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Produktion og udsendelse af programmerne er forløbet planmæssigt.

Er aktivitetsmålene for projektet opnået? Anfør
mål og beskriv opfyldelsen.

Aktivitetsmål:
Tre flow-tv-programmer á 30 – 50
minutters længde (kan evt. også
præsenteres i opdelt version), tre
tilpassede versioner til web,
smartphones og tablets, tre tilpassede
versioner til podcast, spredning og
omtale på parternes platforme og i
netværk.
Opfyldelse:
•”Uffe og Mogens om verden – opbrud i
EU’s pæne facade”
•”Uffe og Mogens om verden –
konsekvenserne af BREXIT for UK og
EU”
•”EU’s sikkerheds- og udenrigspolitik”

Hvorledes har aktiviteten bidraget til udvikling af
debat og oplysning om Europa?

Uffe Ellemann-Jensen og Mogens
Lykketoft garanterer for høj kvalitet og
interessevækkende formidling. De
forskellige formater af udsendelsen
muliggør at stille programmet til
rådighed for mange danskere på
mange platforme og derved
substantielt bidrage til samtalen om
Europa-politik i Danmark op til EuropaParlamentsvalget i maj.

Samarbejde med andre organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

Aktiviteten
har skabt
skabt eni platform
Programmerne
er produceret
samarbejde med DK4.

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Arrangementer m.v.

Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører mvUdfyld oplægsholdere
Deltagerantal (evt. skønnet) Udflyd deltagerantal
Deltagergebyr?
Udfyldt deltagergebyr
Hvorledes blev
Udfyld annoncering
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
Udfyld sted for arrangement
afholdt?

Radio/TV/Web

Antal programmer?

3

Deltagere
Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?
TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

Web mv.

Hvordan er kendskabet til
hjemmesiden, app'en blevet
udbredt.
Hjemmesider m.v. Angiv
venligst web-adresse.
Hjemmeside: Hvor mange
besøgende har siden pr.
måned, og hvor mange af
de besøgende er unikke
brugere?

Mogens Lykketoft, Uffe EllemannProgrammerne blev sendt på DK4, i alt
er de blevet udsendt 23 gange fordlet
over alle ugens dage, i perioden
mellem
8. martserog
11. maj.
Programmerne
gratis
tilgængelige på
Det Udenrigspolitiske Selskabs
hjemmeside, Facebook-side og
Youtube. For detaljer se 'Bilag for
Udfyld udbredelse af kendskabet til
hjemmesiden
Udfyld web-adresse
Udfyld antal af månedlige, unikke
besøgende

Udfyld antal publikationer/bøger
Publikationer/bøger mv.
Antal publikationer/bøger mv.?
Udfyld oplag
Oplag?
Andet

Distribution?
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Udfyld distribution
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

