Nye streamingtjenester i Bland Selv
Med Bland Selv kan man nu blande følgende 10 streamingtjenester:
Viasat Film inkl. Viaplay, HBO Nordic, C More, Nordisk Film+, FOX+, Dansk
Filmskat, Nick+, Min Bio, Disney Channels XTRA og National Geographic+
Hver af de to nye streamingtjenester kan tilvælges for 4 point og kan bl.a. ses via
YouSee tv-boksen, Tv & Film-app'en og web via tv.yousee.dk.

Nordisk Film+
Nordisk Film+ er til dig, der elsker film. Her får du de bedste danske spillefilm fra bl.a.
Nordisk Film, Miso Film og Zentropa kombineret med stærke titler fra hele Norden.
På Nordisk Film+ kan du se film med afsæt i Danmark og vores skandinaviske naboer:
Vores historie, hverdag, eventyr, helte og særlige humor. Det er film, du som dansker

kan være stolt af, og filmoplevelser, som hele familien kan samles om.
Du kan også lade dig underholde af store internationale blockbusters - særligt udvalgt til
et dansk publikum. Nordisk Film+ har film i alle genrer: Action, drama, thriller, romantik,
gys, komedie og meget mere. Så uanset hvilket humør du er i, kan du altid finde en god
film.
Med Nordisk Film+ får du en streamingtjeneste, som er skræddersyet til danskerne, og
du kan se aktuelle film i forhold til sæsoner, højtider, mærkedage og store begivenheder.
Og der kommer nye film hver uge!

FOX+
Med FOX+ får du adgang til et kæmpe seriebibliotek. FOX+ er størst på animerede
komedieserier, og giver dig alt det bedste fra bl.a. 20th Century FOX. FOX+ indeholder
mere end 40 serier og over 2.500 timers underholdning og udvides hver måned med nye
sæsoner.
Med FOX+ kan du blandt andet se animerede serier som Family Guy, American Dad,
King of The Hill og Bob’s Burger’s, krimiserier som Bones og X-Files, gode
komedieserier i mange sæsoner som Glee, It’s Always Sunny in Philadelphia og How I
Meet your Mother eller fede dramer som 24 og Empire.

