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

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

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

C1: Arrangementer m

Ønskede oplysninger
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?

Deltagere

Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?
TV/Radio-programmer: Er
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?

C4: Publikationer/bø

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

C5: Andet

Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse
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30 år efter Berlinmurens fald - hvad nu Europa?
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Projektet er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen med
optagelser i Danmark og Tyskland. Der er produceret og vist syv
programmer i stedet for seks - alle i versioner til tv, podcast og web.
Allerede nu har er programmerne sammenlagt set af 375 000. Det
dansk - tyske samarbejde har været succesfuldt.
Samtlige aktivitetsmål er opfyldt, idet der er produceret og sendt 7
programmer i stedet for 6 med versioner til tv, web og podcast. Alle
programmer har været vist mere end 10 gange, og visningerne
fortsætter med stor interesse. Det forventede antal brugere er for
længst overgået, idet der bare på tv-delen har været sammenlagt
375 000 seere, når der var flest. Visningerne fortsætter henover
2020, der også er jubilæumsår, og det forventes derfor, at projektet
alene på tv-delen sammenlagt vil nå mindst 500 000 brugere.

Ved med en dansk vinkel at stille skarpt på situationen i Tyskland,
Europa og Verden 30 år efter Berlinmurens fald og ved blandt andet
at diskutere spørgsmål om betydningen af Berlinmurens åbning,
forventningerne, om situationen i Tyskland og Europa nu, om EU's og
Tysklands rolle i denne sammenhæng også i forholddet til Danmark.
Både ministre, øjenvidner, en ambassadør, personlige erfaringer,
Stasiarkivleder og en DDR-flygtning har medvirket.
Mediehuset København, Den tyske ambassade i DK, Det
Udenrigspolitiske Selskab og Der Nordschleswiger.

m.v.

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld oplægsholdere
Udfyld deltagerantal
Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering
Udfyld sted fo

Faktiske forløb
7 til tv, 7 til web-tv og 7 til podcast

•
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•
•
•
•

Siegfried Matlok,
Birgit Stöber, professor, Berlin,
Dagmar Hovestädt, Stasiarkiv, Berlin,
finansminister Reinhard Meyer, Schwerin,
tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen,
Detlev Rünger, Tysklands ambassadør i Danmark,
Reinhard Laszig, læge, DDR-flygtning, Kiel,
Jens Rohde, MF

På dk4 i prime time og resten af døgnet på skiftende tidspunkter.
Mere end 10 visninger pr. program
Ja, eudebatten.dk4.dk og youtube.com. Liste med links vedlagt.

Faktiske forløb
Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden

Udfyld web-adresse
Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende

øger mv.

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

