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Kort rapport om forløbet: Forløbet har været sådan at der som udgangspunkt er valgt 5 
overordnede emner at styre ud fra. “EU & Social dumping” - 

“EU & Mindsteløn” - “EU & Brexit” - “EU & Klima” - “EU & 
Kultur”. Dernæst er der researchet på områderne og taget 

kontakt til lokalpolitikere og mennesker der relaterer til 
emnerne. De er blevet interviewet til brug for podcast-

udsendelserne og til baggrundsmateriale for sangene. Firmaet 

Joggingbird ved Ellen Raunsmed har stået for produktion og 
tilrettelæggelsen af podcast’ene imens teksterne og sangene er 

skrevet og komponeret og produceret af Mikael K(Klondyke). 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv opfyldelsen. 

Målet har været at producere 5 musikvideoer og 5 podcasts af 
12 minutter varighed. Dette mål er tilfredsstillende opnået. Der 

er sendt pressemateriale ud til landsdækkende medier. Der er 

prøvet at indgå aftale med TV2nord om at distribuere 
udsendelserne og musikvideoerne - men dette er blevet afvist 

af tv-kanalen med den grund at de ikke kan bringe 
aktualitetsindhold når det på denne måde bl.a. er støttet af et 

fagforbund(3F). Materialet distribueres i stedet via youtube og 
internettet. Et udvalg af sangene vil blive fremført under 

koncerter med Mikael K når landet atter igen åbner op for 
sådanne tiltag. 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 
europæiske fællesskab 

(EU)? 

Projektet har bidraget til at få formidlet tunge fagpolitiske 
emner i et sprog, der gør det vedkommende for den brede 

befolkning. Vi har prøvet at gøre det europæiske fællesskab 
mere folkeligt ved at bruge medier som podcast og sange. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 
oplys venligst hvilke. 

Fagforeningen 3F 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede 

oplysninger Faktiske forløb 

Antal 
programmer? 

5 radioprogrammer(podcast) af 12 minutters varighed 



   

 

Ønskede 

oplysninger Faktiske forløb 

Deltagere Tao Lytzen(PixlArt), Michael Vajhøj(kommunalpolitiker), Louise 
Hvelplund(kommunalpolitiker), Lars Myrthu(Øko-net), Sergei(Ukrainsk 

arbejder i DK), Gregory Hamilton(Tolne Gjæstgivergaard), Mikael 
K(sangskriver),Voxpop(mennesker på gaden) 

Hvor er 

programmern
e sendt? 

Hvilken kanal 

og på hvilket 
tidspunkt? 

programmerne er tilgængelige via youtube 

TV/Radio-

programmer: 
Er 

programmern
e tilgængelige 

på 
internettet? 

Hvis ja, på 
hvilken 

adresse? 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHvKDac1g4WS4tzqAONcCf9aEgOKT

CfxB 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHvKDac1g4WS4tzqAONcCf9aEgOKTCfxB
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