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I projektets første to måneder - januar og februar 2019 - blev programmet tilrettelagt, offentliggjort og markedsført.
Hovedparten af arrangementerne lå som planlagt i.f.m. selve CPH:DOX-festivalen i marts 2019, hvor de blev lanceret
i.f.m. serien film- og debatserien EUROPA. Her arrangerede vi mere end 70 debatarrangementer og
undervisningsarrangementer over hele landet i kølvandet på en række visninger af en lang række dokumentarfilm, der
satte fokus på Europas demokratiske udfordringer, samt en stor udstilling 'Europa Endlos' på Kunsthal Charlottenborg,
der også blev 'aktiveret' gennem en række talks og filmvisninger. Dette blev fulgt op med en række arrangementer i
maj måned, altså i den afsluttende periode op til EP-valget, hvor både Altinget og Kunsthal Charlottenborg lagde
lokaler til en række nye arrangementer.

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

Alle aktivitetsmål blev opfyldt:
1. mål: Min. 75 arrangementer / Resultat: 86 arrangementer
2. mål: Min. 60 debattører / Resultat: 75 debattører
3. mål: Arrangementer i alle Danmarks 5 regioner / Resultat: Arrangementer i alle Danmarks 5 regioner - Region
Nordjylland, Midtjylland, Syd, Sjælland og Hovedstaden
4. mål: Min. 50 grundskoler, gymnasier og højskoler deltager / Resultat: 55 institutioner deltog
5. mål: Min. 70% af deltagerne føler sig bedre rustet i.f.t. EP-valget / 72% af deltagerne i publikumsundersøgelsen
svarede at de følte sig bedre rustet til EP-valget efter at have deltaget i CPH:DOX-debatarrangementerne.
6. mål: Min. 70% føler sig mere inspireret til at stemme v. EP-valget. / 84% af deltagerne i publikumsundersøgelsen
svarede at de følte sig mere inspireret til at stemme v. EP-valget

Hvorledes har aktiviteten
bidraget til udvikling af
debat og oplysning om
det europæiske
fællesskab (EU)?

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

Projektet har bidraget med et massivt antal arrangementer, der generelt har været af meget høj kvalitet. Som vores
publikumsundersøgelse dokumenterer, har deltagerne taget meget positivt imod arrangementerne - således følte hele
84% sig mere inspirereret til at stemme v. EP-valget og vi kan derfor med stolthed melde, at vi vel har haft vores lille
andel i at stemmeprocenten gik op ved EP-valget! Hele 89% svarede, at de gerne ville deltage i lignende
arrangementer i.f.m. fremtidige udgaver af CPH:DOX, så generelt har der været en meget stor tilfredshed blandt
deltagerne.
Projektet har også bidraget med en levende EU-debat i hele landet. 32 af projektets 86 arrangementer foregik udenfor
hovedstaden - på biblioteker, i kulturhuse og uddannelsesinstitutioner landet over. Projektet har budt på
debatarrangementer om De Gule Veste i Frankrig, højrepopulismen i Østeuropa, feministisk EU- og udenrigspolitik,
den europæiske fygtningekrise, Brexit, demokratiets krise i Europa, neonazismens rødder, netværk og fremtid i bl.a.
Sverige og Tyskland samt en række arrangementer, der har anlagt et mere filosofisk og historisk blik på de ideer, der
ligger bag det europæiske fællesskab. Her har vi bl.a. haft besøg af den berømte podcast-stjerne Mike Duncan, der i
samarbejde med Politiken Historie satte EU's demokratiske krise op mod den romerske republiks krise for over 2000 år
siden. Den berømte franske tænker Alain Badiou var også genstand for både en film og et stort samtalearrangement,
hvor hans tanker om fællesskabet, herunder ikke mindst det europæiske fællesskab var i centrum. Også den
slovenske filosof Srecko Horvat kom til København og deltog i en samtale, der centrerede sig omkring hvordan det
demokratiske potentiale i Europa kan forløses - det skete i dialog med ingen ringere end den tidligere Baywatchstjerne Pamela Anderson, der fra sin base i Paris har kastet sig ind i den europæiske debat om ulighed og
demokratiets krise i det europæiske fællesskab. Blandt de mange andre arrangementer kan nævnes en stor Brexitaften den 28. marts med film, debat og efterfølgende dj-arrangement i anledning af dette var dagen, hvor Brexit var
planlagt til at finde sted. I forbindelse med projektet lagde Kunsthal Charlottenborg også hus til en stor udstilling,
'Europa Endlos', der med værker af bl.a. Monica Bonvicini og Olafur Eliasson satte fokus på EU og det europæiske
fællesskabs demokratiske udfordringer.
Projektet åbnede med verdenspremieren på den helt nye dokumentarfilm Democracy Ltd., der bestod af en række
interviews med eksperter og helt almindelige mennesker over hele Europa - fra opørere som De Gule Veste i Frankrig
til europæiske demokratieksperter som David van Reybrouck og Ivan Krastev. Filmen blev bl.a. fulgt op med
instruktørbesøg og debat med bl.a. Anna Libak (V), Peter Hummelgaard (S) og flere andre politikere. Projektet bød
også på et stort arrangement, der fokuserede på forholdet mellem EU og Rusland under Putin, hvor bl.a. Uffe
Ellemann-Jensen, Politikens Michael Jarlner, DR's udenrigskorrespondent Matilde Kimer, Leif Davidsen og flere til
deltog. Også den tidligere ungarske premierminister Ferenc Gyurcsany var på besøg og deltog i en debat om Ungarn
og den østeruopæiske højrepopulisme sammen med den ungarske journalist Eszter Hajdu, der har lavet den vigtige
nye film Hungary 2018. En lille detalje vedr. denne film kan også illustrere hvordan CPH:DOX' projekt bidrager til
å åPolitiken, TV 2, FN, Politiken Historie, Kunsthal Charlottenborg, Eftertryk
Altinget, Det Udenrigspolitiske Selskab, DIIS,
Magasinet, DR, Justitia, Aveny-T, Empire, biblioteker, gymnasier, ambassader, lærerforeninger, KU, DFI m.fl.

C1: Arrangementer m.v.

Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?

Faktiske forløb
86
Margrethe Auken Uffe Ellemann-jensen Leif Davidsen
Anna Cornelia Ploug Peter Hummelgaard Vitaly Mansky
Mathieu Bareyre Gorav Kalyan Rohan Kalyan Frank Geiger
Ferenc Gyurcsany Phil Collins Mike Duncan Mathilde Kimer
Hans-Erik Havsteen Anders Olling Charlotte Flindt Pedersen
Drude Dahlerup Lisbeth Knudsen Mette Skak Michael Jarlner
Mikhail Suslov Salaam Aldeen Tea Sindbæk Andersen
Jakob Holtermann Clement Kjersgaard Uffe Elbæk Ezter Hajdu
Rasmus Nordqvist Carolina Maier Magdalena Mie Marcussen
Esben Schjørring Axel Ahrendtsen Anna Libak Alison Klayman
Saskia Sassen Uffe Østergaard Niels Krause-Kjær
Bastian Obermayer John Hansen Alex Winter Jakob Nielsen
Anna Gaarslev Hans Lauge Hansen Sherin Khankan
Frederik Harhoff Steen Ramsgaard Viktor Nordenskiöld
Eszter Hajdu Henriette Bretton-Meyer Daniel Poohl
Ai Weiwei Michael Thouber Belkis Wille Trine Christensen
Robert Schabus Robert Oey Ognjen Glavonic Francois Zimeray
Srecko Horvat Pamela Anderson Carsten Jensen Poul Madsen
Ane Cortzen Vibeke Vindeløv Maja Touzari Greenwood
Janni Pedersen Jakob Mchangama Laura Marie Sørensen
Leilani Farha Birgitte Kosevic Christoffer Emil Bruun

Deltagerantal (evt.
skønnet)
Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet
annonceret

15500
0
Facebook og andre sociale medier, hjemmeside: https://cphdox.dk/program/serier-og-temaer-2019-2/?ser=105,
bibliotekernes hjemmesider, Altinget, Kunsthal Charlottenborgs hjemmeside, digitale annoncer i Politiken, JP, EB og
andre websites.

Hvor blev arrangementet Bl.a. i:
afholdt?
Kunsthal Charlottenborg, Kbh
Altingets Gård, Kbh
Aveny-T, Frederiksberg
Bremen Teater, Kbh
Cinemateket, Kbh
Grand, Kbh
Empire, Kbh
Køge Bibliotek
Odsherred Bibliotek
Kolding Bibliotek
"Hovedbiblioteket Esbjerg
(Den lille biograf)"
Fredericia Bibliotek
Aarhus Bibliotekerne DOKK1
"Hornslet Bibliotek
Biograf KomBi"
Hedensted Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Vrå Højskole
Favrskov Gymnasium
Egaa Gymnasium
Lido Biograferne, Vejle
Scala, Svendborg
Helios Teatret, Faaborg
Café Biografen, Odense
Hovedbiblioteket + Underværket, Randers
Bibliografen Bagsværd
Dyssegård Bibliotek
Ordrup Bibliotek
Gentofte Hovedbibliotek
å

C2: Radio/TV/Web

Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere

Faktiske forløb
Udfyld antal programmer
Udfyld deltagere i programmer

Hvor er programmerne
Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt
sendt? Hvilken kanal og
på hvilket tidspunkt?
TV/Radio-programmer: Er Udfyld link til programmer
programmerne
tilgængelige på
internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

C3: Web mv.

Ønskede oplysninger
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?

Faktiske forløb
Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden

Udfyld web-adresse
Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende

C4: Publikationer/bøger mv.

Ønskede oplysninger
Faktiske forløb
Antal publikationer/bøger Udfyld antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?
Distribution?

C5: Andet

Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Udfyld oplag
Udfyld distribution

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

