Se Premier League på YouSee-kanalen Xee
Elsker du at se med, når Eriksen og Schmeichel brillerer i Premier League?
Så er der godt nyt! Vi er nemlig super glade for at fortælle dig, at vi har sikret
os tv-rettighederne til at vise halvdelen af kampene i Premier League.
Kampene vises på vores nye kanal Xee fra august, hvor 2019-2020-sæsonen
sparkes i gang.
Den anden halvdel af kampene vises stadig på TV3+ og TV3 MAX. Xee
ligger i Grundpakken og derfor har Tv-kunder helt særlig adgang til alle de
store kampe fra den prestigefyldte liga.

Oplev Michelle Obama fra YouSee's
lounge
Michelle Obama har valgt København som én af de kun seks
europæiske byer, hun besøger på sin bog-tour for biografien
”Becoming”. Og du får nu mulighed for at opleve dette unikke

besøg.
YouSee udlodder otte sæt á to billetter til begivenheden, som
finder sted 9. april 2019 kl. 20.00 i Royal Arena.
Fra YouSee’s lounge vil du kunne høre Michelle Obama tale om
de oplevelser og begivenheder, både offentlige og private, der
har været med til at forme USA’s tidligere førstedame. Lige fra
barndommen i Chicago til de år, Michelle Obama skulle finde
den berømte balance mellem et fuldtidsjob og rollen som mor,
og til tiden i Det Hvide Hus.
Michelle Obama blev den første afrikansk-amerikanske
førstedame i USA’s historie, og siden er hendes popularitet
eksploderet. Hun er i dag en af de mest ikoniske og beundrede
kvinder – en rollemodel for millioner af piger og kvinder, ikke kun
i USA, men verden over.
Du deltager i konkurrencen om de eftertragtede billetter ved at
svare på følgende spørgsmål:
Den årlige prisuddeling af Tvprisen fandt sted i januar. Hvilken
serie vandt Tvprisen for bedste satire/comedy?
Dybvaaaaaad
Klovn
30
Tæt på sandheden med Jonatan Spang
Natholdets julekalender
Send dit svar til lolil@yousee.dk senest d. 18 marts 2019, så
trækker vi lod blandt de rigtige svar.
Vinderne får direkte besked senest d. 20 marts 2019.
Venlig hilsen
YouSee.

