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Uptown Classic TV - Se og hør den på prøvekanalen 

Programformatet på Uptown Classic består af populær klassisk musik og opera 

nonstop døgnet rundt. Der spilles enkeltvise musikstykker og arier med hovedvægt 

på den mest kendte og populære musik. 

Om aftenen kl. 20.00 vises hele koncerter, operaer, ballet og dokumentarfilm. 

Visse dage er der tema-aftener om f.eks. Herbert von Karajan, Tchaikovsky, 

Mozart, Abbado, Pavatotti o.lign. Her sættes fokus på en udvalgt kunstner med 

dokumentarprogrammer og koncerter på samme måde som det kendes fra tema-

lørdag på DR2. 

Kanalen er således tænkt som en klassisk radiokanal med billeder på om 

morgenen, midt på dagen og om natten. Her kan man høre kanalen – og se hvis 

man har lyst - i 10 minutter eller 10 timer. Om aftenen i tv-prime time fra kl. 20 er 

kanalen tænkt som en mere traditionel tv-kanal, hvor man kan fordybe sig i de 

længerevarende programmer. 

 

Se hvad der kommer på kanalen her: http://dk.timefor.tv/tv-guide/uptown-classic. 

Her kan man også få mere info om dirigent, indspilningsår, koncert osv. Senere 

kommer mere uddybende info om de enkelte programmer og musikstykker. 

 

Der er løbende opdateringer på www.facebook.com/UptownClassicTv 
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Ny digital kanalsøgning fra den 11. februar! 

 

I forbindelse med forberedelserne til bl.a. frit valg 

af enkeltkanaler, er det nødvendigt for 

antenneforeningen at tilpasse kanalmønstret.Du 

skal derfor fra den 11. februar foretage en ny 

kanalsøgning på dit digitale TV. Er du i tvivl om 

hvordan du gør dette, kan du hente hjælp på 

vores hjemmeside, hvor der ligger vejledninger til 

forskellige Tv-mærker. 

Du kan læse mere her omkring hvad der sker af 

nyt på Tv og Radio. 

Vi beklager de gener, denne nødvendige 

omlægning måtte medføre. 
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