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Kort rapport om forløbet: Projektet, Den Blinde Vinkel, er på baggrund af udviklings- 

og produktionsmøder og 12 større produktioner blever 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 

projektinholdet - EUs rolle i klimakampen. De unges fokus 

har i dette projekt været EUs rolle iftl. klimakampen. 

Projektet har udmøntet sig i en TV-serie hvor vi har en 

vært som indtager en mere formidlende rolle om de 

problemstillinger som episodens overordnet tema handler 

om - og så har vi besøgt og snakket med relevante 

personer inden for området. 

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. 



   

 

Oplysninger på 

tilskudsmodtager 

Udfyld 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Vores program er med til at belyse de klimamæssige 

problemer som eksistere i EU samt de løsninger som både 

bliver skabt nationalt og på europæisk plan. Vi har 

perspektiveret klimakampen ift. Europa og været ude og 

besøge virksomheder og interviewet eksperter inden for 

forskellige områder for at få konkretiseret og taget 

klimakampen ned i øjenhøjde. De sidst-producerede 

programmer i projektet, er produceret med et par af de 

unge og deres efterreflektion på de fakta og ting som er 

kommet op under researchen og tilrettelæggelsen af EU-

programmerne 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Syddansk Universitet, Kulturmaskinen og Odense 

Filmværksted 

 

C2: Radio/TV/Web 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 12 

Deltagere Alexander Lorup, Kim Axelsen, Thor Kolath, Winie Evers, 

Mette Lorenzen, Anja Mathies, Benjamin Williamson-

Westerman, Finn Andersen, Christel Gall, Bjarne Klausen, 

Martin Jeppesen, Jeanette Hvam, Heidi Jørgensen, Maria 

Vestergaard, Mette Hansen, Ole Hvelplund, Amanda 

Sembach, Lea Johanne, Lars Aabom, Pernille Weiss, Araz 

Khan, Sabina Kethelz, Leo Zhou, Karen Margrethe, Troels 

Bjerre 

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=P

LCE2ozRr3DEKUVGthZlIqcgMNNLApwASm - fra video 12 i 

playlisten er Sæson 2. Den begynder med “Bæredygtig 

Træindustri”  
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