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I 2019 har Europa NU gennemført et omfattende
aktivitetsprogram, der både har budt på store arrangementer i
hhv. Aarhus og Odense, men også en turné af foredrag rundt i
mindre byer i landet. Aktiviteterne der er blevet gennemført er:
'Europa & Coctails' i Aarhus; 'Europæisk vidensbrunch' i Aarhus;
'Året der gik i Europa' i Odense og Aarhus; samt en
foredragsturné, der nåede rundt til 9 byer. Derudover har der
været bragt en artikel i 377.200 trykte programmer i Aarhus,
København, Herning og Odense. I alt 1.986 deltagere.

Er aktivitetsmålene for
Europa & Cocktails i Aarhus (Mål: 80 deltagere, resultat: 100
projektet opnået? Anfør mål deltagere); Europæisk vidensbrunch i Aarhus (Mål: 90 deltagere,
og beskriv opfyl elsen.
resultat: 103 deltagere); Året der gik i Europa i Odense (Mål: 450
deltagere, resultat: 452 deltagere); Året der gik i Europa i Aarhus
(Mål: 300 deltagere, resultat: 347 deltagere); Foredragsturné til
10 mindre byer (Mål: 10 byer og 500 deltagere, resultat: 9 byer
og 984 deltagere). Mål i alt: 1.420 deltagere, resultat: 1.986
deltagere. Dertil kommer at vi har haft en artikel i
Folkeuniversitetets efterårsprogrammer for Aarhus, Emdrup,
Odense og Herning i et oplag på 377.200 (mål 300.000+) samt
udsendt til nyhedsbrevsmodtagere til 67.517 modtagere (mål
50.000+). Vi fik kompensation til at lave 2 turnéarrangementer i
hhv. Aarhus og København selvom det ikke er mindre byer, da vi
blev ramt af afbud meget sent på året og derfor ikke have
mulighed for at skaffe tilstrækkeligt publikum i to mindre byer. Og
så var der et enkelt turnéarrangement derudover, der ikke blev
gennemført. Vi har af den grund kun lavet 9 og ikke 10
turnéarrangementer. Dog har der været næste dobbelt så mange
deltagere i turnéen som lovet på trods af dette.
Hvorle es har aktiviteten
bi raget til u vikling af
ebat og oplysning om et
europæiske fællesskab (EU)?

Samtlige arrangementer har handlet om aktuelle udfordringer og
temaer i EU. Europa & Cocktails tog under titlen 'Et opgør med
demokratiet?' fat på de aktuelle udfordringer med Polen og
Ungarns brud på bl.a. Københavnerkriterierne samt EU's
handlemuligheder. I Europæisk vidensbrunch havde vi besøg af
Sara Dybris McQuaid, der fortalte om Brexit og det irske
spørgsmål. Året der gik i Europa havde fokus på årets største
begivenheder i EU såsom valget til Europa-Parlamentet, Brexit og
de indledende forhandlinger om det næste MFF. I turnéen havde
vi fokus på EU's fremtid og årets begivenheder, EU's
forsvarspolitik, den danske velfædsstat og EU samt EU's forhold til
Tyrkiet.

Samarbej e me an re
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

Samarbejde med Folkeuniversiteterne i Aarhus, Odense, Kolding,
Herning, Emdrup, Esbjerg, Vejle, Syddjurs (Ebeltoft) og Sydfalster
(Væggerløse). Derudover også Varde Bibliotek. To samarbejder
blev desværre aflyst kort før dagen pga. sygdom, hhv.
Folkeuniversitetskomitéen i Midthimmerland (Støvring) og
Vesthimmerland (Løgstør) og dertil blev et påtænkt arrangement i
Holstebro ikke realiseret.

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægshol ere/ ebattører
mv

Faktiske forløb
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Ph.d. i statskundskab Ditte Maria Brasso Sørensen; lektor i
forsvarspolitik Peter Viggo Jacobsen; professor i nyere europæisk
historie Thorsten Borring Olesen; lektor i statskundskab Jens
Ladefoged Mortensen; professor i statskundskab Jens BlomHansen; ph.d. i statskundskab Signe Blaabjerg Christoffersen;
lektor i britisk historie og samfund Sara Dybris McQuaid; EUanalytiker Karin Axelsson; udlandsredaktør Sanne Gram Fadel;
korrespondent Svenning Dalgaard; ambassadør Svend Olling;
komiker Michael Schøt.
1.986

Deltagerantal (evt. skønnet)
Deltagergebyr?

Der var udelukkende deltagergebyr på forplejning til
arrangementet 'Europæisk vidensbrunch', hvor forplejning dog
var et tilvalg, så hvis man blot ønskede at komme til samtalen
med Sara Dybris McQuaid, da var det gratis.

Hvorle es blev
arrangementet annonceret

Annonceret og artikel trykt i Folkeuniversitetets husstandsomdelte
programmer i Aarhus, Herning, Emdrup og Odense i et oplag på i
alt 377.200 programmer. Dertil kommer annoncering i
Folkeuniversitetets nyhedsbreve i Aarhus, Emdrup, Odense,
Herning og Kolding til i alt 67.517 modtagere. Hertil kommer
annoncering på Facebook, hos samarbejdspartnere og i enkelte
annoncer i lokale trykte medier. Se vedlagte materiale.

Hvor blev arrangementet
afhol t?

Aarhus: Studenterhus i caféen og Stakladen; Dokk1 i Store Sal;
Aarhus Universitet i Auditorium E. Odense: Magasinet. Kolding:
Syddansk Universitet i Kolding, Auditorium. Varde Bibliotek.
Vejle: Rosborg Gymnasium. Ebeltoft: Syddjurs Folkeuniversitet.
Væggerløse: Sydfalster Folkeuniversitet. Herning: Aarhus
Universitet, Herning. Esbjerg: Esbjerg Bibliotek. København:
Aarhus Universitet, Emdrup, lokale D174.

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere
Hvor er programmerne
sen t? Hvilken kanal og på
hvilket ti spunkt?

Faktiske forløb
Udfyld antal programmer
Udfyld deltagere i programmer
Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt

TV/Ra io-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken a resse?

Udfyld link til programmer

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger
Hvor an er ken skabet til
hjemmesi en, app'en blevet
u bre t.
Hjemmesi er m.v. Angiv
venligst web-a resse.
Hjemmesi e: Hvor mange
besøgen e har si en pr.
måne , og hvor mange af e
besøgen e 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
Antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?
Distribution?

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

