
Vi glæder os til at se Jer til pitch  
i DR Byen!
 
Tilmeld dig ved at sende en mail til 
drmedier@dr.dk senest fredag d. 20. maj.

Vi har behov for at vide:

•     Hvilke kanaler I vil pitche til?
•     Hvor mange pitch I kommer med?
•     Hvilke områder I vil pitche indenfor?
•     Hvor mange I kommer?

Så vender vi retur med mødetids-
punkt(er).

For hvert forslag vil vi bede jer 
medbringe ½-1 side med præsentation 
og kontaktinfo.

Vi afsætter 10 minutter til hver pitch: 5 
minutters fremlæggelse og 5 minutters 
spørgsmål pr. forslag.

Pitchen må gerne indeholde bud på 
både medvirkende, centrale poster på 
produktionssiden og økonomi.

I får besked, om vi går videre med 
programidéen senest fredag den 24. juni

Bedste hilsener
Gitte Rabøl
Mediedirektør

DR1 EFTERSPØRGER:
• TV skræddersyet til seerne fra det   

traditionelle Danmark 
• Programmer, der kan vitalisere lørdag   

aften med fokus på godt selskab og 
samsening. Vi er åben for flere genrer, 
men forestiller os hverken shine floor-
fyrværkeri eller talk-shows.

• Faktaserier med originale formgreb 
og tydelig relevans for både den  
enkelte og samfundet – herunder 
dagsordenssættende journalistiske  
serier og dokumentarer (inkl. doks, der  
kan produceres i samarbejde med DFI)

• Derudover vil vi i 2017 gerne sætte 
fokus på følgende temaer:

       - Stress
       - Velfærd (ret og pligt)
      - Opførsel i det offentlige rum   

       (Hvordan behandler vi hinanden? Hvad  
         blev der af respekten for hinanden?)

For alle temaer gælder det, at vi gerne  
vil bygge op omkring et fyrtårns- 
program, der både i form og indhold  
råber op og sætter dagsorden. Og at  
der tænkes i at eksekvere nært og 
relevant for den enkelte.

DR2 EFTERSPØRGER:
• Formateret fakta  –  nye tilgange til aktuelle 

problemstillinger med bred relevans.
• DR2 Tema  –  væsentlige emner der fascinerer og 

engagerer, formidlet med nye og originale greb.
• Dagsordensættende serier – debatskabende  

journalistik om aktuelle emner.
• Live på DR2 – originale bud på hvordan vi kan styrke 

live-nerven på DR2 gennem nye formater.
• Fiktion og satire – serielle og enkeltstående 

formater.

DR3 EFTERSPØRGER:
• Det store DR3 eksperiment (fx Gift eller Klædt af)  

– emner, vinkler eller greb, der skaber debat og 
diskussion.

• Åhh den kærlighed… – dating & kærlighed på DR3. Greb 
og indgang, som kan give os ægte følelser og spænding.

• Aktualitet & events gennem DR3 prismen – eventi- 
ficering af begivenheder - både serielt og enkelt-
stående live, som fx ’Den første dansker i rummet’, 
årets & livets tilbagevendende begiv enheder på 
nye måder, og aktualitet, hvor DR3 belyser dagens, 
ugens, eller årets diskussioner. 

• Jagten på DR3s Cavling – originale greb på den 
journalistiske genre, så genren vitaliseres og 
derigennem appellerer til et bredere publikum.

• Ingen adgang – undtagen for DR3 – den hudløse 
ærlighed, modige medvirkende, der deler deres 
spektakulære virkelighed med os. Historier og  
vinkler, som provokerer til vigtige snakke – 
enkeltstående eller serielt.

DR RAMASJANG EFTERSPØRGER:
• Indhold med musik som omdrejningspunkt - det kan  

være formater, der afdækker musikkens væsen,  
dets påvirkning eller historie. 

• Bud på enkeltstående TV-film, som er 45-50 
minutter, hvor eksisterende karakterer og universer 
fra DR Ramasjang foldes ud.

• Bud på nye fiktionsserier, der kan samle hele 
familien.

• Humor som greb eller motor, i serier til Ramasjangs   
målgruppe. 

DR ULTRA EFTERSPØRGER:
Bud på ny signatur fiktion med volumen. 
• Enkeltstående programmer med afsæt i 

faktagenren, valgte tematikker eller events.
Altid et emne eller fortælleform, der engagerer 
målgrupppen. 

• Bud på comedy til de 7-12-årige med afsæt i en  
karakter eller en gennemgående fortælling.

DR.DK 
Ønsker du at pitche satire 360/VR Video eller generelt til 
dr.dk, kan det aftale med Claus Christiansen, redaktør, 
på mail clch@dr.dk inden 1. juni.

Få mere information om arrangementet og kanalprofilerne 
på www.dr.dk/producent
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