Nye tider i KNR
Det har ikke været noget hemmelighed, at den
grønlandske public service kanal, KNR, indtil
for nylig har lydt som f.eks. DR lød for 20-30 år
siden. Men nu er det måske ved at være slut.
Allerede for nogen tid siden begyndte man at
sende døgnet rundt. Og siden 4. september i år
har KNR introduceret flere nyheder, en ekstra
radioavis, mere dybde og perspektiv, morgenfriske værter og gæster, flere reportager og mere sammenhæng i nyhedsstrømmen.

KNR står nu endnu tidligere op og åbner for mikrofonerne til det direkte radioprogram ’Iterluarnaaq / Godmorgen Grønland’ allerede kl. 06.00
grønlandsk tid. Det svarer til kl. 10 dansk lokaltid.
KNR oplyser, at ”i de følgende tre timer leverer et
hold morgenfriske journalister fra KNRs nyhedsafdeling nyheder, aktuelle reportager, direkte interviews, gæster i studiet. De korte nyheder fra Radioaviserne, der selvfølgelig fortsætter som hidtil
klokken 7, 8 og 9, bliver fulgt op, uddybes og udvikles. Vores journalister i KNR Avannaa og Kujataata Radioa samt vores store netværk af meddelere og korrespondenter på kysten vil også bidrage
med stort og småt fra hele landet”.
De grønlandske lyttere bliver ikke snydt
for gamle programelementer som servicemeddelelser, lykønskninger, bibeloplæsninger, vejrudsigter
og farvandsudsigter - men som noget nyt har man
introduceret ’Dagens Ord’.
Den første time af ’Iterluarnaaq / Godmorgen Grønland’ bliver sendt på grønlandsk,
mens resten af programmet bliver dobbeltsproget.
Nyt program kl. 17.10: ’Landet rundt’.
Middagsradioaviserne fortsætter som hidtil, og så
har KNR startet en helt ny radioavis kl. 17. Her
kan lytterne blive opdaterede med de vigtigste begivenheder fra ind- og udland på både dansk og
grønlandsk, inden man stiller om til en ny udgave
af ’Nunarput Ullumi / Landet Rundt’ mellem kl.
17.10 og 18.30 på alle hverdage. Dette program
bliver også dobbeltsproget.

KNR fortæller, at ”her vil en veloplagt eftermiddagsvært guide lytterne igennem endnu flere reportager fra kysten, kritiske interviews, servicemeddelelser, mere musik og så videre.”
’Nunarput Ullumi / Landet Rundt’ afløser
de hidtidige regionalradioudsendelser, men det
betyder ikke, at KNR vil bringe færre nyheder og
historier fra kysten, forsikrer den Nuuk-baserede
radiostation. Tværtimod vil man stadig bruge både
journalisterne og korrespondenterne til at fortælle
om livet uden for Nuuk. Forskellen i forhold til
tidligere vil være, at nu præsenteres historierne
fordelt på nyhedsudsendelserne i løbet af hele dagen, så endnu flere vil kunne høre og forstå dem.

Sidste nyhedsudsendelse kl. 19.30
Aftenradioaviserne fortsætter som hidtil klokken
18.30 på grønlandsk og 19.00 på dansk, ligesom
’Qanorooq’ afslutter dagens nyhedsstrøm fra KNR
som sædvanligt kl. 19.30.

Streaming på internettet fra januar
KNR vil løbende opdatere hjemmesiden på
www.knr.gl med nyheder – også når man ikke sender nyhedsudsendelser i radioen.
Og fra januar 2007 er planen, at KNR vil
begynde at streame sine udsendelser på nettet.
Indtil da er bedste chance – udenfor Grønland – fortsat kortbølge 3815 kHz (usb), hvor KNR
sender via kystradioen i Tasiilaq dagligt:
 12.00-13.15 (Radioavis kl. 12.15 på grønlandsk og kl. 12.30 på dansk)
 18.00-19.15 (Radioavis kl. 18.00 på grønlandsk og kl. 19.00 på dansk)
Man skal altid lægge fire timer til for at få dansk
lokaltid. Og så er der naturligvis fortsat 650 kHz,
der af og til i vinterhalvåret kan opfanges i Danmark i aften- og nattetimerne.
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