Vi skal til EM.
2020 byder på masser af godt tv hos YouSee! Originale danske serier,
eksklusive filmpremierer og masser af nye film – og EM i fodbold,
naturligvis. Få overblikket over alt det nye, over al den sport, vi viser,
eller få inspiration til, hvilke programmer du vil se.
I dette nyhedsbrev løfter vi sløret for meget af det nye, og du får
chancen for at vinde VIP-billetter til e-sport og gaming i verdensklasse
med ESL Pro League og ODINCON.

Danmark skal til EM!
Stort tillykke til Danmarks drenge, der har kvalificeret sig til EM efter 1-1-kampen mod
Irland mandag aften. Du kan se hele EM-slutrunden hos YouSee på DR og TV3’s kanaler.
Få det fulde sportsoverblik her:
Få
overb
likket

Se premierer på Xee – og stream
når som helst
Efteråret på Xee er spækket med danske premierer. Torsdag inviterer Mikkel Kessler helt
unikt seerne med, når hele familien tager på tur til Afrika i 'På eventyr med familien Hvidt
Kessler'. Derudover er Melvin Kazooka aktuel i en helt ny sæson af den hylende
morsomme serie 'Sunday'.
Med dit tv-abonnement hos os kan du se Xee, lige præcis når det passer dig. Se fx alle
sæsoner af 'The Walking Dead' og hele den prisbelønnede danske serie ’29’.
Der er altså masser at kaste sig over, så det er bare om at komme i gang med at streame
noget af efterårets og vinterens bedste underholdning.
Se
hvor
dan
du
strea
mer
Xee

Bliv klogere på dit barns gaming
Vind 4 stk. VIP-billetter til den ultimative weekend med e-sport og gaming i verdensklasse.
Til ESL Pro League og ODINCON i Odense fra den 6.-8. december kan du bl.a. se
Astralis på den helt store scene. Tag familien med, og bliv klogere på e-sport og dit barns
gaming-verden.
Del
tag
her
PS: Få et crash-kursus i dine børns gaming-termer på 1 minut og 47 sekunder her.
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