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Kort rapport om forløbet: Der er som planlagt produceret 4 debatudsendelser med kandidater til EU

parlamentet. De medvirkende var: Peter Kofod (DF), Nikolaj Villumsen (EL). Margrethe
Auken (SF) , Pernille Weiss (KF)

Er aktivitetsmålene for projektet opnået? Anfør mål og Ja, målene er opnået. Der er produceret 4
beskriv opfyldelsen.
udsendelser, der sætter fokus på problematiker i EU,
og belyser hvordan de enkelte kandidater planlægger
at løse disse problemer.
Hvorledes har aktiviteten bidraget til udvikling af debat Udsendelserne har sat fokus på EU, og givet vælgerne
og oplysning om det europæiske fællesskab (EU)?
et indblik i hvordan de enkelte kandidater forholder sig
til store EU spørgsmål.
Samarbejde med andre organisationer? hvis ja, oplys
venligst hvilke.

Nej

Arrangementstype

Ønskede oplysninger

Faktiske forløb

Arrangementer m.v.

Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører mv
Deltagerantal (evt. skønnet)
Deltagergebyr?
Hvorledes blev arrangementet
annonceret
Hvor blev arrangementet
afholdt?
Antal programmer?
Deltagere
Peter Kofod (DF), Nikolaj Villumsen (EL). Margrethe
Auken (SF) , Pernille Weiss (KF)

Radio/TV/Web

4

Hvor er programmerne sendt? Distribueret som video via Bideo, facebook og Youtube
Hvilken kanal og på hvilket
og er derudover udgivet som gratis podcasts via
tidspunkt?
Itunes og Spotify. Er også sendt via kabeltv. Bl.a. HAS
(14-17 maj) samt Vrå-net (14 gange pr. udsendelse i
uge 20+21)
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?
Publikationer/bøger mv. Antal publikationer/bøger mv.?
Oplag?
Distribution?
Andet
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Alle 4 udsendelser er tilgængelige via Bideo, Youtube
og Facebook. Herunder links til Bideo:
http://www.bideo.dk/bideo/valg-til-eu-parlamentet2019-pernille-weiss-konservativ
http://www.bideo.dk/bideo/valg-til-eu-parlamentet2019-margrete-auken-sf
http://www.bideo.dk/bideo/valg-til-eu-parlamentet2019-nikolaj-villumsen-enhedslisten
http://www.bideo.dk/bideo/valg-til-eu-parlamentet2019-peter-kofod-df

