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TV
Vi älskar 

torsdag 23.7 - onsdag 29.7

Konkurrensen om tittarna ökar på alla 
områden. Nu flyttas striden till nätet där 
framför allt våra kvällstidningar, Expres-

sen och Aftonbladet, producerar tv. Att kalla 
detta för tv är ju naturligtvis ett skämt. OK, om 
man tyder television rent bokstavligt som 
”överföring av bilder till mottagare” kan det 
väl stämma. 

Expressen TV köper över reportrar från TV4 
och SVT på löpande band. Anna Herdenstam 
(bilden) och Hannes Nelander är de två senaste 
exemplen. ”Det känns som ett givet steg i 
karriären”, säger Nelander själv. Låt mig tvivla. 
Snarare ett givet steg i bankkontot. Har 
Nelander ens sett det som produceras på nätet? 
Undermålig teknik med uselt innehåll. 

Själv har jag vid flera tillfällen försökt hänga 
med då kvällstidningarnas team direktsänder 
från kungliga evenemang som bröllop, dop och 
nu senast Victoriadagen. Långa stunder händer 
det ingenting alls, men de stackars reportrarna 
tvingas prata på fast de inte har något att säga. 
Och det är just innehållslösheten som domine-
rar direktsändningarna på nätet. ”Det kommer 
att krävas något annat, något nytt”, skriver 
Expressenchefen Thomas Mattsson vars TV   
fyller ut dödtiden med galna klipp och gulliga 
kattungar. Det ser du lika bra på hänt.se. Vi 
låtsas i alla inte som om 
vi är något annat än en 
nöjessajt.

TV på nätet
Alcazar
tar över

Leif Schulman
Redaktör

Tisdag 20.00 SVT1 

Det blir tjejornas kväll på Skansen då 
sjätte omgången av säsongens ”All-
sång på Skansen” drar igång.

Hit kan Petra Marklund välkomna 
bland andra Gunilla Backman, mu-
sikalartisten som slog igenom publik i 
musikalen ”Mamma Mia” på Cirkus och 
som nu är aktuell i sin hyllade Barbra 
Streisand-förställning ”One Voice”.

Pernilla Andersson har vi hört i 
många olika musikaliska skepnader. På 
Skansen får vi se och höra henne göra 

ett medley tillsammans med Svanthe 
Thuresson. 

Två schlagerrävar som i sommar 
turnerar ihop i ”Diggiloo” är Jessica 
Andersson och Charlotte Perrelli. De 
bjuder på ett smakprov ur sommarens 
show. Alcazar består till två tredjede-
lar av tjejor; Tess Merkell och Lina 
Hedlund. Tillsammans med Andreas 
Lundstedt gästar de Solliden, vars scen 
de sedan tar över i en hel timme 21.00 
för ”Allsångsscenen är din”. 

zara larsson – hur mycket 
press tål 17-åriga Zara? 
Efter att ha hyllats som sin 
generations frälsare, och hatats 
på nätet, är det nu dags för 
henne att Sommarprata 25.7

nordvision – det är ju 
trevligt med lite programutbyte 
med våra nordisk grannar,  
men räcker det inte nu? Hur 
mycket dansk, norsk och finsk 
tv tål vi?

Tummen upp 
för...

Tummen ner 
för...

C MORE

SVT PLAY

C MORE

FilM Frank 

radio sommarlovsradion

FilM nightcrawler

Dramakomedi om en ung 
man som är keyboardar-
tist i ett popband lett 
av Frank, som alltid bär 
papier maché-huvud. 23.7

Amelie Nörgaard i sin 
fredagsshow direkt från 
Scaniabadet i Malmö med 
gäster, galna upptåg och 
livemusik. 24.7

Jake Gyllenhall som 
frilansfotograf med siktet 
inställd på senastionella 
olyckor och brottsplatser. 
Premiär 24.7

TV PÅ NÄTET
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