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Mandag
16. maj 1983

14.00 Tekst-TV start
Tekst-TV udsendes såvel i sendetiden 
for farvetestbillede som i den egentlige 
udsendelsestid. Tekst-TV-programmet 
opdateres løbende hverdage mandag til 
fredag fra kl. 14,00.
Fra Tekst-TV’s tilbud kan nævnes:

Side 100 Indholdsoversigt.
Side 350 Information om Tekst-TV. 
Side 333 Tekstning over Tekst-TV.

16,45 Alder gør ingen forskel
En amerikansk musikpædagog, der 
underviser både skolebørn og gamle 
mennesker af bedsteforældregenerationen, 
oplevede at begge aldersgrupper led 
under enorm isolation. Det besluttede 
hun at gøre noget ved, med musikken 
som hjælp - og med forbløffende 
resultat.
Tilrettelæggelse: Nigel Noble for 
Deviller Donegan Productions,
USA.
Danske tekster: Finn Staib-Jensen.
TV-Kulturafdelingen.
(20-257974-50)

17,15-17,55 Sport
- fra i går.
Sportsredaktionen.
(60-637543-19)

18,50 Halløj i æ teren
Amerikansk comedy-serie.om livet 
på en lille kommerciel radiostation 
i Cincinnati.
Rygter.
Manuskript: Peter Torokvei. 
Instruktion: Linda Day.
Danske tekster: Bodil Aarup.
Andy .................................  Gary Sandy.
Mr. Carlson ................... Gordon Jump.
Jennifer........................Loni Anderson.
Les ............................  Richard Sanders.
Venus....................................... Tim Reid.
Herb................................Frank Bonner.
Bailey................................Jan Smithers.

Johnny .................Howard Hesse man.
Dr. Fever må midlertidigt fraflytte sin 
lejlighed. Bailey tilbyder ham et værelse 
i sin. Det sætter gang i rygterne. 
Produktion: MTM Productions. 
TV-Underholdningsafdelingen. 
(50-558087-50)

19,20 Program oversigt
Aftenens udsendelser i radio og TV.

19,30 TV-Avisen

20.00 Jane på eventyr
En lille engelsk spøg i fem dele baseret 
på dagbladet Daily Mirrors dejlige 
tegneseriedame Jane - de blitzhærgede 
englænderes store trøst under
2. verdenskrig.
Manuskript: Mervyn Haisman. 
Instruktion: Andrew Gosling.
Danske tekster: Merete Schramm.
J a n e ............................... Glynis Barber.
Obersten..........................Robin Bailey.
Tombs ..................................... Max Wall.
Lola ........................  Suzanne Danielle.
Jane og Fritz er havnet på en uhyggelig 

ammel herregård. Hvem er ven - og 
vem er fiende?

Produktion: BBC.
TV-Underholdningsafdelingen.
(50-558230-50)

20,10 Dagens Danmark
Første del af det aktuelle magasin 
om danskerne, deres hverdag og 
deres holdninger.
Producer: Søren Hvid.
Tilrettelæggelse:
Preben Heide og Jørgen Koldbæk. 
TV-Pro vinsafdelingen.
(90-100609-10)

20,50 Arbejdere uden sjæl
Et Impuls-program om 
industrirobo tter.
Hvordan fungerer de, hvad kan de, 
hvem kan de erstatte og hvorfor er 
de så dumme, at de ikke bare overtager 
al arbejdet i fremtiden?
Filmfotografer:
Frode Jensen og Ib Skov. 
Tilrettelæggelse: Bent Børge Larsen. 
TV - Kul tur afdelingen.
(20-260355-10)

21,35 Mange tak,
Mr. Wodehouse 
Som »Månedens forfatter« sendes 
denne gang et BBC-portræt a f den 
nu afdøde engelske 
humoristforfatter P.G. Wodehouse 
med en række dramatiseringer og 
uddrag af filmatiseringer af hans 
populære værker.
Tilrettelæggelse:
Brian Morgan for BBC.
Danske tekster Jane Bier bum.
TV-Kulturafdelingen.
(20-262676-50)

22,30 Malko Konkurrencen
30 unge dirigenter fra 22 lande 
konkurrerer i denne uge om 1. prisen på
3.000 dollars i den internationale 
Nicolai Malko konkurrence for 
unge dirigenter. 
Radiosymfoniorkestret har 
arrangeret konkurrencen der finder sted 
i Radiohusets Koncertsal og 
dommerkomiteen består af 
8 udenlandske og danske dirigenter 
og musikere.
Vi bringer en reportage fra dagens 
konkurrence, hvor de første 
15 dirigenter har været gennem
1. rundie.
Danske tekster
Lenard Friedman, Ib Lindberg og 
Wenzel de Neergaard. 
Tilrettelæggelse:
Thomas Grimm og 
Marianne Albrechtslund. 
Musikafdelingen.
(30-350532-10)

23,10 Dagens Danmark
Anden del af det aktuelle magasin 
om Danmark og danskerne.
Producer Søren Hvid.
Tilrettelæggelse:
Preben Heide og Jørgen Koldbæk. 
TV-Pro vinsafdelingen.
(90-100609-10)

23,20 (TH) TV-Avisen

Tirsdag
17. maj 1983

16,25 (TH) K ultur-R evyen  
Karperne og drengenes dag.
- en tur til Japan i Brede, hvor 
Nationalmuseet prøver a t trænge ind 
i den jo ganske vist ikke længere 
lukkede, men stadig for mange meget 
fremmede verden - med karper og 
samuraier, ting, tang og the. 
Filmfotograf: L eif Jappe. 
Tilrettelæggelse: P iet van Deurs. 
Genudsendelse fra 10. maj.
TV -K ulturafdelingen.
(20-262382-19)

17,00-18,00 TVbørn
tilrettelagt af
Børne- og  ungdom safdelingen.
17,00
K olonihaven
- en glad historie i al slags vejr om dyr 
og planter og Niels og Ole og alle de 
andre.
Slagteren h a r tiltusket sig nogle slanger 
til et drypvandingsanlæg, som han og 
Ole forsøger a t forbinde med en 
vandtønde på et træstativ. Og der er 
nyt fra Niels i Sydamerika. 
Tilrettelæggelse:
Ole D algaard og Majken Jacoby.
Sendes også 22. maj kl. 14,00 (TH). 
(80-899526-10)
17,35
Mormor og  de otte  unger
Norsk serie i 13 afsnit efter 
Anne-Cath V estlys bøger.
7. del: »Huset i skoven«.
Familien med de otte unger har fundet 
et nyt sted a t bo, og nu har de fået 
plads til mormor, som for tiden er 
helt vild med indianerromaner. 
Fortæller: Otto Brandenburg.
Dansk bearbejdelse: A nne Lilm oes. 
Nordvision fra Norge.
(80-912417-30)

18,50 Rasm us 
Fjernsyn for dig.
Rasmus kan få sine ører til a t vokse. 
Hvis han sidder meget stille og lukker 
øjnene, så kan de vokse - vokse sig så 
store som elefantører. Nej, hvor kan 
han så høre mange lyde.
Filmfotografer:
Flem m ing Jen sen  og 
Flem m ing Ravn.
Medvirkende:
Stine Elvang, C harlotte LUtken 
og Rasm us N ielsen .
Manuskript og producer: T rille .
Sendt første gang 26. oktober 1977. 
B& U-afdelingen.
(80-848050-11)

19,20 P rogram oversigt
Aftenens udsendelser i radio og TV.

19,30 TV -A visen

20,00 M orten og broen
Mellem Sjælland og Farø står 
bropillerne næsten færdig og det første 
af ae høje tårne mellem Farø og Falster 
er ved at være så højt som Rundetårn. 
Nu skal den første af de kæmpestore 
brokasser sejles op fra Nakskov og 
lægges på bropillerne ved Sjælland. 
Filmfotograf: Turf W enneberg. 
Tilrettelæggelse:
Erik Drehn-K nudsen.
Sendes også 26. maj 16,10 (TH). 
TV-K ulturafdelingen.
(20-258563-10)

2 0 .5 0  J a n e  p å  e v e n t y r
En lille engelsk spøg i fem dele baseret 
på dagbladet Daily Mirrors dejlige 
tegneseriedame Jane - de blitzhærgede 
englænderes store trøst under 
2. verdenskrig.
Manuskript: Mervyn Haism an. 
Instruktion: Andrew G osling.
Danske tekster: Merete Schramm.
J a n e .............................. G lynis Barber.
Obersten.......................... Robin B ailey.
Tom bs..................................... Max Wall.
Lola ........................ Suzanne D anielle .
Alle vil kysse Jane. Hvorfor?
Production: BBC.
TV -U nderholdningsafdelingen.
(50-558249-50)

2 1 ,0 0  T V -A k tu e l t

2 1 ,4 5  OBS
Oplysninger til Borgerne 
om Samfundet.
Sendes også 22. maj 14,40 (TH). 
(05-963399-50)

2 1 .5 0  D r ø m m e n  o m  A lic e
En serie i 6 dele efter Nevil Shutes 
roman »A Town Like Alice«.
II. Verdenskrig danner baggrund for en 
kærlighedshistorie, der starter med den 
japanske invasion af Malaya og ender i 
en lille by i Australien.
1. del.
Manuskript:
Tom H egarty og R osem ary S isson ,
efter Nevil Shutes roman.
Instruktion: David Stevens.
Danske tekster: Jørgen  C hristiansen.
Jean Paget...................... H elen Morse.
Joe ................................. Bryan Brown.
Noel Strachan......... Gordon Jackson.
Mrs. Frith.................. D orothy A lison.
Sally Wilson-Hayes........Anna V olska.
Derek Wilson-Hayes..................................

Donald Macdonald.
Mrs. Horsefall...............Jen n ifer  West.
Mrs. Collard ......................P at E vison .
Marlene Collard....... Mandy Boocock.
Rita Collard......... R ebecca M arshall.
Audry Forbes .................Debbie Baile.
Eileen Holland.............Cecily Poison .
Mifune..........................  Yuki Shimoda.
James McFadden .. A nthony G roser.
Lester Robinson.....................John  Lee.
Dr. K ennedy__ P eter C ollingw ood.
Mrs. O’Connor...........  M aggie D ence.
Rose Saw yer................. Lorna L esley.
A1 Burns...................... . Maurie Fields.
1941: Efter at være taget til fange af 
den japanske hær nær Kuala Lumpur, 
tvinges en gruppe engelske kvinder og 
børn ud på en lang march til den 
nærmeste fangelejr.
Produktion:
Channel Seven /  V ictioria  Film.
TV-U nder holdnings afdelingen.
(50-553611-50)

2 2 ,4 0  M a lk o  K o n k u r r e n c e n
Reportage fra den internationale 
N icolai Malko konkurrence
for unge dirigenter, som finder sted i 
Radiohusets Koncertsal i denne uge 
arrangeret af
Radiosym foniorkestret.
I dag har de sidste 15 dirigenter været 
igennem konkurrencens 1. runde. 
Danske tekster:
Lenard Friedm an, Ib Lindberg 
og Wenzel de Neergaard. 
Tilrettelæggelse:
Thomas Grimm og 
Marianne A lbrecthslund. 
M usikafdelingen.
(30-350540-10)

2 3 ,2 0  (T H ) T V -A v is e n

(Fortsættes næste side)


