Vil du gerne være publikum til finalen i TV SYDs tv-program
“Tæv din TEENAGER”?
Du/I inviteres hermed til at overvære den store Counter-Strike-finale i TV SYDs nye tvprogram ”Tæv din TEENAGER”, hvor TV SYDs Team South og deres 5 teenagebørn dyster
mod hinanden. Kampen er kulminationen på et 3-måneders intensivt forløb med
Counter-Strike-træning og en masse tv-optagelser, hvor 5 forældre har skullet lære
computerspillet og blive til et esports-hold. De 5 forældre har knoklet for at blive klar til
finalen, så vi håber, at I vil være med til at give både dem og deres teenagere en god
opbakning under kampen :-)
Finalen foregår lørdag d. 2. december 2017 kl. 13-16.30 på Campus Vejle
Adressen er: Boulevarden 48, 7100 Vejle.
Da finalen er en del af et tv-program, vil der blive filmet i tidsrummet, og det skal man
være indforstået med. Der vil være ophold undervejs, og der vil også komme ventetid, så
hvis I har børn med, så overvej, om de kan holde til det. Det er vigtigt, at forældre eller
værger til publikummer under 18 år er indforstået med deres tilstedeværelse og
medvirken i optagelserne, da Counter-Strike-spillet indeholder voldelige elementer.
Under optagelserne vil der være lidt snacks m.m., men der vil ikke blive serveret frokost, så
spis gerne af hjemmefra.
Hvis du/I har lyst til at være publikum er det vigtigt, at du/I tilmelder jer på:
publikum@tvsyd.dk
I mailen skal der oplyses:
- Fulde navn og alder på alle, der kommer.
- Telefonnummer (evt. bare på den ene, hvis man kommer i samlet flok).
Ved tilmelding vil du/I få en bekræftelse på mail. Der er et begrænset antal pladser, så det
er “først til mølle". Men da vi meget gerne skal have alle pladser besat, så er tilmeldingen
bindende.
S.U. TORSDAG D. 30. NOVEMBER KL. 14:00
Vi håber meget på at se jer!
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