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Kort rapport om forløbet: Projektet, Den Blinde Vinkel, er på baggrund af udviklings- og 
produktionsmøder og 12 større produktioner blevet til 12 TV 

programmer af 30 minutter omhandlende EU i lokalsamfundet. 
Projektet er lavet af unge som både har lavet grundarbejdet og 

efterrelektion over selve projektindholdet - EUs positive effekt i 
lokalsamfundet. De unges fokus har i dette projekt været EUs 

rolle i lokalsamfundet og vi har derfor researchet hvem der har 

fået EU-støtte indenfor henholdsvis Turisme, Kultur, Teknologi 
og Landbrug på Fyn. Arbejdet har fået produktionsholdet rundt 

på hele Fyn og det har fået holdets øjne op for, hvordan EUs 
støtte gavner lokalsamfundene rundt omkring på Fyn og vores 

egen rolle i videreformidlingen af samme. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Aktivitetsmålene er opnået. Vi har produceret 12 programmer 

af 30 minutters varighed som er blevet vist på TV over 60 
gange. Hvert program ligger tilgængeligt på Youtube og er 

blevet delt på vores sociale medier med beskrivelse og direkte 
link til programmet på Youtube. Ydermere har vi lavet PR med 

løbende "Behind the scenes" på vores Instagram. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 
og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Vores program er med til at belyse og konkretisere de positive 

effekter som EU har via EU-støtte og LAG midler på 
lokalsamfundet rundt omkring på Fyn. Mange af de virksmheder 

som vi besøgte ville ikke være kommet igang, hvis ikke det 

havde været for den hjælp der er at finde hos EU. Det er med til 
at give et meget håndgribeligt syn på den positive betydning 

det europæiske fællesskab har for vores omgivelser i 
lokalsamfundet. De sidst-producerede programmer i projektet, 

er produceret med et par af de unge og deres efterreflektion på 
produktionerne og her er det tydeligt, at de virksomheder som 

vi har besøgt har gjort indtryk på dem. De unge taler her om 
EUs virke i lokalsamfundet ud fra deres erfaringer igennem 

projektet. 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Syddansk Universitet og Odense Filmværksted 



   

 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 12 

Deltagere Thomas Nybro, Morten Jensen, Sine Klejs Gren, Anne Kirstine 

Søndergaard, Torbjørn Hansen, Niels Henrik Ove, Nicole Sophie 
Christensen, Per Jørgensen, Mie Haraldsted, Mikkel Christoffersen, 

Troels Pedersen, Fleur Bernburg, Kate Jensen, Stig Petersen, Pernille 
Lorup, Lars Tobiesen Aabom, Mathias Hørslev Holm, Alexander Lorup 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

12 programmer på LokalTVFyn - hvert program er blevet sendt 

minimum 5 gange på TV 

TV/Radio-programmer: 
Er programmerne 

tilgængelige på 
internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Programmer er tilgængelige på vores youtube, 
https://www.youtube.com/c/lokaltvfyn/ - her er et direkte link til 

vores playliste med Den Blinde Vinkel 
https://www.youtube.com/watch?v=tSG45dyWTQs&list=PLCE2ozRr3

DEKUVGthZlIqcgMNNLApwASm 
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