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Mit kulturforbrug

Crowdlending-direktør med
begær efter at få større viden
Det er vigtigt for adm. direktør i crowdlending-platformen Lendino, Esben Bistrup Halvorsen, at tilegne sig viden.
Tiden bruger han bl.a. på taleradio som Radio24syv
Af Søs Lindeborg Pedersen
Det første, jeg læser om morgenen:
Det er min e-mail og min kalender. Derefter
orienterer jeg mig om, hvad der er sket, og
hvad der skal ske i løbet af dagen. Jeg er også
en hel del på Twitter for at få inspiration
omkring, hvad der foregår ude i verden. Og
så kigger jeg selvfølgelig også på dr.dk og
læser forskellige netaviser.

Esben Bistrup Halvorsen, adm.
direktør i crowdlending-platformen
Lendino/PR-foto

17.50 TV-avisen [=]
18.00 Fra yt til nyt [=]
18.30 TV-avisen [=]
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet [=]
19.55 TV-avisen
20.00 Spise med Price
egnsretter II [=] (5:6)
Dansk madserie.
Brødrene Price er nået til
Midtjylland, og når man siger
Midtjylland, siger man selvfølgelig også Samsø og verdens bedste kartoffelmad!
20.30 De unge præster [=] (2:4)
Dansk dokumentarserie.
Folkekirken har fået ry for at
være kedelig, dyr og umoderne – og mange tusinde danskere melder sig ud
hvert år. Men der er stadig
unge, der tror på kirkens muligheder og vil tegne dens
fremtid.
21.00 Kontant [=]
Kontant er forbrugermagasinet, som hver uge tager fat
på væsentlige emner, der
berører danskerne og deres
pengepung.
Vært Jakob Illeborg.
21.30 TV-avisen [=]
21.55 Sporten
22.00 The Salvation [=]
Dansk drama fra 2014.
Den danske emigrant Jon
har ventet i årevis på at få
sin kone og søn til USA. Da
det endelig sker, bliver de
kort efter deres ankomst udsat for en forfærdelig forbrydelse. I sorg og afmagt slår
Jon gerningsmanden ihjel.
23.30 Air Force One (G)
Amr. actionfilm fra 1997.

Det hører jeg:
Hvis jeg er ude at køre, kan jeg godt finde
på at høre P1 eller Radio24syv – men jeg
hører dog mest taleradio. Jeg har et begær
efter at lære mere, og jeg vil gerne blive klogere, uanset hvad jeg foretager mig, også når
jeg kører bil. Det er sikkert i bilen, at behovet er opstået. Desuden mener jeg, at man
kan høre rigtig gode programmer i radioen
i Danmark. Nogle gange bliver jeg mættet
med informationer. Så vælger jeg i stedet at
høre behagelig musik.

17.00 Nyhederne [=]
17.12 Regionale nyheder
17.20 Go’ appetit [=]
17.50 Vejret [=]
18.00 Nyhederne [=]
18.14 Regionale nyheder
18.25 Dit forårsvejr [=]
18.30 Go’ aften Danmark [=]
19.00 Nyhederne [=]
19.30 Regionalprogram
20.00 De brændte børn (4)
Dansk dokumentarserie.
Poul Erik, Arne og Ove er tre
mænd i tresserne, og alle
med barndomsminder om
svigt og vold på drengehjemmet Godhavn. For over
45 år siden blev de fjernet
fra deres forældre og sendt
på børnehjem. Her fik de et
nummer som identitet, de
vidste aldrig, hvornår næste
slag ville falde, og fik stærk
psykofarmaceutisk medicin
for bl.a. sengevædning.
20.50 Løgnen
Amr. drama fra 2012.
Wall Street-forretningsmanden Robert Miller ligner en
mand med succes i arbejdslivet og privat – men i virkeligheden er han en bedrager,
der er desperat efter at sælge sit forretningsimperium
til en stor bank, inden han
bliver afsløret.
22.35 Natholdet
23.10 Smid Tøjet Danmark
kickoff (G)
23.20 Tak for i aften – med
Øgendahl & Klan [=]
23.50 Tak for i aften – med
Øgendahl & Klan [=]
00.25 Grænsepatruljen
00.50 Grænsepatruljen

17.00 DR2 Dagen [=]
18.30 Asger og de nye danskere
[=] (G) (3:6)
Dansk dokumentarserie.
19.15 60 Minutes
20.00 Debatten
21.00 Detektor [=]
21.30 Quizzen med Signe
Molde [=]
22.00 Du skal dø [=] (3:5)
Dansk dokumentarserie.
22.30 Deadline [=]
23.05 På den anden side af
ringvejen
Fransk actionfilm fra 2012.
00.40 Debatten (G)

17.30 Rejse gennem det 20. århundredes Europa (27:35)
18.10 Anden Verdenskrig i
farver (G) (11:13)
Engelsk dokumentarserie.
19.05 Frihedskampen i Europa
[=] (G) (4:6)
Fransk dokumentarserie.
19.55 Dagens sang (G)
– sunget af et af DR’s kor.
20.00 Bed and Breakfast i
danske hænder [=] (3:4)
Dansk dokumentarserie.
20.30 Vilde hoteller: Sverige [=]
Dansk dokumentarserie.
21.00 Filmselskabet [=]
Dansk filmmagasin.
21.30 Forbryderhæren
Fransk krigsdrama fra 2009.
23.40 Kobra – Kunsthåndværk
(5)
Svensk dokumentarserie.
00.10 Bang Bang Club – fotografer med dødsforagt
Tysk dokumentar.

Det ser jeg, når jeg vil underholdes:
Derhjemme ser jeg serier på Netflix. Hvis jeg
virkelig er træt og ikke orker noget, kan jeg
godt vælge at se Family Guy. Min kone og
jeg ser også Breaking Bad. På HBO ser vi ofte
Game of Thrones.
Dem følger jeg:
Dem, jeg følger på Twitter, er meget præget
af fintech og andre interesseområder. Der
findes overraskende få personer, men mere
organisationer inden for de forskellige brancher. Jeg følger også mine helt personlige
interesser, som er mere teknikorienterede.
Generelt følger jeg emner indenfor finansområdet. Der findes jo hele denne her positive money-bevægelse, som er interessant.
Det læser jeg:
Jeg læser også en del bøger indenfor den faglitterære genre. Det kan blandt andet være
eksponentielle teknologier – altså fremtidens teknologi. Andre gange læser jeg om
de økonomiske systemer for at finde ud af,

17.15 Fantastisk Sci-Fi:
Invasion (G)
18.00 Sladder Her & Nu [=] (G)
18.30 The Tonight Show med
Jimmy Fallon
19.10 Family Guy (20)
19.35 Family Guy (21)
19.55 Family Guy (22)
20.15 På opdagelse i verdensrummet
21.00 Sandheden om sladder
[=] (2:6)
21.30 Petra dater hele verden
- Island (5:6)
22.00 My Summer of Love
Engelsk romantisk drama
fra 2004.
23.35 De smukke drenge [=]
(G) (2:6)
00.05 The Tonight Show med
Jimmy Fallon (G)
00.45 Lesbian Vampire Killers
Engelsk gyserkomedie
fra 2009.

18.00 Murdoch-mysterierne
(15)
18.50 Små og store synder (48)
19.50 Showbiz familier [=] (G)
(9:10)
20.40 Danielle Steel
- Brev fra Vietnam (2:2)
Amr. drama-miniserie
fra 1993.
22.20 Hvem vil være
millionær? [=]
Dansk quiz.
23.10 Stygge Ulf [=] (4:8)
23.40 Spørg Charlie [=]
00.15 Syv sure mænd [=]
00.45 Skadestuen i Holby (270)
Engelsk dramaserie.

hvordan de fungerer. Også biografier har min
interesse, men hele tiden præger det mig, at
jeg har holdningen: “Nu vil jeg lære noget.”
For at blive underholdt på en god måde, foretrækker jeg skønlitterære bøger. For eksempel har jeg lige læst Bjarne Reuters bog Den
egyptiske tenor, som både er overskuelig og
nem at læse.
Det oplever jeg:
For nylig var jeg i Folketeatret for at se teaterstykket Jean de France. Det var et supergodt stykke og en rigtig klassiker skrevet af
Ludvig Holberg.
Favoritapp:
Gmail er nok den app, jeg bruger mest. Den
fungerer bare. En app er næsten som en fodbolddommer. Hvis den fungerer, er alt godt,
men hvis den ikke fungerer, bliver man tosset. Gmailen fungerer bare hele tiden, og jeg
bruger den hver eneste dag.

17.00 NEWS i dag med business
18.00 NEWS i dag
18.10 Kulturen på NEWS
18.40 NEWS i dag
19.00 Nyhederne sendt fra
Kvægtorvet i Odense
19.25 NEWS i dag
19.40 Kulturen på NEWS
19.50 NEWS i dag
20.00 Nyheder, sport, vejr
22.00 Nyheder, sport, vejr
22.28 Kulturen på NEWS
23.00 News Night
00.00 Kulturen på NEWS
00.30 Nyheder, sport, vejr
Nyheder døgnet rundt

17.15 Sportsmagasinet
SportsLab
17.55 SportsCenter: Update
18.00 HåndboldMatchen:
Studiet
18.20 HåndboldMatchen:
Skjern-SønderjyskE (m),
direkte
19.10 SportsCenter: Update
19.15 HåndboldMatchen:
Skjern-SønderjyskE (m),
direkte
20.05 HåndboldMatchen:
Studiet
20.50 Håndboldmagasinet
Kontra – Bents
21.25 Cykling: Giro del Trentino
– 3. etape
22.30 SportsCenter
22.50 HåndboldMatchen:
Skjern-SønderjyskE (m)
23.35 HåndboldMatchen:
Skjern-SønderjyskE (m)
00.25 Basketball: Los Angeles
Clippers-Portland

sope@borsen.dk

17.00 NCIS (265:282)
18.00 Til middag hos (G) (3)
19.00 Til middag hos (4)
Dansk underholdning.
20.00 Familien fra Bryggen 9
(12:13)
Dansk reality-serie.
Linse tager til Jylland for at
besøge veninden Didde, der
for nyligt har brækket benet.
Didde har svært ved mange
praktiske gøremål, så Linse
hjælper selvfølgelig til alt,
hvad hun kan. Og da de to
veninder skal ud og købe
ind, får Cino sat gevaldigt fut
i Diddes rullestol.
21.00 Sexy Business (4)
Dansk underholdning.
22.00 Paradise Hotel 2016 (28)
22.50 NCIS (G) (265:282)
23.50 Bones 10 (G) (18)
00.50 The Mentalist (G)
(124:140)

17.30 Fodbold: Bet25 Ligamagasinet (G)
17.45 Fodbold: Bet25 Ligaen optakt, direkte
17.55 Fodbold: FC RoskildeVejle, direkte
Bet25 Ligaen.
20.10 Dart: Premier League,
direkte
23.30 Fodbold: Premier League
Netbusters
00.00 Fodbold: Premier League
World Show
00.30 Fodbold: FC Græsrødderne
Magasin.
01.00 Rally: DM

