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Kort rapport om forløbet:

Projektet er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen,
men der er produceret et program mere end i ansøgningen, idet
der opstod mulighed for at interviewe den fremtrædende unge
tyske forfatter og Europa-stemme Simon Strauss. Der er derfor
produceret og vist ni tv-programmer med i alt 17 unge,
engagerede Europa-kendere samt trailere, spots, versioner til web
samt podcast og klip til FB.
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Er aktivitetsmålene for
Ja, i overensstemmelse med målene for projektet er der
projektet opnået? Anfør mål produceret 8 (+ 1) programmer:"Generation Europa", "En verden
og beskriv opfyldelsen.
uden Europa", "Demokratiets krise", "Klimakampen", "Det nye
højre", "Et nyt jerntæppe?", "EU's tabte generation", "Europas
forenede velfærdsstater" og ekstra-programmet "Ideernes krise i
Europa". Programmerne findes i tv-version, web-version, som
podcast og med klip til FB. Der er endvidere produceret
programspots, web-reklame, trailere. Meget vellykket med unge,
engagerede deltagere
Hvorledes har aktiviteten
Ved i ni tv-programmer at oplyse om og debattere ovenstående
bidraget til udvikling af
centrale europæiske temaer. Denne gang udelukkende med unge,
debat og oplysning om det
engagerede og vidende deltagere og ved at formidle
europæiske fællesskab (EU)? programmerne bredt på en række forskellige platforme.
Samarbejde med andre
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

Der er arbejdet sammen med Det Udenrigspolitiske Selskab og
med Mediehuset København.

C1: Arrangementer m.v.

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?

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld oplægsholdere
Udfyld deltagerantal
Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering
Udfyld sted for arrangement

Faktiske forløb
Ni programmer i stedet for ansøgningens otte. Web. og podcast

Deltagere

Vært Christian Foldager, Anastasia Ladefoged Larn, Christian
Johannes Idskov, Lukas A. Lausen, Robert Matlok, Ditte Maria
Brasso Sørensen, Theresa Scavenius, Simon K. Christensen,
Birgitte R. Diget, Aurelija Aniulyte, Caspar Stefani, Julie A.
Bojesen, Ann Sander Nielsen, Malte F. Ibsen, Frederik Laserre,
Johan M. Andersen og Frederik Vad Nielsen og ekstra program
med Simon Strauss.

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

På dk4 i prime time og døgnet rundt. Visningerne fortsætter.

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?

Ja, fx på dk4.TV, på eudebatten.dk4.dk og på youtube.com. Også
på dk4podcast.dk. https://youtu.be/QySX7QpSlVI,
https://youtu.be/4KUSSl0V6Ds,
https://youtu.be/emTCHHRBCM8,https://youtu.be/pV2VZ1ZhNy8
,https://www.youtube.com/watch?v=IvuOlb10Lf4,
https://youtu.be/bHHH9LnGJUY, https://youtu.be/fDV52XNba4Y

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?

C5: Andet

Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

