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07.20 Førkveld (r)
08.00 Førkveld (r)
08.40 Førkveld (r)
09.20 Debatten (r)
10.20 Norge rundt (r)
10.45 Megafon (r)

Dokumentarprogram for barn.
11.15 Min idrett (r)

(5) Scootercross. Norsk dokumentar-
serie.

11.45 Flukten fra DDR (r)
(1) Da. dokumentarserie.

12.25 Munter mat (r)
(2) Da. matprogram.

12.55 Radiopiratene
Norsk familiekomedie fra 2007. I rol-
lene: Anders Hermann Clausen, Gard
Eidsvold, Ane Dahl Torp. Regi: Stig
Svendsen.

14.20 Jakta på lykka (r)
(3) Sv. dokumentarserie.

14.50 Ut i naturen (r)
(1) Et år i Vassfaret. Naturdokumen-
tarserie.

15.30 En kriger for fred (r)
Norsk dokumentar.

16.20 Den store reisen (r)
(3) Norsk dokumentarserie.

17.10 Danmark fra kyst til kyst (r)
(3) Da. dokumentarserie. På Jyllands
«nese» ligger Djursland og Århus.

18.10 Verda vi skaper (r)
(1) Br. naturserie. Mennesket er et dyr
som må ha luft og kan ikke overleve i
havet. Men noen lever tett på haier
og delfiner for å skaffe seg mat. Og
enkelte er så lenge på sjøen at de blir
«landsjuke» når de setter foten på
tørr mark.

19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Amigo Grande

Gameshow for hele familien. Hva sier
Jon Almaas når en av kveldens delta-
gere overtar som programleder i
«Nytt på nytt»? Og kanskje kommer
Kiss...

20.25 Mesternes mester
(10) Norsk underholdningsserie. Det
er klart for den store finalen! Etter ni
programmer, ni forskjellige grener og
27 knalltøffe øvelser, står det nå igjen
tre sterke semifinalister. De har alle
det som skal til for å bli en mester,
men det er kun plass til en vinner.
Snart er det klart hvem som vil kunne
løfte seierstroféet og smykke seg med
tittelen «Mesternes Mester 2012»!

21.25 Litt av et liv
(1) Norsk underholdningsserie. Hver
lørdag inviterer Nadia Hasnaoui store
norske kulturpersonligheter til studio.
Felles for dem alle er at de har litt av
et liv. Forbered deg på en time med
overraskende møter, rørende taler og
morsomme tilbakeblikk.

22.30 London 2012
(1) Br. komiserie.

23.00 Kveldsnytt
23.20 Gåten Jason Bourne

The Bourne Supremacy. Am./ty. acti-
onthriller fra 2004. Jason Bourne og
Marie flytter fra by til by i forsøket på
å holde seg ett skritt foran forfølger-
ne. Når en agent dukker opp i den
søvnige indiske landsbyen som har
vært deres hjem den siste tiden, må
de begynne å løpe igjen. I rollene:
Matt Damon, Franka Potente, Joan
Allen, Brian Cox, Julia Stiles. Regi: Paul
Greengrass. (15 år)

01.05 Scott og Bailey (r)
01.50-04.35 Dansefot jukeboks m/chat

09.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)

09.25 Distriktsnyheter
12.45 Der det er kjærlighet er

der også sjalusi (r)
14.20 Naturens undere (r)

(6) Br. naturserie.
15.10 Ærlig talt –

Fran Lebowitz (r)
Am. dokumentar.

16.30 Kunnskapskanalen
17.30 De evige spørsmål

(5) Sv. livssynsprogram.
Hva er vi verdt uten
penger, og hvordan ser vi
på folk som ikke har
noen?

18.00 Levende landskap (r)
(1) Norsk dokumentarse-
rie.

18.30 Jakta på lykka (r)
(3) Sv. dokumentarserie.
Hanna Hellquist spør de
skarpeste forskerhjerne-
ne om hva lykke egentlig
er. Hun treffer også
mannen som er valgt til
Sveriges lykkeligste men-
neske.

19.00 Monty Pythons verden
(r)
(2) Dokumentarserie.

19.55 Danmark fra kyst til kyst
(4) Da. dokumentarserie.
Ekspedisjonen er kom-
met til Syd-Sjælland og
Lolland-Falster. I Køge
Bugt dykkes det etter
vrakrester fra et av de
største sjøslagene i Dan-
mark. Botaniker Flem-
ming er med og redder
en av landets sjeldne
orkideer på Møns klint.
Line undersøker hvilken
rolle alger spiller som
energikilde.

21.00 Nyheter
21.10 Filmens historie

(11) Br. dokumentarserie.
Innovative actionfilmer
som «Star Wars», «Jaw»
og «Eksorsisten» var
med å sette en ny stan-
dard. I Bollywood utviklet
en av verdens største
filmstjerner, Amitabh
Bachchan, sitt repertoar
på 70-tallet. Bruce Lee
sparket i gang filmene
fra Hong Kong. Master
Yuen Wo Ping gir et
intervju om koreografien
i «The Matrix».

22.10 Du levande
Sv. drama fra 2007. «Du
levande» viser fram gle-
dene, sorgene og lengs-
lene til menneskene
gjennom en serie enkelt-
scener. Hverdagsscener,
ofte med en burlesk og
tragikomisk undertone. I
rollene: Jessika Lund-
berg, Elisabeth Helander,
Lennart Eriksson. Regi:
Roy Andersson. (11 år)

23.40 I piratenes verden (r)
Kan. dramadokumentar.
Hva har fått fiskere i
Somalia til å bli pirater?
Mohamed bruker sin
somaliske bakgrunn for
å komme inn i miljøet.

00.50-01.40 Levende landskap
(r)

06.00 TV 2 Junior
06.01 Penelope
06.06 Noddy
06.40 Thomas Toget og vennene hans
07.02 Lauras stjerne
07.13 Pusekatten Poppy
07.25 Babar
07.47 Geronimo Stilton
08.10 Unger og katter
08.31 Loulou fra Montmartre
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hotel Cæsar (r)
12.30 Hotel Cæsar (r)
13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r)
14.00 Sport & Spill V75
14.30 Sport & Spill Oddsen
15.00 Undercover Boss Norge (r)
16.00 I Get That a Lot

Skjult kamera med kjendiser.
17.00 The Voice – Norges beste stemme (r)

(14) Norsk underholdningsprogram.
Direkte fra Chateau Neuf. Mentorene
har fem deltagere hver i livesending-
ene. Nå er det opp til seerne å
bestemme hvem som skal gå videre i
konkurransen.

18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Gustafsson 3. etg

(4) Sv. komiserie. Fredrik spionerer på
sin datter, og Herman avbryter en
homsefest.

20.00 Kvelden er din
(6) Norsk underholdingsprogram.
Glenn har alltid drømt om å få hoppe
i Holmenkollen.

21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge

(11) Norsk underholdningsprogram.
22.20 Djevelens advokat

The Devil's Advocate. Am. thriller fra
1997. Den unge advokaten Kevin
Lomax får tilbud om jobb i et mektig
advokatfirma. Bergtatt av mektige
menn, vakre kvinner og en fantastisk
leilighet, godtar han jobbtilbudet.
Lomax gjør en briljant karriere, har en
blendende vakker kone og er overbe-
vist om at nærmere himmelriket kan
han ikke komme. Da Reeves etter
hvert forstår at hans kollegers evner
strekker seg ut over de rent mennes-
kelige, begynner en hard kamp om
hans sjel. I rollene: Al Pacino, Keanu
Reeves, Charlize Theron. Regi: Taylor
Hackford. (15 år)

00.20 Senkveld (r)
01.25 Edward Saksehånd

Edward Scissorhands. Am. dramako-
medie fra 1990. Møt Edward Sakse-
hånd – en ensom person som lever
alene i det gamle herskapshuset på
høyden over byen. Han er resultat av
en vitenskapsmanns eksperimenter,
en nesten ferdig og nesten fullkom-
men «robot». I rollene: Johnny Depp,
Winona Ryder, Dianne Wiest. Regi:
Tim Burton.

03.25 America's Got Talent
05.05 Sportsnyhetene (r)
05.20 Været (r)
05.30-06.00 Sonen

06.00 Coach (r)
06.30 Come Dine With Me (r)
07.00 Tvins 2012
08.30 Nanny
09.00 Dr. Phil (r)
09.55 Er du smartere enn en

tiåring? (r)
10.50 Heldiggrisen Babe i byen

Babe: Pig in the City. Am.
familiefilm fra 1998.

12.40 Fangene på fortet (r)
13.40 My Boys (r)
14.10 Top Model New Zealand
15.05 Top Model Australia
16.10 Ekstreme samlere (r)
17.10 Hot in Cleveland (r)

(22) Am. komiserie. Det
er Elkas bryllupsdag.

17.35 Mike & Molly (r)
(2) Am. komiserie. Mike
og Carl drar på shopping
for å finne klær til Mikes
viktige date.

18.05 Mike & Molly
(4) Am. komiserie. Mike
vet ikke hva han skal
gjøre når Molly insisterer
på å spare penger til
bryllupet.

18.30 How I Met Your Mother
(r)
(14) Am. romantisk
komiserie. Gjengen må i
en begravelse på samme
dag som Superbowl.

19.00 Onkel Amerika (r)
(8) Norsk underhold-
ningsserie. Louisiana og
sprudlende New Orleans
står for tur i den åttende
episoden av Onkel Ame-
rika. I jakten på forfatte-
ren Anne B. Ragdes slekt-
ning, møter Dansken og
Fingern blant annet en
ekte bloddrikkende vam-
pyr og en vodoo-prest-
inne.

20.00 Robinsonekspedisjonen
vinter (r)
(6) Norsk realityserie.
Begge lag får brev fra
Christer om at de må
pakke alle sakene sine.
Det er nemlig tid for
sammenslåing.

21.00 Step Brothers
Am. komedie fra 2008.
Brennan Huff og Dale
Doback er begge 40 når
Brennans mor og Dales
far gifter seg. Sønnene
bor fortsatt sammen
med foreldrene, så nå
må de dele rom. I begyn-
nelsen truer motvilje
husholdningens fred og
ro, samt foreldrenes
ekteskap. I rollene: Will
Ferrell, John C. Reilly,
Mary Steenburgen,
Richard Jenkins, Adam
Scott. Regi: Adam McKay.

23.00 Ungkaren
The Bachelor. Am. kome-
die fra 1999. I rollene:
Renée Zellweger, Chris
O'Donnell, Artie Lange.
Regi: Gary Sinyor.

01.05 Paradise Hotel (r)
04.45 K-Ville

(6) Am. krimserie.
05.30-06.00 Coach (r)

(3) Am. komiserie.

06.00 Bill & co (r)
06.50 Steg for steg (r)
07.40 What I Like About You (r)
08.05 Will & Grace (r)
08.55 Tia og Tamera
09.45 America's Funniest

Home Videos (r)
10.35 So You Think You Can

Dance (r)
11.25 America's Funniest

Home Videos (r)
13.25 Marriage Ref (r)
13.55 Til skrekk og advarsel (r)
14.55 Hus til skrekk og

advarsel (r)
16.00 Undercover Boss (r)

(7) Am. dokumentarserie.
17.00 Ullared (r)

(6) Sv. dokumentarserie.
Ola-Conny har fortsatt
ferie og bruker den til å
hjelpe Morgan med å
male huset.

18.00 Wipeout (r)
(3) Norsk underhold-
ningsprogram. Svein
Arne har tatt fri fra grill-
pølsene på campingplas-
sen for å delta i «Wipe-
out», mens Espen er Nor-
ges nest sterkeste mann.
Skal det bli norsk seier?

19.00 America's Funniest
Home Videos

20.00 Hvem kan slå Aamodt og
Kjus? (r)
(7) Norsk underhold-
ningsprogram. Patrick
Thoresen og Mats Zucca-
rello Aasen, møter
Aamodt og Kjus.

21.30 Domestic Disturbance
Am. thriller fra 2002.
Siden Frank Morrison og
kona Susan skilte lag for
flere år siden, har søn-
nen Danny vært både
vanskelig og løyet seg
gjennom hverdagen. Nå
har Susan funnet en ny
mann, og står på terske-
len til å bli fru Rick Bar-
nes. Men så begynner
Danny å fortelle faren
historier om morens nye
kjæreste, mystiske histo-
rier som blir mer og mer
urovekkende etter som
tiden går. I rollene: John
Travolta, James Lashly,
Rebecca Tilney. Regi:
Harold Becker. (15 år)

23.15 The Walking Dead (r)
(1) Am. grøsserserie. Rick
leder gruppen ut av
Atlanta, og på motor-
veien møter de på en
helt ny type trussel.
Gruppen leter etter noen
som blir borte.

00.15 Alcatraz (r)
(12) Am. krimserie.

01.15 Sporløst forsvunnet (r)
(12) Am. krimserie.

02.15 Motherhood
Am. komedie fra 2009. I
rollene: Uma Thurman,
Anthony Edwards, Min-
nie Driver. Regi: Katheri-
ne Dieckmann.

03.45 Once Upon a Time (r)
04.40 Steg for steg (r)
05.30-05.54 Bill & co (r)

20.25: Mesternes mester 21.10: Filmens historie 19.30: Gustafsson 3. etg 21.00: Step Brothers21.30: Domestic Disturbance


