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2 .  FEBRUAR 2023

Hold på hat og bri l ler,  når vi  tager på besøg på
det nationale testcenter i  Østeri ld.  Når håret er
blæst godt igennem, tager vi  mod TV MIDTVEST,

hvor vi  skal  en tur bag kameraet.  
 

TEKNISK ARRANGØR: VENØ BUSSEN
TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN

 

 

Besøg på TV M
ID

TVEST



Buskørsel 
Frokost på Hotel Vilsund Strand - Flæskesteg med hele molevitten
Besøg på Besøgscenter Østerild med guide
Besøg på TV MidtVest inkl. en forfriskning 

Der venter os en blæsende oplevelse når vi ved Testcenteret i Østerild kommer helt
tæt på fremtidens vindteknologi. Møllernes store vinger suser lige hen over hovedet
på dig, og vindmøllerne er med deres imponerende 200-240 meters tiphøjde op til
vanvittige 100 meter højere end de vindmøller, du normalt ser i det danske landskab.

Kom med, når vi 2. februar mellem klokken 07.45-08.45 tager fra Herning/Skive mod
Østerild og TV MIDTVEST. 

Vind i håret 
I skovens dybe, knap så stille ro, venter der sig en oplevelse af de helt store. Her skal
vi nemlig besøge verdens største testcenter for store vindmøller. Danske og
udenlandske vindmøllefabrikanter samt DTU afprøver i Østerild fremtidens
megamøller, og du kan komme helt tæt på verdens største vindmøller. 

Vores guide fortæller historien bag centret og det danske vindmølleeventyr. Turen
afsluttes i det nye besøgscenter, hvor du kan blive opdateret på den nyeste viden om
vindenergi. 

Herefter går turen mod Hotel Vildsund Strand, hvor frokosten står på flæskesteg med
hele molevitten. 

Kom med bag kameraet
Et besøg på TV MIDTVEST beskrives bedst som en blanding af en biograftur og et
virksomhedsbesøg - tilsat kendte ansigter fra skærmen. Besøget tager udgangspunkt
i multimediesalen, hvor værten blandt andet tager jer gennem TV MIDTVEST' historie,
produktionen af dagens nyheder og programmer til kanalen og TV MIDTVEST Play.
Undervejs er der indlagt en kaffepause og naturligvis en rundvisning gennem
mediehuset, nyhedsredaktionen og helt ind i studierne. 

Prisen for denne dagstur er 795 kroner for abonnenter. Ikke-abonnenter er velkomne
for 845 kroner. 

Inkluderet i prisen: 

Bestilling gennem Læserklubben på 96263756/57 eller mail@laeserklubben.dk

Program


