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Vi ville med en debat- og podcastrække, bringe den, til tider
elitære EU-debat, ud i hele Danmark. Ved at optage 7 podcasts
med publikum på biblioteker og forsamlingshuse rundt i landet,
ville vi både ramme borgerne hvor de er, samt viderefører
debatten på de sociale medier.
Der er afholdt 8 arrangementer og på baggrund af disse lavet 7
podcasts (en teknisk fejl, ødelagde desværre en optagelse).
Arrangementerne har involveret en borgmester, en minister,
adskillige folketingsmedlemmer og mange andre nobiliteter (se
nedenfor, for fuld debattørliste).

Er aktivitetsmålene for
"• Optage 7 podcasts, ved debatmøder fordelt bredt geografisk.
projektet opnået? Anfør mål på biblioteker og i forsamlingshuse Ved hvert debatmøde
og beskriv opfyldelsen.
forventes der at være mindst 50 tilhørere."
Der har været
adskillige velbesøgte arrangementer, men også arrangementer,
hvor det har været sværere at fylde salen. Alt i alt, så vi haft et
gennemsnit på omkring 30 tilhørere.
"• Podcast serien blive spredt via vores profiler på de sociale
medier, hvor vi alene på facebook har over 100.000 unikke
følgere. Måltallet er at hver podcast, skal ses af mindst 50.000 og
at der skal være mindst 5.000 fulde aflytninger af hver podcast."
Vi har oplevet en markant stigning undervejs i antallet af delinger
og i interessen for podcastene. Vi kan måle på 1 ud af 4
platforme, som den er tilgængelig på og vores estimat er at det
ville være korrekt, at ansætte et gennemsnitligt antal aflytninger
på ca 3500 per podcast. For så vidt angår antallet af visninger, så
er der markant over det afrapportterede. Med delinger fra diverse
aktører er det vores opfattelse, at hver podcastsopslag/event er
set af omkring 130000

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

Vi har med debat- og podcastrækken bragt EU-debatten ud i hele
Danmark. Vi har taget nogle af landets skarpeste politikere og
debattører med derud, hvor debatten sjældent kommer. Ud til de,
som mange snakker om, men få snakker med. - Vi har derfor
skabt en bredere EU-debat og især vores grænselandsdebatter
har været debatskabende, med et stort antal delinger i lokale
grupper. Der har tillige været bragt adskillige redaktionelle
artikler om vores podcasts i lokalaviser. Vi har selv budt ind med
vores betragtelige sociale platforme, for at bringe EU-debatten
udenfor Københavns brokvarter.

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

Toga Vinstue, Christian 4tal, Dansk Folkeparti Ungdom,
Enhedslisten, Europabevægelsen i Sønderborg, Rønshoved
Højskole, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Sønderborg Nyt ,
Horsens Folkeblad, Danmarks Industrimuseum, Bornholms Tidne,
Venstre, Nyt Europa, Blå Bar, Musen og Elefanten, Konservativ
Ungdom, Nye Borgerlige, Konservative Studerende,

C1: Arrangementer m.v.

Ønskede oplysninger
Faktiske forløb
Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)
Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet annonceret

Hvor blev arrangementet
afholdt?

C2: Radio/TV/Web

Ønskede oplysninger
Antal programmer?

8
28
30

Facebook- twitter- og instagramprofil for Udestuen i alle tilfælde,
lokalaviser i en del tilfælde og dertil delinger fra de inviterede
debattører, forsamlingssted eller deslige.

0

1 arrangement i Rønne, 1 arrangement i Allinge, 2 arrangementer
i Sønderborg, 1 arrangement i Horsens, 2 arrangementer i
København og 1 arrangement i Aarhus

Faktiske forløb

7

Deltagere

Udsendelse 1: Borgmester Winnie Grossbøl, Mikkel Andersson og
Niels Jespersen. Udsendelse 2: Formand for Dansk Folkeparti
Ungdom Chris Bjerknæs, Folketingsmedlem Mai Villadsen, Niels
Jespersen og Mikkel Andersson. Udsendelse 3: Transportminister
Benny Engelbrecht, Folketingsmedlem Henrik Dahl, Leif Donbæk
og Mikkel Andersson. Udsendelse 4: Direktør Trine Matter Lindén,
højskolelærer Hans-Tyge Haarløv og Niels Jespersen. Udsendelse
5:Byrådsmedlem Louise Lindskov, Inspektør og klummeskribent
David Holt, Niels Jespersen og Mikkel Andersson. Udsendelse 6:
tidligere Europa-parlamentariker og næstformand i Nyt Europa,
Britta Thomsen, projektleder og bestyrelsesmedlem Lea
Friedberg, Europaparlamentsmedlem Linea Søgaard-Lidell og
Niels Jespersen. Udsendelse 6: Folketingskandidat og officer
Caspar Stefani, journalist og folketingskandidat Anne Libak og
Niels Jespersen. Udsendelse 7: Folketingsmedlem Lars Boje
Mathiesen, formand for Konservativ Ungdom Anders Storgaard,
Mikkel Andersson og Niels Jespersen. Niels Jespersen fra
Udestuen er debattør, forfatter fastansat på flere medier og
selvstændig. Mikkel Andersson er forfatter, satiriker, radiovært
og fastansat på Berlingske. Leif Donbæk er jurist, fast ansat
skribent på Berlingske og ved Ekstra Bladet.

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

Bragt på nettet, som podcasts. Det er på Podimo, Spotify, Itunes,
Spreker og dertil alle platforme der understøtter RSS.
https://www.spreaker.com/user/gronemann/udestuen-goes-eufolkemoede-special
https://www.spreaker.com/user/gronemann/gransekontrol-ellerfascisme
https://www.spreaker.com/user/gronemann/granseland-medhistorikerne
https://www.spreaker.com/user/gronemann/det-store-borgerligebrexit-battle
https://www.spreaker.com/user/gronemann/beer-boys-andbrexit-feat-libak
https://www.spreaker.com/user/gronemann/den-internationalekoenskamp_3
https://www.spreaker.com/user/gronemann/vil-regeringen-varemed-i-verden

C3: Web mv.

Ønskede oplysninger
Faktiske forløb
Hvordan er kendskabet til
Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden
hjemmesiden, app'en blevet
udbredt.
Hjemmesider m.v. Angiv
Udfyld web-adresse
venligst web-adresse.

Hjemmeside: Hvor mange
Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende
besøgende har siden pr.
måned, og hvor mange af de
besøgende er unikke
brugere?

C4: Publikationer/bøger mv.

Ønskede oplysninger
Antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?
Distribution?

C5: Andet

Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

