RAPPORTSKEMA
(til brug for aflæggelse af rapport for pulje C-bevillinger)
Rundfunk la Rouge Odense ser rødt
Tilskudsmodtager:
EUFC.2018-0110
Journalnr.:
70.741
Bevilget tilskud:
Din Europæiske Stemme - Dit Europæiske Valg!
Projektets titel:
14.1.2019
Startdato:
31.5.2019
Slutdato:
Kort rapport om forløbet:
TV serie og tilhørende web site med arbejdstitlen ” Din
Europæiske Stemme - Dit Europæiske Valg” blev researchet,
optaget og redigeret i perioden 15.januar – 17.april. Outputtet, EP
kandidaters svar på de samme 10 spørgsmål om vigtige temaer i
EU samarbejdet blev offentliggjort på www.hvanueu2019.dk
23.april. Fra 27.april og ugerne frem til EP valget 26.maj kunne
10 sammenredigerede indslag ses i TV Odense ser Rødt og Udsyn
på kanal Fynboen og på hhv. www.osrtv.dk www.hvanueu2019.dk
og Facebook.
Er aktivitetsmålene for
Formålet med projektet var at få de politiske holdninger til EU
projektet opnået? Anfør mål samarbejdet og parlamentets betydning bredt ud og gøre valget
og beskriv opfyldelsen.
og debatten om det europæiske samarbejde mere nærværende og
mindre abstrakt, ved at sætte ansigter og holdninger på de
kommende beslutningstagere, samtidig med at det konkretiseres
hvilke beslutninger der arbejdes med i EU. Noget der lykkedes i
og med at indslagene fyldte en væsentlig del af vores sendetid på
fynsk lokal-tv i ca. en måned – at der var ca. 30.000 besøg på
www.hvanueu2019.dk i maj måned og at der var en relativ pæn
respons på Facebook på et tidspunkt hvor der også var udskrevet
folketingsvalg og et lokalt fokus på kommunale besparelser og
nedrivninger i Vollsmose.
Hvorledes har aktiviteten
Projektet har været med til at konkretisere og anskueliggøre,
bidraget til udvikling af
hvad det danske medlemskab af EU betyder for de politiske
debat og oplysning om det
beslutninger, der præger store dele af vores samfund.
europæiske fællesskab (EU)?
Samarbejde med andre
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

nej

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld oplægsholdere

Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afholdt?

Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering

Udfyld deltagerantal

Udfyld sted for arrangement

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere

Faktiske forløb
10 tv-indslag. Varighed 8-12 min.
MEP Christel Schaldemose, Socialdemokratiet – MEP Rina Ronja
Kari, Folkebevægelsen – MEP kandidater Rasmus Nordquist,
Alternativet – Henrik Noes Piester, Venstre – Karsten Hønge, SF –
Pernille Weis, Konservative – Betina Stick, Dansk Folkeparti –
Mathias Von Jessen, Radikale – Nicolaj Villumsen, Enhedslisten –
Ingen fra Liberal Alliance trods utallige henvendelser.

Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?

Programmerne har været vist i hhv. TV Odense ser Rødt og Udsyn
på kanal Fynboen i perioden 27.april – 25.maj 2019. Første gangs
visningerne har været hhv. lørdag 23.00 og onsdag 21.00,
hvorefter de har været genudsendt mere end 6 gange på
forskellige tidspunkter i løbet af en uge. Derudover har de været
tilgængelige på hhv. www.hvanueu2019.dk www.osrtv.dk og
Odense ser Rødts Facebook.
http://osrtv.dk/2019/05/02/eu-politisk-kampplads-stort-smaat/
http://osrtv.dk/2019/05/04/social-dumping-fri-bevaegelighed-eu/
http://osrtv.dk/2019/05/05/klimaudfordringen-faelles-ansvareuropa/
http://osrtv.dk/2019/05/07/pesticider-tremmesvin-oekologidyrevelfaerd/
http://osrtv.dk/2019/05/08/skal-hvert-land-klare-selv-naarkommer-flygtninge-europa/
http://osrtv.dk/2019/05/10/danmark-europa-forbehold/
http://osrtv.dk/2019/05/14/skal-apple-google-ikea-facebookfritages-skat/
http://osrtv.dk/2019/05/14/truer-hoejre-nationalesammenhaengskraften-europa/
http://osrtv.dk/2019/05/17/brexit-oeh-daarlig-jokeuhensigtsmaessige-konsekvenser/
http://osrtv.dk/2019/05/02/eu-politisk-kampplads-stort-smaat/ http://osrtv.dk/2019/05/04/social-dumping-fri-bevaegelighed-eu/
- http://osrtv.dk/2019/05/05/klimaudfordringen-faelles-ansvareuropa/ - http://osrtv.dk/2019/05/07/pesticider-tremmesvinoekologi-dyrevelfaerd/ - http://osrtv.dk/2019/05/08/skal-hvertland-klare-selv-naar-kommer-flygtninge-europa/ http://osrtv.dk/2019/05/10/danmark-europa-forbehold/ http://osrtv.dk/2019/05/14/skal-apple-google-ikea-facebookfritages-skat/ - http://osrtv.dk/2019/05/14/truer-hoejrenationale-sammenhaengskraften-europa/ http://osrtv.dk/2019/05/17/brexit-oeh-daarlig-jokeuhensigtsmaessige-konsekvenser/ http://osrtv.dk/2019/05/25/sidste-dag-foer-eu-valget-hvem-dusende-bruxelles/

TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

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?

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

