"Game of
Thrones"

Er du hoppet med på bølg

KOM I
STRE A

Fed serie: Ni familier kæmper
om det mytiske land Westeros i
en serie fyldt med overnaturlige
væsener og politiske og seksuelle
intriger.
Det elsker vi mest: Serien er
megagodt bygget op med en lige
fordeling af krig, kærlighed og
eventyr. Serien er så ekstremt flot
produceret, at man lever sig så
absurd meget ind i de forskellige
verdener. Hvis man er til eventyr,
er det en mustsee!
Stream på: HBO Nordic.
Hvis du kan lide: "Marco Polo",
"Vikings" og "The Walking Dead".

Det skal du bruge:

En computer
Når du vil streame fra computeren, besøger du
siderne via en browser. I de fleste tilfælde skal du
installere et lille program, en såkaldt browserudvidelse (på engelsk kaldet plugin), der lader dig afspille
filmene og serierne, der er kopibeskyttede. Det kan
for eksempel være Microsoft Silverlight.

Hvis du er til ... serier

"Girls"

HBO Nordic

HBO Nordic er den streamingtjeneste, der er stærkest
på serier, og den har virkelig meget indhold, som du
kun kan finde der.
Derudover er der også film og dokumentarer, men
dét, HBO er mest kendt for, er, at der ikke er nogen
annoncører eller andre, der kan lave regler for, hvad de
må og ikke må vise, hvilket betyder, at programmerne
er spækket med vold og nøgenhed. Præcis som vi kan
lide det!
Pris: 79 kr. om måneden – første måned er gratis.
Især kendt for: "Game of Thrones", "Boardwalk
Empire" og "Girls".

Smartphone eller tablet
Med en tablet eller en smartphone kan
du streame fra tjenesternes egne
apps.
– iPhone 6, 16 GB
Gold, 5.380 kr. på
goblue.dk.
– Microsoft Surface
Pro 3 i5, 128 GB, 7.799
kr. på wupti.com.
Chromecast
Chromecast sættes i tv'ets HDMI-port, så du trådløst kan få indhold fra browseren på din computer
eller en app på din mobil eller tablet op på fjernsynet.
Chromecasten skal have strøm fra tv'ets USB-port,
men der er altså ingen irriterende kabler mellem din
computer og dit fjernsyn. Smart!
Chromecast kan i de fleste tilfælde startes og
stoppes med din
fjernbetjening.
– Google Chromecast, 289 kr. på
cdon.com.
Smart-tv
Flere nye fjernsyn er udstyret med
apps, og mange streamingtjenester
kan derfor ses direkte på skærmen
via deres egen applikation. Det er
helt klart Samsung, der ligger forrest, når det kommer til streamingapps på smart-tv.
– Samsung 32" LED Smart TV
UE32H5505, 2.999 kr. på komplett.dk.
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Hvis du er til ... film
Netflix

Fed serie: Fire kvinder i 20'erne kæmper sig igennem
et liv fyldt med skuffelser og sjældne succeser – et
realistisk bud på, hvordan det er at bo i New York.
Det elsker vi mest: Seje Lena Dunham, selvfølgelig.
Stream på: HBO Nordic.
Hvis du kan lide: "Tiny Furniture", "Sex and the City" og
"Veep".

Netflix har klart det største udvalg, hvis du vil finde
en god film. Den har alle genrer (selv nichegenrer som "film om homoseksualitet", der er en hel
kategori for sig selv) og er nok den mest populære
streamingtjeneste i Danmark – og med god grund:
På Netflix lægges egenproducerede serier ud hele
sæsoner ad gangen, så du kan bingewatche, når du vil, i
stedet for at vente en uge på hvert afsnit.
Pris: Fra 69 kr. om måneden – første måned er gratis.
Især kendt for: "House of Cards", "Orange Is the New
Black" og en gigantisk filmsamling.

Hvis du er til ...
dansk tv
Viaplay

Det bliver jo rent faktisk vist i fjernsynet, men hvis
du a) ikke har den store tv-pakke eller b) selv vil
bestemme, hvornår du vil se noget, er det ideelt at
streame i stedet!
Viaplay er stærk på sport og serier, og så tilbyder de
download i appen, hvor du kan gemme et program eller
en film og se den offline senere, hvis du for eksempel
skal ud at flyve eller i sommerhus, hvor der typisk ikke
er internet.
Pris: Fra 79 kr. om måneden – første måned er gratis.
Især kendt for: Masser af realityserier, forpremierer
og et hav af Disney-klassikere.
Tekst: BENEDIKTE BRIX ★ Foto: ALL OVER, PR ★ Kilde: STREAMING.DK

"Orange Is the
New Bl ack"

d på bølgen?

Fed serie: Piper kommer 15
måneder bag tremmer, fordi hun
10 år tidligere har transporteret
penge for sin pusherekskæreste.
De to mødes igen i fængslet, som
er fyldt med både søde og sindssyge kvinder.
Det elsker vi: At det er en
"ægte" version af en pigeserie,
hvor hovedrollen ikke hele tiden
er et glamourøst glansbillede.
Stream på: Netflix.
Hvis du kan lide: "Girls","L
Word" og "Prison Break".

M I GANG MED
E AMING
Der er ingen vej udenom: Streaming er over
os, og derfor hjælper vi dig selvfølgelig med at
finde ud af, hvordan du helt præcist kommer i
gang med at bingewatche på nettet!

Mon Eva Longoria
er inde at streame
"Desperate
Housewives"? Du
kan finde serien på
Viaplay.

Måske går Blake
Lively og Taylor
Momsen i al hemmelighed på Netflix for
at se sig selv i "Gossip
Girl"?

Ordbog
Andre danske streamingtjenester:
TV 2 Play

Her finder du primært TV 2's egne programmer, hvilket
inkluderer alt fra serier som Zulus "Sjit Happens" til
magasinudsendelser fra TV 2 News.
Pris: 59 kr. for film og serier.

DR TV

På DR TV kan du se DR's seks kanaler live og dykke ned
i det store arkiv af udsendelser. Dem, der ikke er DR's
egne, forsvinder desværre efter et stykke tid, så du skal
være hurtig, hvis du vil se en hel serie.
Pris: Licens.
Derudover: C More Play, YouBio, nutv, Dansk Filmskat.

Streaming:
Når du streamer, betyder det, at du ser eller hører noget over nettet. Det kan være
både live eller on-demand.
Streamingtjeneste:
Streamingtjenester er onlinekanaler, hvor du kan finde udsendelser, der kan streames
og altså ses, når du vil, og hvor du vil.
Bingewatching:
Når du bingewatcher, ser du mange serieafsnit i træk. Begrebet er især blevet populært, efter Netflix er begyndt at lægge hele sæsoner ud på en gang og dermed giver folk
mulighed for at se 10 afsnit lige efter hinanden.
Tablet:
En tablet er en såkaldt "tavlecomputer" som for eksempel en iPad. Tablets er
populære at streame på, fordi de er transportable og har en større skærm end en
smartphone.
App:
En app, også kaldet applikation, er et program, der er lavet til smart-tv og/eller tablet
og smartphone. Streamingtjenester har deres egne apps, hvori du kan søge efter og se
deres programmer.
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