ARF – INFOrmation
Intern Information til ARF-tillidsrepræsentanter
fra bestyrelsen
Juli/august måned 2019
ARF - INFOrmation henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og interesserede i kredse og klubber, og
forsøger at give informationer til brug i agitationen for nye medlemmer og det oplysende arbejde om vor
forbunds virke og mediepolitikken i almindelighed.

Radio og TV Nyt
Udgivelsesdatoer og deadline for bladets indhold:

Blad nr. 3/2019

Deadline
5. oktober

Udgivelse
primo november

Møder:
Hovedbestyrelsen mødes: Lørdag, den 10. august 2019 i Kolding
Landsmøde 2019 afholdes: Lørdag, den 28. september i Kolding
SLS - Dialogmøde med DR: Torsdag, den 10. oktober i DR Byen

Nyt om navne:
- Marlene Boel - ny chef for B&U hos DR – kommer fra TV2 Østjylland
- Lærke Vindahl – forlader B&U hos DR – til TV2 som producer fiktion
- Lars Banke – Kontorchef Kulturministeriet går på pension
- Kathrine Tarp - bliver ny kontorchef i Kulturministeriet – kommer fra Museumsområdet
- Miho Hazama – ny chefdirigent for DR Big band
- Lars Werge – fratrådt som formand for Journalistforbundet
- Iben Marie Zeuthen – tilbage hos DR fra Radio 24syv, bliver vært på ”Det næste kapital”
-

DIALOG MED DANSKERNE – ”DR DIREKTE”
DR vil rigtig gerne høre, hvilke forventninger og holdninger seere, lyttere og brugere har til dem – og de vil
gerne fortælle, hvad de har til os.
Det er gratis at deltage i DR Direkte-arrangementet, men tilmelding er nødvendig på grund af
pladsbegrænsning.
Når du læser dette, har de første møder allerede fundet sted på Flådestation Korsør den 3. april 2019 og på
DR FYN den 24. juni 2019, men der er chance for at deltage endnu. Herunder finder du de forskellige datoer
og steder med link til tilmelding.
ARF Multimedier skal opfordre til, at vores tillidsrepræsentanter og medlemmer støtter op om disse møder
og gør deres indflydelse gældende:
Link til tilmelding: dr.dk/direkte
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•
•

•
•

DR Nordjylland den 19. september 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s kulturdirektør Henrik Bo Nielsen og DR’s mediedirektør Henriette
Marienlund.

DR Midt og Vest den 25. september 2019
Her kan du bl.a. møde DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn og DR’s mediedirektør Henriette
Marienlund.

•
•

DR København den 2. oktober 2019

•
•

DR SYD den 10. oktober 2019

•
•

DR Bornholm den 30. oktober 2019

Her kan du bl.a. møde DR’s kulturdirektør Henrik Bo Nielsen og DR’s nyhedsdirektør Sandy French.

Her kan du bl.a. møde DR’s kulturdirektør Henrik Bo Nielsen og DR’s nyhedsdirektør Sandy French.

Her kan du bl.a. møde DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn og
DR’s mediedirektør Henriette Marienlund.

•
•

DR Østjylland den 14. november 2019

•
•

DR Trekanten den 21. november 2019

Her kan du bl.a. møde DR’s kulturdirektør Henrik Bo Nielsen og mediedirektør Henriette Marienlund.

Her kan du bl.a. møde DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn og DR’s nyhedsdirektør Sandy
French.

Regionale nyhedsudsendelser kl. 19.30 på TV 2
TV 2 havde i uge 26 (24/6-30/6) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt
danskere på 12 år og derover:

Region

TV/MIDT-VEST
TV ØST
TV2 NORD
TV SYD
TV2 FYN
TV 2 LORRY
TV2 ØSTJYLLAND
Regionalprogrammer i alt

Seertal (1000)

Pct.

55
44
35
56
31
112
35
362

13,7
9,6
8,5
7,8
5,7
5,7
5,4
7,2

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår kun i totalen.
Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

Fra regeringsaftalen:
2

Det var ikke mange ord der blev levnet til kultur- og mediepolitikken i regeringsaftalen.
Om kultur- og mediepolitikken står der følgende i regeringsaftalen. ”Styrke dansk public service. Efter
folketingsvalget er der ikke længere flertal bag medieaftalen. Regeringen vil gøre status på
implementeringen af aftalen og på den baggrund indbyde til politiske drøftelser med det mål at styrke
dansk public service og blandt andet tage initiativ til, at streamingtjenester bidrager mere til
danskproduceret indhold.”

Joy Mogensen, ny kulturminister
Det kom nok som en overraskelse for mange, at borgmesteren i Roskilde, Joy Mogensen, blev udnævnt til
kulturminister i Mette Frederiksens mindretalsregering. Dels er hun ikke medlem af Folketinget, dels er hun
gravid og skal føde til efteråret.
Joy Mogensen har været borgmester i Roskilde Kommune siden 2011. Ved kommunalvalget i 2017 fik
Socialdemokratiet flertal i byrådet. I foråret 2019 blev hun offentligt kendt, fordi hun skal være solomor.
Lasse Jensen kalder valget af Joy Mogensen som kulturminister interessant. Han vurderer, at hun har bevist
sit værd som en dygtig borgmester i Roskilde Kommune med et stort fokus på kulturområdet.
”Hun skylder ikke nogen noget. Dermed kan hun operere frit i de relativt smalle rammer, der er i et
kulturministerium. På minussiden er det altid svært at komme ind i landspolitik og forstå magtspillet, selv
om du har været en meget dygtig lokalpolitiker. Hun vil blive udsat for et stort lobbyarbejde nu fra alt fra
Dansk Journalistforbund til tv-stationer, sportsorganisationer og museer,” siger Lasse Jensen.
I byen er hun kendt for sin evne til at lave brede forlig og holde taler, der er så gode, at tilhørerne lytter.

Socialdemokratiets medieordfører
Jesper Petersen blev ny medieordfører og politisk ordfører for Socialdemokratiet. Jesper Petersen har
været medlem af Folketinget siden 2007 – først for SF og siden 2013 for Socialdemokratiet. Han er valgt i
Sydjyllands Storkreds. Posten som kulturordfører for partiet bliver fremover bestredet af Jan Johansen, der
har været medlem af Folketinget siden 2011.. Den hidtidige indehaver af posterne som partiets medie- og
kulturordfører, Mogens Jensen, er blevet udnævnt til minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og
minister for nordisk samarbejde.

Medieordførere i Regering Mette Frederiksen – 2019:
Socialdemokratiet
Radikale Venstre
Konservative
Venstre
SF
Enhedslisten
Alternativet
Nye Borgerlige
Liberal Alliance

Jesper Petersen
Marianne Jelved MF
Birgitte Bergmann
Marcus Knuth
Jacob Mark
Søren Søndergaard
Rasmus Nordquist
Pernille Vermund
?

?
tlf. +45 3337 4703
tlf. +45 3337 4213
tlf. +45 3337 4503
tlf. +45 3337 5500
tlf. +45 3337 5004
tlf. +45 3337 4804
?
?

Mobil 6162 4542
Mobil 6162 4655

Socialdemokratiske medlemmer af Folketingets kulturudvalg:
Kulturudvalget – 8 pladser
Daniel Toft Jacobsen - cand. scient. pol.
Flemming Møller Mortensen - sygeplejerske
Henrik Møller (Næstformand i udvalget) - underviser
Jan Johansen (kulturordfører) - specialarbejder
Jesper Petersen (medieordfører) – ba. statskundskab
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Kasper Sand Kjær -?
Leif Lahn Jensen - havnearbejder
Malte Larsen (idrætsordfører) - indehaver

Tillægsaftale til Medieaftale 2015-2018
– fordeling af overskydende licensprovenu for aftaleperioden er nu endeligt opgjort.
Med tillægsaftale af 1. februar 2017 til Medieaftale 2015-2018 blev der disponeret over 40,0 mio.kr. ud af
et opgjort samlet overskydende licensprovenu for 2015 mv. på 80,3 mio.kr. (inkl. u forbrugt tidligere
disponeret licensprovenu). De resterende 40,3 mio.kr. blev besluttet reserveret til eventuel senere
disponering. Der har ikke været overskydende licensprovenu i 2016-2018. Derimod er der i alt yderligere
10,4 mio.kr. til disposition, som vedrører tidligere disponerede, men ikke forbrugte licensmidler. Det drejer
sig om midler til gennemførelse af værditests (9,0 mio.kr.), midler til Public Service-Udvalget (0,8 mio.kr.),
midler til sekretariatsbetjening af udvalget om den fremtidige finansiering af dansk, digital
indholdsproduktion (0,4 mio.kr.) og midler til diverse øvrige formål (0,2 mio.kr.).
Der er enighed mellem medieordførerne for partierne bag Medieaftale 2015-2018 om at disponere det
samlede beløb på 50,7 mio.kr. som følger:
• I alt 35,4 mio.kr. tilføres DR med henblik på resterende digitalisering af programarkiv (20,4 mio.kr.),
styrkelse af historie og formidling (8,0 mio.kr.) og styrkelse af dansk musik og musikformidling, herunder
nordisk (7,0 mio.kr.).
• Der afsættes 4,3 mio.kr. til gennemførelse af en offentlig informationskampagne om overgang til ny
teknologi for antenne-tv i foråret 2020, jf. bl.a. den politiske aftale af 26. februar 2015 om vækstplan for
digitalisering i Danmark.
• Der afsættes 2,0 mio.kr. til en forhøjelse af den på finansloven for 2019 afsatte film- og tv-støttepulje
(”Rigsfællesskabspuljen”) på 8,0 mio.kr., der har til formål at styrke kendskabet og fællesskabet på tværs af
Rigsfællesskabet.
• Der afsættes 4,0 mio.kr. til etablering af en ”Demokratipulje” til støtte af initiativer/projekter, der har til
formål at styrke demokratiet ved at højne valgdeltagelse, øge befolkningens bevidsthed om ”fake
news”/disinformation mv. Der kan ikke af puljen ydes støtte til DR og de regionale TV 2-virksomheder.
• Der afsættes 2,5 mio.kr. til digitalisering af filmarven (”Danmark på Film”). Midlerne supplerer de midler,
der er afsat til formålet i filmaftalen 2019-2023.
• Der afsættes 2,0 mio.kr. en styrkelse af ”Media Literacy” i form af kortlægning af større igangværende og
planlagte indsatser samt opfølgning herpå i forhold til f.eks. etablering af et mediekompetance/”Media
Literacy” netværk med brancheaktører og relevante myndigheder.
• Der afsættes 0,5 mio.kr. til gennemførelse af en analyse af virkning og konsekvenser af politiske reklamer
på forskellige platforme.

Tillæg til DR’s public service-kontrakt for 2019-2023
Kredsen af partier bag Medieaftale 2015-2018 nåede inden regeringsskiftet at indgå en tillægsaftale til
Medieaftale 2015-2018 om disponering af et overskydende licensprovenu for 2015-2018. Aftalen, der er
offentliggjort på ministeriets hjemmeside www.kum.dk., indebærer bl.a. tilførsel til DR af et engangsbeløb
på i alt 35,4 mio.kr. til tre nærmere angivne formål.

HBO Nordic får tilsagn om 10 millioner til nyt ungdomsdrama
HBO Nordic kan se frem til tocifret millionstøtte fra Public Service Puljen til en ny ungdoms-serie, der skal
skabes af producenten bag "Underverden". Det fremgår af en opgørelse over tildelingerne fra Det Danske
Filminstitut, der administrerer puljen. Streamingtjenesten har således fået tilsagn om støtte på 10 mio. kr.
til en serie med titlen "Muleum". Støtten er betinget af, at finansieringen af serien som helhed falder på
plads. HBO Nordic har tidligere fået i alt 1,1 mio. kr. i udviklingsstøtte til "Muleum" – først i 2018 og siden i
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år. Serien er et ungdomsdrama, som skal instrueres af instruktøren Annette K. Olesen. HBO Nordic har i
tidligere fået støtte til serien "Erobreren", som er baseret på Martin Andersen Nexøs roman Pelle
Erobreren. Streamingtjenesten har fået støtte til serien ad flere omgange og har i alt modtaget lige over 21
mio. kr. Desuden har HBO Nordic fået knap 1 mio. kr. i udviklingsstøtte til dramaserien "Amal". Støtte er
også blevet givet til "Efterforskningen", her er også bl.a. svenske TV4 og C More samt norske TV 2 er en del
af projektet. Serien handler om opklaringen af drabet på den svenske journalist Kim Wall i 2017 og vil efter
planen have seks afsnit. "Efterforskningen" har modtaget 8,5 mio. kr. i produktionsstøtte.
ARF mener, at film der finansieres af Public Service midler (licensmidler) skal være gratis tilgængelig for alle
licensbetalerne, således at man ikke skal betale både licens og abonnement hos HBO o.a.

Viaplay prisstigning – sporten og totalpakken bliver dyrere
Har du Viaplay med sport eller totalpakken, så stiger prisen. Viaplay Sport går fra 289 kr. til 309 kr. / måned,
mens totalpakken stiger fra 319 til 339 kr. / måned. Prisstigningen sker ved udgangen af juli.
Prisstigningen kommer netop som der er indgået en ny Superliga rettighedsaftale og Viaplay Sport fra den
kommende sæson har de eksklusive rettighederne til Premier League på streaming.
Viaplay sportsrettigheder omfatter blandt andet Formel 1, Superliga, Champions League, Premier League,
Bundesliga med mere.
Viaplay Sport steg i 2018 fra 269 til 289 kroner mens prisen var 249,- tilbage i 2017.

DRs julekalender 2019
DR kan allerede nu løfte sløret for, hvilke julekalendere hele familien kan se i december.
På DR1 kan man få et gensyn med ’Julestjerner’, som blev sendt for første gang i 2012 – i 25 afsnit.
Juleeventyret handler om 13-årige Sus, der sammen med familien må flytte fra højhuset i Brøndbyøster.
Heldigvis tilsmiler julelykken familien, der arver grandonkel Julius’ gartneri i landsbyen Brorfelde. På toppen
af den smukke Brorfelde bakke ligger det nedlagte Observatorium, som engang var førende i landet. Men
fremtiden er usikker. Hele området skal sælges, og den lokale grus grevinde Vera Grus er meget
interesseret i at overtage alt og udvide sin i forvejen imponerende grusgrav.
Rasmus Bjerg, Martine Hjejle og Szhirley på rollelisten. Hvert andet år genudsender DR en julekalender,
mens der optages en ny til året efter.
De barnlige sjæle kan på DR Ramasjang se den svenske ’Storm på Lugnagatan’, mens DR Ultra viser SVT’s
’Jagten på tidskrystallen’.
’Jagten på tidskrystallen’ er et science fiction-eventyr, der tager afsæt i bogtrilogien ’Spejlendes
hemmelighed’ af Erika Wallin. Julekalenderen handler om tre børn, der må rejse til universets centrum for
at forhindre onde kræfter i at stoppe tiden, hvilket vil medføre, at det aldrig bliver jul igen.
Derudover sender DR Ultra ni nye juleepisoder af fiktionsserien ’Klassen’ hver tirsdag til torsdag op til jul.
– Får tredje år i træk tager den populære fiktionsserie fat i dilemmaer i forbindelse med julen og dét at
trives med at gå i skole, siger Jonas Kryger Hansen, der er redaktør hos DR Ramasjang og Ultra.
Alle julekalendere kan traditionen tro følges i december.

Årgang 0 bliver til Årgang 2020
TV 2 vil lave en Årgang 2020 og søger 5 nye familier. TV 2 og Warner Brothers, der producerer serien, er nu
på udkig efter kommende forældre til en ny sæson. Betingelsen for at komme i betragtning er, at de
kommende forældre har termin i løbet af de første tre måneder af 2020.
– Vi har besluttet at starte helt forfra med en ny ‘Årgang 0’, som denne gang hedder ‘Årgang 2020’. Det har
vi gjort, fordi ‘Årgang 0’ er blevet en kæmpestor historie for TV 2, siger TV 2-redaktør Mette Heiberg.
Dokumentarseriens afsnit har i gennemsnit lokket knap en million danskere til tv-skærmen.
Man være indstillet på at give et indblik i sit familieliv i en ikke-pyntet udgave, der rummer både de gode og
de svære tider.

Mange af DRs programmer skal lukke
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Regeringen vil styrke dansk public service. Så Joy Mogensen kan blive den kulturminister, der sætter en
stopper for svækkelsen af dansk public service – og dermed forsvarer DR. Sådan lyder det fra
fællestillidsrepræsentanten i Danmark Radio, Henrik Friis Vilmar.
Over 20 programmer lukker.
Her er alle de programmer, som enten er lukket eller lukker frem mod 2020:
- P6 Beat
- P7 Mix
- P8 Jazz
- Korte tv-aviser 17.50 og 19.55
- DR2 Dagen
- Programmer kl. 18 på DR1 (Fx Antik duellen)
- Sportsnyheder på hverdage
- En sang fra hjertet
- Spis og spar
- Guld i købstæderne
- Skattejægerne
- Talenterne
- Håndværkerne rykker ind
- Madmagasinet
- Gejst
- Langt fra Borgen
- Sundhedsmagasinet
- Historiequizzen
- Kunstquizzen
- Tour de France
- Champions League i håndbold
- Færre tema-lørdage på DR2
- Vi ses hos Clement

22.500 færre timers tv i DR
DR bliver hårdt ramt, når den første sparerunde er blevet gennemført for organisationen til januar. Det står
klart, efter at DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn i et nyt bestyrelsesnotat sætter tal på de mange
nedskæringer på indholdssiden, der kommer som resultat af den forhenværende regerings spareplaner.
Det skriver Politiken. Med lukningen af P8 vil jazzen gå fra 8.730 timers årlig musik til 310 timer på P2. På
tv-fronten forsvinder omkring 22.500 timers årligt flow-tv fra DR K, DR Ultra og DR 3. Der er altså et stykke
tid til, at den fulde effekt af besparelserne bliver mærket. "Vi har gennemført de første besparelser, men de
fulde konsekvenser har brugerne ikke mærket endnu. Her er det vigtigt, at både de og bestyrelsen bliver
orienteret om betydningen af, at vi skal ophøre med at sende mange tusind timers radio og tv," siger Maria
Rørbye Rønn til Politiken. Over for mediet afviser generaldirektøren, at timingen af udmeldingen har noget
at gøre med, at den nye regering lægger op til nye forhandlinger om mediepolitikken.

Folkemøde Bornholm 2019
Atter i år var bestyrelsen repræsenteret i det store Folkemøde som samler politikere og meningsdannere
fra hele landet.
Iført hvide T-shirts med ARF logoet gav det anledning til adskillige henvendelser, og vi kunne forsyne dem
med vores agitationsfolder og fortælle hvad ARFs formål er. På Folkemødet var der også rig lejlighed til at
gå i dialog med en du er uenig med eller snakke med ligesindede. I det hele taget er Folkemødet stedet,
hvor man kommer hinanden ved og lærer mennesket bag meningerne at kende.
Men også kontakt til vore mediepolitikere var der lejlighed til, og vi deltog i flere debatter, hvor det var
mediepolitikken det drejede sig om, bl.a.
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- Historien bag medieforliget v/tidl. generaldir. DR, Christian Nissen
- Chr. Nissen udgiver til efteråret en bog om medieforliget
- Radio i opbrud – Mediebosserne møder mediepolitikerne - arr: Circom
- Medieforlig og hvad så? - arr: Cibicom
- Hvad skal vi med arbejderbevægelsen i dag? – arr: Information
- m.fl.
At det var vigtigt at forberede sig om, hvad man ville deltage i, ses bl.a. i, at der dagligt var omkring 1000
events, foruden de politiske ordføreres optræden på den store scene.

Sommeren med DR
DR har masser af nye sommertilbud på hylden.
Der er både noget for øjne og ører, noget for børn og voksne. Vi har samlet et udpluk af sommerens
indhold herunder, som du kan gå på opdagelse i. Rigtig god fornøjelse og rigtig god sommer!
En sommer med masser af sport
På DR’s streamingtilbud DRTV kan du se med, når og hvor du vil rundt i hele landet.
Du kan streame DRTV via www.dr.dk/tv eller via app’en DRTV.
Til og med 17. juli kan du opleve en forpremiere på den nye version af DRTV, der endeligt lanceres til
efteråret.
På DRTV kan du hen over sommeren også finde udvalgte temapakker lige til at tage med i sommerhus eller
hvor i landet, du befinder dig:
- Uge 25: Single eller sat, sommerflirt med DR3
- Uge 26: Vores vilde naturserier og Sommerfiktion: Europa rundt – serier til sommeren
- Uge 29: 50-året for månelandingen
'Sommer i Ramasjang'
De to værter, Isabel Ndiaye og Victor vil igennem 30 programmer fra uge 27-32 være børnenes bedste
ferieunderholdning. 'Sommer i Ramasjang' er igen i år "fastliggere", og alle landets børn er velkomne, når
der optages mandag til torsdag klokken 11 til 12 og igen torsdag klokken 14.30 – 15.30 uden for på græsset
ved DR i Aarhus. Første optagedag er torsdag den 27. juni.
'Ramasjang redder havets dyr'
Sommeren over er der mulighed for at møde Motor-Mille rundt omkring i Danmark til Ramasjang redder
havets dyr - arrangementer. Se om Motor Mille kommer på besøg nær dig her.
'MesterSkaberne'
Otte par med hænderne godt skruet på er blevet udvalgt til en helt særlig byggekonkurrence. De vil hver
uge blive
Der er premiere 26. juni klokken kl. 20.00 på DR1 eller DR TV kl. 06.00. kvindefodbold, European Games,
U21-EM i fodbold for herrer, Tour de France og PostNord Danmark Rundt.
Sommerpodcasts
En sommerpodcastpakke med nye podcasts lige til at tage med på farten.
Der er noget for enhver – hvad enten du er inkarneret podcastlytter, eller det er første gang, du kaster dig
ud i at lytte til podcast.
Gå på opdagelse i alt fra personlige fortællinger, musikalske tilbageblik, historiske dokumentarer
'10 år senere'
Alle tror, at vores parforhold i hvert fald er noget helt særligt og skal stå i fuld blomst for evigt, når vi finder
sammen. Men mange ender i de samme parforholdsklicheer, om vi vil det eller ej. Micki og Lars har været
kærester i et helt årti, og nu er hverdagen for alvor sat ind. Lars vil pludselig realisere sig selv som
studerende, og Micki føler sig ikke længere som den succesfulde mand, han føler, han burde være. Kan de
to finde hinanden midt imellem indbyrdes irritationer, vennernes gode råd, samt nye og bristede drømme?
'10 år senere' er en identificerbar serie om alle de klicheer og fælder mange havner i i vores parforhold – 10
år senere, når forelskelsen har lagt sig. Premiere på DR TV 23. juni klokken 06.00.
Mere inspiration til sommeren på DRs tv-kanaler
’Når mænd slår kvinder ihjel’ – dokumentarserie i 5 dele om kvindedrab i Danmark. Tidligere chef for
Rejseholdet og tidligere drabschef Bent Isager og et team af kvindelige eksperter dykker ned i 6
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spektakulære danske sager, der har taget overskrifterne. Premiere 27. juni kl. 20.30 på DR1 eller på DRTV kl
06.00.
’Anderledes som mig’
Ny programserie. I en uge mødes personer med samme lidelse. De deler deres erfaringer og de
udfordringer, de står overfor, fordi de opfattes anderledes på grund af deres udseende. Vi bliver inviteret
med ind i de inderste tanker, og er med når livet er svært. I løbet af ugen bliver vores hovedperson klogere
på sig selv, og vi får lov til at opleve når, der tages livforandrende skridt mod et bedre liv. Premiere 30. juli
kl 20.45 på DR1 eller på DRTV klokken 06.00.
’Anne & Anders i Mellemøsten’
Anne Hjernøe og Anders Agger rejser til Mellemøsten med 1001 Nats Eventyr i bagagen på jagt efter
nutidens farverige og fortryllende Arabien. De rejser uden fordomme og uden naivitet, for de ved godt, at
selv det smukkeste tager farve af krig og lidelse. Premiere 22. juli kl 20.00 på DR1 eller på DR TV klokken
06.00.
’Forladt formue søger ejer’
Anders Lund forsøger at opklare et mysterie fra virkeligheden, hvor en genbrugsgruppe i Kalundborg finder
et seks- cifret beløb fint rullet sammen inde i en røremaskine. Men hvor stammer disse penge fra?
Premiere 25. juli kl 21.30 på DR2 eller på DRTV klokken 06.00.
’Nul Stjerner’
Jan Elhøj og Morten Kirchhoff rejser til en række utraditionelle feriedestinationer, som ikke ligger længere
væk end de mest besøgte sædvanlige feriedestinationer. De opsøger de eventyret ved at gå helt omvendt
frem og tjekke ind på de hoteller, som har 0 stjerner. Premiere 1. juli kl. 21.30 på DR2 eller DR TV klokken
06.00. udfordret på deres kreativitet og skaberevner og bygge unikke møbler ud af alle tænkelige
genbrugsmaterialer. For alt det vi andre smider ud, skal de give nyt liv. Hver uge vil de to dommere kåre et
vinderpar og samtidig beslutte, hvem der skal forlade konkurrencen. Og i den store finale vil ét par gøre sig
fortjent til titlen som Mesterskaberne.
'Gæsten og Hesten' på DR2
Livsstilsekspert Christine Feldthaus og standupper Melvin Kakooza rejser rundt til fire af Danmarks bedste
hoteller for, kærligt og helt personligt, at finde ud af, hvad hotellerne har at byde på, når gæsterne
forlanger det ypperste af personalet og faciliteterne.
Den ene vært indkvarterer sig som gæst, den anden melder sig til tjeneste hos personalet – som
arbejdshest. Undervejs i udsendelsen bytter de roller.
'Gæsten og Hesten' tegnet et anderledes og underholdende portræt af nogle hoteller i Danmark, de
færreste danskere kender indefra. Ofte har hotellerne en betydning for historien i det område, de ligger i,
og den historie udforsker værterne også. Første afsnit havde premiere den 22. juni. Andet afsnit vistes
klokken 21.00 den 29. juni.
Vejret i hele Danmark
Du kan møde DR's sommervejr flere steder i landet. Fra mandag 1. juli rykker DR ud i landet med
'Sommervejret'. Første stop bliver Karrebæksminde, hvor danskerne kan samles både rundt om vejrbilen,
men også foran tv-skærmene. Efter Karrebæksminde følger Løkken, Silkeborg Søndervig, Svendborg og
Gudhjem/Svaneke.
Festivalmusik fra hele landet
Der er masser af festivalmusik fra de store festivaler fra hele landet både på dr.dk og i radioen.
dr.dk besøger en masse forskellige festivaler i hele landet: Copenhell, Tinderbox, Roskilde, Vig, Musik i lejet,
Grøn Koncert, Smukfest og Wonderfestiwall. Der er portrætter, fotoreportager, live-koncerter og de største
musikhøjdepunkter fra de fire store festivaler: Northside, Tinderbox, Roskilde og Smukfest.
Og på tværs af DRs radiokanaler kan du få masser af festival. P6 BEAT dækker for eksempel Northside
Festival og Roskilde Festival intens til radiolytterne og udgiver en særlig festivalpodcast efter hver festival.
Og på SMUKfest afslører Karrierekanonen på P3 de tre vindere af Karrierekanonen 2019.
Alex Nyborg Madsen og Søren Rebbe på P5 er klar til at sende tre dage fra den unikke Tønder Festival. P5's
lyttere kommer til at opleve, at de er med alle steder der sker noget– også bag scenerne.
P2 sender fra hele 25 klassiske festivaler i ind- og udland.
Under Copenhagen Jazzfestival cykler P8 Jazz rundt til udvalgte jazzvenues, interviewer og fragter musikere
fra a til b og møder festivalgæsterne. Det er fra den 8. juli til den 12. juli klokken 18 og 20.
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P8 Jazz sender også direkte fra Kulturhuset Islands Brygge, hvor finalen i Ung Jazz Konkurrencen afholdes, i
år altså på dansk grund. Det er lørdag den 13. juli.
Julies Jukebox på P4
Julie Berthelsen vender tilbage som P4-vært søndage fra 10-12, hvor hun har besøg af kendte danske
hitmagere som Jesper Binzer, Steffen Brandt, Peter AG, Mads Langer, De løfter sløret for deres arbejde og
deres hemmeligheder.
’Fra A til B’ på P4
Anders Bisgaard tager igen kendte danskere med tilbage til deres barndomsby for at afæske dem deres
livshistorier i programmet. Sendes lørdage fra 14-16
'Take Off' på P4
Jesper Bæhrenz er tilbage i æteren, hvor lytterne kan glæde sig til endnu en omgang med den populære
radiovært, når P4 igen i år blænder op for 'Take Off'. Ligesom sidste år kommer Jesper Bæhrenz hele landet
rundt og besøger folk, der holder hjulene i gang, mens de andre holder fri. Sendes formiddage 10-12 fra 1.
juli.

Kulturminister Joy Mogensen
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