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Kort rapport om forløbet: Projektet er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen 
og de beskrevne aktivitetsmål. På trods af Corona-

forholdsreglerne har det været muligt at gennemføre samtlige 
optagelser af programmer med to markante deltagere og en 

vært i hvert program samt versioneringer. Alle programmer har 
haft premiere på dk4 og ligger gratis på dk4.TV og youtube.com 

og på dk4podcast.dk. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Ja, 10 tv-programmer a ca. 25 min. er produceret og vist på 

dk4, 10 streamede versioner til web-tv samt 10 x podcast og 
versioner til dk4DAB. Det sammenlagte seertal er efter en 

måneds visning allerede på 100 000, hvorfor det forventede 
brugertal efter et år opjusteres til 500 000 for samtlige 

platforme. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 
og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Ved i 10 programmer at have beskrevet og debatteret den 

europæiske vision i 2020 efter en årrække med kriser, EU-
skepsis og opbrud, men nu også med større tilslutning til det 

europæiske projekt. 10 temaer er blevet diskuteret, 10 teser er 
blevet formuleret og samlet i manifestet "Eurotopia". Projektet 

er spredt og tilgængeligt via en række platforme. Flg. temaer er 

diskuteret i en EU-sammenhæng: Dannelse, tryghed, fred, 
marked, produktion, demokrati, identitet, marked, frihed og 

oplysning. 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Der er primært samarbejdet med Det Udenrigspolitiske Selskab 
og Mediehuset København. 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? Udfyld antal programmer 10 samt versioner til web-tv m.m. 

Deltagere Udfyld deltagere i programmerne: Se vedhæftede.  



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

På dk4 i prime time og i øvrigt døgnet rundt.  

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Ja, dk4.TV og youtube.com. Links vedhæftet. 
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