
og udlandet for vores programproduktion.
Vi er fast leverandør af nyheder til TV 2 | DANMARK og TV 2
News.
Formålet er at gøre Østjylland synlig i den offentlige bevidsthed
og ad den vej også skabe motivation og stolthed blandt
medarbejderne.

For åbne døre
TV 2 | ØSTJYLLAND er tilgængelig for seerne og
borgerne i Østjylland.
Med rundvisninger, TV Teen som praktikplads for
folkeskoleelever, arrangementer for efterskoler,
foreninger o. lign.
Vores journalistik og programvirksomhed er til debat i det store
folkelige bagland, repræsentantskabet, og med en lang række
interesseorganisationer.
TV 2 | ØSTJYLLAND skal være en aktiv del af livet i Østjylland.
For åbne døre.
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