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De 3 udsendelser er forløbet som planlagt i ansøgningen. Og
optaget med de personer der er nævnt i ansøgningen. Da det er
lykkedes at få aftaler med alle, takkket være samarbejdet med
Jens Nymand Christensen
Er aktivitetsmålene for
3 radio udsendelser med vores journalister
projektet opnået? Anfør mål Peter von Kohl og Jens Nymand Christensen
og beskriv opfyldelsen.
Der er produceret 3 radio udsendelser som varer mellem 29
minutter og 52 minutter. 2 af de 3 udsendelser var noget længere
end de oprindelig planlagte 29 minutter
Hvorledes har aktiviteten
Udsendelserne har været med til at sætte fokus på nogle af de
bidraget til udvikling af
mindre kendte EU institutioner. Da både EU retten og EU
debat og oplysning om det
Revisionsretten ikke er særlig kendtei den danske befolkning
europæiske fællesskab (EU)?
Samarbejde med andre
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

C2: Radio/TV/Web

De tre samtaler i Luxembourg er forberedt i samarbejde med
tidligere vice-generaldirektør i EU-Kommissionen, Jens Nymand
Christensen

Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere

Faktiske forløb
3 programmer
EU domstolen og EU retten i Luxembourg:
Den danske dommer i EU-Domstolen, Lars Bay Larsen, og den
ene af de to danske dommere i EU-Retten, Sten Frimodt Nielsen
EU Revisionsretten:
Den danske dommer ved EU-Revisionsretten i Luxembourg,
Bettina Jakobsen.
Desuden en snak med Janusz Wojciechowski medlem af
Den Europæiske Revisionsret
EU ombudsmands-institutionen:
Samtale er med den irske EU-ombudskvinde Emily O-Reilly

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

Kanal 3 Djursland - Tirsdage i Oktober og November kl. 19 til 20
med genudsendelse søndage kl 22 til 23 - Endnu en omgang
genudsendelser er planlagt i løbet af Februar måned 2020
Desuden er de stillet til rådighed for 25 ikke kommercielle
radiostationer via fælles FTP server og lagt tilgængelig på vores
internet side

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

www.podcastradio.dk

