Tv skaber fællesskab, der når ud over
sofaen
Selvom vi ser mere fjernsyn alene end nogensinde før, har vi
stadig et stort behov for at være en del af det fællesskab, som tv
kan skabe. Det gælder både, når vi ser Eurovision sammen
derhjemme, og når vi ser fodboldlandskamp på storskærm
sammen med tusindvis af andre.
Dansk drama, talentkonkurrencer og kagebagning på tid. Når
aftensmaden er spist, samles vi gerne i sofaen omkring tv’et, og
det er især dramaserier og underholdningsprogrammer som
MGP og X Factor, der samler seerne. Det viser DR
Medieforsknings årlige rapport.
”Vi har ikke en tjekliste over, hvad et godt
underholdningsprogram skal indeholde. Heldigvis. Men for at et
program kan samle på tværs af alder og interesser, skal det
vække ægte følelser,” siger DR’s underholdningschef Jan
Lagermand Lundme og uddyber:
”Følelser går på tværs af alle skel. Vi kan alle holde med nogen,
være spændte eller ærgre os, og derfor skaber følelserne et
fællesskab, som giver os lyst til at samles igen uge efter uge.”
Alene-tid foran skærmene
Men faktisk har vi aldrig før set så meget tv alene. I primetime,
hvor flest ser tv, er det 49 % af danskerne, som ser tv sammen
med andre, viser DR Medieforsknings rapport for 2018 – og det
tal har aldrig været lavere. Streaming, personificeret indhold og
tv on demand lokker os ind bag hver sin skærm, hvor vi for
eksempel ser Deadline, klassiske koncerter og udenlandske
krimiserier.
Tv skaber fællesskab
Til gengæld er vi vilde med at se live-tv som konkurrence og
sportsbegivenheder sammen med andre.

”Det er jo næsten uudholdeligt at se en fodboldlandskamp alene,
fordi man ikke kan dele sine følelser med nogen. Når vi føler
noget, har vi lyst til at tale om det – og når vi samtidig ved, at en
stor del af Danmark ser det samme, føler vi os som en del af et
større fællesskab,” siger Jan Lagermand Lundme, der oplever,
at fællesskabet omkring tv’et kan vokse til noget
større. ”Mindekoncerten for Kim Larsen er et godt eksempel. Det
var noget, vi havde sammen som nation, og som vi talte med
venner og kolleger om bagefter. På den måde blev fællesskabet
selvforstærkende og rakte langt ud over selve koncerten.”
En del af oplevelsen
Mens mindekoncerten blev afholdt på Rådhuspladsen i
København, stimlede tusindvis af danskere sammen foran
storskærme i Odense, Aarhus og Aalborg. På samme måde
samledes fodboldfans på havnen i Aarhus for at se Danmarks
kampe ved VM i fodbold på storskærm. Og da DR sendte
programmet ”Alle mod 1” som fast fredagsunderholdning,
troppede folk op foran DR Byen. ”Det var ikke noget, vi havde
planlagt, men det var fantastisk, at det skete, og det viser, hvor
stærk trangen er til at være en del af oplevelsen og fællesskabet.
Der skal meget til at trække dig væk fra sofaen og ud i regnen
for at opleve noget, som du også kunne følge på tv hjemme i
tørvejr,” siger Jan Lagermand Lundme.
Bland Selv alle familiens favoritter
Med Bland Selv i din YouSee tv-pakke kan du sikre, at alle i
familien kan se deres yndlingsprogrammer og serier. Du kan
blande tv-kanaler og streamingtjenester – og skifte dem ud, når
det passer dig via tv-boksen, på tv.yousee.dk eller med YouSee
Tv & Film-appen.
Se mere her

Find dit perfekte underholdnings-match
Tag testen og se hvilke streamingtjenester, der passer til netop
dig.

Tag testen her

Hvad er roaming?
Du har sikkert hørt om roaming, når du rejser i udlandet, men
hvad betyder det egentlig? Vi giver dig et hurtigt overblik her.
Hvad skal jeg gøre for at bruge roaming?
Du behøver ikke at gøre noget. Lander du for eksempel i
Spanien, går din mobiltelefon automatisk på stærkeste spanske
netværk fra en af de mange operatører, som YouSee har aftaler
med over hele verden.
Hvad koster det?
Rejser du til et af de 36 lande i EU, kan du trygt bruge din
mobiltelefon, uden at det koster ekstra – inden for de rammer,
der er i dit abonnement. Der er dog en begrænsning på 10 GB
data, eller hvad der er tilbage i dit abonnement. Overskrider du
denne, stopper dit forbrug automatisk, og du kan tilkøbe ekstra
data.
Hvad sker der, hvis jeg rejser uden for EU?
Har du Roaming World inkluderet i dit abonnement, kan du
bruge din telefon i yderligere 12 lande, uden at det koster ekstra.
Her er grænsen for data 20 GB.
Og hvad der sker, hvis jeg ikke har Roaming World?
Så er det en god ide at tjekke priserne på din destination, inden
du rejser. Nogle steder kan det for eksempel koste 100 kr./MBdata, og så bliver det hurtigt en dyr fornøjelse. Deaktiver derfor
mobildata på din telefon, inden du rejser, så du undgår
ubehagelige ekstraregninger.
Bliver mit forbrug i udlandet registreret med det samme?
Nej, der kan være en forsinkelse. Der kan i princippet gå op til 30
dage, men normalt vil dit forbrug blive opdateret inden for 12
timer. Du kan hele tiden følge dit forbrug på Mit YouSee.

Fri data hele sommeren
Husk at frem til 31. august 2019 får alle med YouSee mobilabonnement fri data i Danmark. Så kan du se frem til at surfe,
streame og spille, alt det du har lyst til på Danmarks bedste
mobilnetværk
Læs mere om roaming

Strømarbejde i YouSee gadeskabe
TDC Group skal sikre at elmålere kan fjernaflæses i vores
installationer inden udgangen af 2020, hvor kravet om
fjernaflæste elmålere træder i kraft. Det betyder, at vi skal
installere nye elmålere i YouSee's gadeskabe. I forbindelse med
installationen bliver der opsat en nødstrømsbackup, hvilket
betyder, at kunderne kun oplever 2 korte afbrydelser af op til 5
minutters varighed. Strømarbejdet vil foregå på hverdage i
tidsrummet kl. 8.00- kl. 15.30.

Arbejdet sker løbende frem til december 2020

Strømafbrydelsen i jeres område/forening vil blive varslet via
Driftsinfo. Kunder, som er tilmeldt Driftsinfo vil modtage
informationen via sms eller e-mail. Informationen kan også ses
på yousee.dk/driftsinformation. Varslingen sker i ugen op til
afbrydelsen, og vil varsle om hvilken dag strømafbrydelsen
finder sted.
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