
I hvert afsnit af “Épicerie fi ne”, udforsker Guy Martin en region i Frankrig og 

vælger et af områdets mest roste lokale produkter. 

Michelin-stjernekokken møder de folk, der fremstiller, står bag, dyrker, fi sker og tilbereder det allerbedste, 
det franske køkken har at tilbyde, og deler tillige nogle uvurderlige madlavningsråd med seerne.

Præsenteret af Guy Martin.
Med engelske undertekster.

Søndage kl. 13.00, første gang den 21. oktober.
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FLERE HØJDEPUNKTER I OKTOBER PÅ TV5MONDE

FILM

LA FLEUR DU MAL
CHABROL KAVALKADE

Ved afslutningen af Anden Verdenskrig bliver en kvinde frikendt for en forbry-
delse, hun har begået. I nutiden er der en, der bliver dræbt under et lokalvalg, 
og en anonym tekst gør fortiden levende ...
Med engelske undertekster.

Søndag den 14. oktober kl. 21.00, onsdag den 17. oktober kl. 14:00 og 

mandag den 22. oktober kl. 00.50.

Instrueret af Claude Chabrol, 2002.

DOKUMENTAR

LOUIS RENAULT & ANDRÉ 
CITROËN, LA COURSE DU SIÈCLE

Renault og Citroën. Disse to juveler I bilindustrien er en del af Frankrigs kulturarv. 
Men hvem var Louis Renault og André Citroën, der grundlagde de to selskaber? 
Et tilbageblik på disse to rivaliserende herrer, som efter hæder og rigdom opleve-
de både ruin og fald.
Med engelske undertekster.

Onsdag den 10. oktober kl. 21.00 og mandag den 15. oktober kl. 14.00.

Instrueret af Fabien Béziat, 

2011.

MAGASINPROGRAM

COUP DE POUCE POUR 
LA PLANÈTE

“Coup de pouce pour la planète” (En hjælpende hånd til planeten) lader folk, 
der fører et grønt hverdagsliv og giver en “hjælpende hånd” til miljøinitiativer, 
komme til orde. Det gælder uanset, om de kommer fra en ngo, en frivilligorga-
nisation eller bare er enkeltpersoner m.fl . 
Søndage kl. 16.25.

Præsenteret af David Delos.

DOKUMENTAR

NUS & CULOTTÉS

Nans og Mouts, der begge har et lidenskabeligt forhold til natur og miljø, tager afsted 
for at opleve deres livs rejse uden nogen ba´gage, penge eller steder at overnatte! 
Deres plan er at fi nde alle de ting på vejen ved hjælp af held, gavmildhed og viljen til 
at bytte – en CO2-neutral rejse, som opfylder en drøm fra barndommen. De to venner, 
som også har smag for ”alternative” rejseformer kommer til at opleve dragefl yvning 
på Korsika, tandemcykling i Holland og at drikke te med en britisk lord på hans slot! 
Med engelske undertitler.

Søndage kl. 19.00 og genudsendelser på fredage kl. 12.35.

Instrueret af Charlène Gravel, Guillaume 

Mouton, Nans Thomassey, 2011.

TV5MONDE Europe tilbyder (årligt):
- Over 300 fi lm med engelske undertekster 
- Over 1300 timers fi ktionsdrama med engelske undertekster
- 450 dokumentarprogrammer og de bedste fransksprogede magasinprogrammer
Plus 19 nyhedsprogrammer og -opdateringer hver dag
TV5MONDE Europe er tilgængelig digitalt døgnet rundt 
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