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Kort rapport om forløbet: EU-markeringen var del af tre forskellige events på Folkemødets 

hovedscene med 5000 publikum med fri adgang, digital formidling 

på Folkemødets hjemmeside.

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen.

Aktivitetsmål er opnået 1) Tre events afviklet på Folkemødets 

hovedscene hhv. event m. vært og deltagere med særlige 

perspektiver på EU; Event med paneldeltagere, der drøftede 

politiske visioner, som kom frem under Folkemødet 2022, 

herunder visioner for europæisk samarbejde og EU; Event med 

gruppen Platt-Form, der gav deres kunstneriske perspektiv på EU 

50 år, som del af den officielle afslutning af Folkemødet 2022. 2) 

Hovedaktiviteter optaget og formidlet på folkemødet.dk 3) Som 

del af Folkemødets officielle afslutning på hovedscenen blev 

publikum involveret fra scenen i stedet for i telte, som var blevet 

lukket pga. stormvarsel 4) Formidling af Folkemødets markering 

af EU i 50 år i nyhedsbrev, på web og SoMe.

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)?

Folkemødet er indbegrebet af debat og oplysning. Folkemødets 

særkende er mødet mellem beslutningstagere og borgere i 

øjenhøjde. Folkemødedeltagerne blev mødt af både en 

humoristisk og seriøs information og dialog om EU i øjenhøjde, 

som indeholdt vidt forskellige perspektiver på det europæiske 

fællesskab.

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke.

Foreningen Folkemødet har afholdt alle events, men har 

samarbejdet om indhold med relevante parter herunder Europa-

Kommissionen og satiregruppen Platt-form og TV2 News vært 

Gertrud Højlund

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal arrangementer? Tre

Oplægsholdere/debattører 

mv

Bertel Haarder & Mette Østergaard i samtale med Gertrud 

Højlund. Margrethe Vestager i samtale med Anders Breinholt. 

Talekor med Satiregruppen Platt-Form samt sang der under 

overskriften 'Demokratiets Aften' fejrede frihed ved Jørgen Olsen 

Deltagerantal (evt. skønnet) Skøn: 5000

Deltagergebyr? 0 kr. Det er gratis at deltage i aktiviter på Folkemødet.

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret

Kommunikation via nyhedbreve, e-program, Folkemødeavisen 

samt SoMe og web til Folkemødets brede målgruppe



Hvor blev arrangementet 

afholdt?

Folkemødets hovedscene, Cirkuspladsen i Allinge

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal programmer? 1

Deltagere Omkring 30 personer 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt?

Programmet er udgivet på Folkemødets hjemmeside umiddelbart i 

forlængelse af Folkemødet 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse?  Om Folkemødet 2022 | Folkemødet (folkemoedet.dk)

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt.

Kommunikation via nyhedbreve, e-program, Folkemødeavisen 

samt SoMe og web til Folkemødets brede målgruppe

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse.

www.folkemoedet.dk

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 

besøgende er unikke 

brugere? 

Op mod 47.000 besøg om måneden, heraf 30.000 unikke; dog 

med stor variation over året pga. festivalen 

C4: Publikationer/bøger mv.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal publikationer/bøger 

mv.? 

Udfyld antal publikationer/bøger

Oplag? Udfyld oplag

Distribution? Udfyld distribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Angiv aktivitet Angiv aktivitet

Beskrivelse Beskriv aktiviteten

https://folkemoedet.dk/om-folkemodet/om-folkemodet-2022/
http://www.folkemoedet.dk/

