BERETNING I FORBINDELSE MED PROJEKT – ”BLIV RADIOJOURNALIST”.
Formålet med forløbet at er give unge i et særligt belastet boligområde adgang til lokal radio mediet, ved at
etablere et forløb bygget op omkring radio journalistik, og forløbet skulle gerne udmønte sig i at denne
gruppe unge i fremtiden vil være aktive i produktion af programmer som sendes på Nærradio Korsør, og at
de får nogle kompetencer som de kan bruge i deres videre skole- og uddannelsesforløb.
Målgruppen er unge mellem 15 og 17 år bosat i Korsørs såkaldte ”ghetto”.
Undervisningstemaerne var disse:

Introduktion til forløbet.
Introduktion til optageudstyr/ude i byen.

Etiske regler.

Fortælleteknik.

Interview teknik.

Kommunikation

Projektstyring

Redigering af programmer.

Individuel produktion.

Gruppearbejde m.h.t. produktion.

Magasin programmer.

Gæster i studiet.
Nyhedsformidling.

Opstart
Projektet startede op ved, at der blev afholdt et informationsmøde i Kvarterhuset i Korsør for unge mellem
15 og 17 år som kunne være interesseret i at være med i projektet.
Dette møde blev afholdt i starten af maj måned 2015.
8 unge mennesker mødte op.
Her blev de introduceret til forløbet, muligheder og forventninger blev afstemt.
6 unge meldte sig til at starte i forløbet.

Forløbet er afviklet hver torsdag i maj, juni, august, september, oktober og november måned
Der er i forløbet kommet nye deltagere til og nogle er faldet fra, men der har i perioden været et samlet
deltager antal på 15 personer.
Planen var at køre 2 seperate hold, men dette blev valgt fra idet deltagerne ønskede at fortsætte til
udgangen af november måned 2015.

Aktiviteter i perioden.
Deltaget i cityevening i Korsør, hvor de unge sendte liveradio med masser af musik, og prøvede at lave en
del interviews.
Her fik de unge muligheder for at afprøve sine teknikske færdigheder, interviewteknik og kommunikation.
Deltaget i offentlig valgcafe hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til politikerne.
Deltaget i 3 sommerarrangementer i byen, hvor der igen var fokus på interviews.
Interviewet 3 unge til en radiocafe med publikum om hvad unge savner af aktivitetsmuligheder i byen.
Lavet et radioprogram om – Hvad er ramadanen.
Lavet et radioprogram om hvorfor der er kedeligt at bo i Korsør.
Lavet musik hitlisteprogrammer.
Lavet 3 programmer med gæster i studiet, emnerne har været unges forbrug af eurofiserende stoffer, sport
og politik.
Projektet har 2 gange været omtalt i lokalavisen.
Der er en af de unge der har sit eget radio program – Radio El Presidento
Han har flere gange haft unge med i sit program, hvor det har handlet om musik, sport og politik.
Der er flere gange blevet produceret en video hvor han har gjort reklame for sit program, og videoen som
er lagt på hans facebook side. Den ene video blev set af mere end 3000 personer, hvorved han pludselig
blev ”berømt i Korsør”
Der er produceret et radioprogram under overskriften – To sure fra Korsør – hvor de unge satte fokus på
hvad de synes er kedeligt i Korsør.
Dette program blev efterfølgende lavet som podcast, og blev indtil dato den mest aflyttede podcast på
radioen med mere end 400 aflytninger.
Videre derfra.
Projektet har været så stor en succes at Slagelse kommune har bevilget midler således at projektet kan
fortsætte i 2016.

Hør nogle af de unges programmer her:
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?embed_type=widget_standard&embed_uuid=66f57aa5-346c499f-8361-d415227eaa02&feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fradiostorebaelt%2Ftjek-voresnye-program-ud-hvorfor-sker-der-ikke-en-skid-ikors%25C3%25B8r%2F&hide_cover=1&hide_tracklist=1&replace=0
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?embed_type=widget_standard&embed_uuid=66f57aa5-346c499f-8361-d415227eaa02&feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fradiostorebaelt%2Ftjek-voresnye-program-ud-hvorfor-sker-der-ikke-en-skid-ikors%25C3%25B8r%2F&hide_cover=1&hide_tracklist=1&replace=0

