Hej,
Vinter er lig med masser af godt tv. Det får du hos os. Med dette
nyhedsbrev får du vores overblik over sporten i 2020 samt nyt om
spændende premierer og en ny fordel i YouSee More.
Du har også chancen for at vinde lækre goodiebags fra HBO Nordic,
som er aktuel med en ny thriller The Outsider.
God fornøjelse!
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Xee-premiere på Melvin i
Amerika i januar
Komikeren Melvin Kakooza, der gav den som fodboldspiller i serien
Sunday på Xee, har pakket fodboldtøjet væk, mens han besøger USA for
første gang. Melvins humor er inspireret og formet af amerikanske film og
komikere, så da muligheden byder sig for endelig at besøge De Forenede
Stater, griber han den. Tag med ham på en sjov og anderledes rejse.
Fik du ikke set de første afsnit af Melvin i Amerika, så husk, at du har
adgang til et stort streamingarkiv via appen eller på din tv-boks.
Se Melvin i Amerika søndage på Xee eller i YouSee Tv & Film-appen
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2020 bliver et år fyldt med
sport
For det første skal vi til EM i fodbold! Og du kan se hele slutrunden, som
bliver sendt direkte på DR1 og TV3-kanalerne. EM 2020 bliver fordelt mellem
12 forskellige lande, og der skal bl.a. spilles i Parken, så Danmark får
hjemmebanefordel, når de rød-hvide farver skal forsvares.
Desuden er der masser af andre vilde sportsbegivenheder på programmet.
OL i Tokyo. Superliga, Premier League og Champions League. Formel 1.
Cykling. Og meget, meget mere. Se det hos os.
Læs mere her.
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Ny nervepirrende thriller fra
HBO Nordic – vind fede
goodiebags
Den nye HBO Nordic-serie The Outsider bygger på en roman af Stephen King,
som handler om efterforskningen af mordet på en 11-årig dreng.
Privatdetektiven Holly sættes på sagen. Kan hendes uortodokse metoder
opklare den mystiske mordgåde?
Deltag i lodtrækningen om en goodiebag fra HBO Nordic her.
Vi sætter 3 goodiebags på højkant.
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Vælg Nick Play med YouSee More
Nick Play er en del af vores fordelsprogram YouSee More. Fordelen indeholder 3 apps,
der alle samler masser af underholdning til børnene:
Nick Jr. Play
Nickelodeon Play
Nick Stories
Luk op for sjove spil, tegnefilm og et kæmpe børnebogsunivers – perfekt til den kolde tid
og vinterferien, der er lige om hjørnet. Hvis du har adgang til vores fordelsprogram
YouSee More, og ikke allerede har valgt fordelen, kan du skifte til den nu.
Se her https://more.yousee.dk/nickplay?spMailingID=8459167&spUserID=MjgyMDEwMDAyMDY0S0&spJobID=1433089705
&spReportId=MTQzMzA4OTcwNQS2
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