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Dialogforum 27.05.2014 
 
Deltagere: Susanne Møller Johansen, Jane Berenthz, Susanne Bredkjær, Jesper Nielsen, Peder Jon, Mona 
Svan, Court Østerberg, Anni Welander, Søren Levin Thormann, Svenning Ravn. 
  
Afbud: Peter Møller, Erling Malmqvist, Claus Bodenhoff. 
 
Dagsorden: 

1. Sådan vælger vi musikken på P4 – ved musikkoordinator Henrik Wacher 
2. Siden sidst i dialogforum. Herunder velkommen til et nyt medlem 
3. Siden sidst på P4 København 
4. Ris og ros runden 
5. Evt. 

  
Ad. 1: 
Henrik Wacher deltog i mødet for at fortælle dialogforum om, hvordan P4s playlister udvælges. 
 
Det er P4s kanaldirektør, Lars Daneskov, der udstikker de overordnede retningslinjer for musikken på P4. 
Der er et ønske om, at gøre P4 til en aktuel musikkanal, og det har betydet, at P4 i dag lyder som en meget 
mere frisk kanal, end for få år tilbage. 

Værterne får tilsendt en liste, som i princippet kan afspilles som den er, men den giver også 
værterne mulighed for at lave enkelte egne tilvalg; både efter smag og aktuelle begivenheder. Der er en 
løbende dialog med værterne om playlisterne bl.a. via playlisteudvalget, som holder møde hver 14. dag. 
Her er der mulighed for at spillende kunstnere og pladeselskaberne kan komme og spille deres musik for 
udvalget. Der er flere af værterne fra P4 Kbh, som deltager i playlisteudvalget. Udvalget er også med til at 
udvælge ugens album. 
  Henrik fortalte desuden om det konkrete system, som udvælger musikken, og om hvordan 
de enkelte playlister bliver sammensat. 

Programmerne: Madsen, Mylius, Badabing, Ønsketimen om aftenen får IKKE playlister. 
 
Herefter besvarede Henrik Wacher spørgsmål fra Dialogforum. 
 
Ad. 2: 
Søren Levin Thormann indtræder i dialogforum som nyt sls-medlem. Søren har faktisk været medlem i et 
år, men pga. en slåfejl i maillisten, har han desværre ikke modtaget vores indkaldelser. Nu er fejlen rettet, 
og vi er glade for at kunne byde velkommen til Søren. 
 
Katrine introducerede rammerne for dialogforum. Vi gør en dyd ud af, at have et meget åbent forum, og 
åbenheden gælder begge veje. Dels kan Katrine indimellem dele fortrolige oplysninger om nye tiltage på P4 
København for at få gode input retur fra dialogforum, og dels kan medlemmerne af dialogforum også tale 
frit fra leveren om deres meninger om P4 København.  
 
Herefter introducerede de enkelte medlemmer af dialogforum sig selv. Søren Thormann: KLF, bor i 
Helsinge. Førtidspensionist. Laver bestyrelsesarbejde. Spredt lytter på P4. Mest formiddag og om 
eftermiddagen. 
 
Mona introducerede desuden Søren for DR-dagen. 
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Ad. 3: 
Sommerprogrammer: 
Der kommer to sommerprogrammer fra vores hånd. Det første hedder Lykkejægerne, og er et 
eftermiddagsprogram for Østdanmark. Programmet som har Julie Rosenkilde og Stine Brahm Jacobsen som 
værter sendes i uge 27-31.  
Værterne jagter formlen på lykke og dykker ned i 25 forskellige emner. Det bliver et let 
underholdningsprogram. 
 
Det andet sommerprogram spiller fra fra 1. juli til 6. oktober i Mig og Monicas normale sendetid, fordi 
Monica Krog-Meyer og Dennis Johannesson holder sabbat. Britt Berglund laver et program i stedet for, som 
hedder Fri leg. Det skal handle om de ting, man laver i weekenden, når man ikke skal arbejde, hente børn, 
lave mad mm. 
 
Monica Krog-Meyer har haft 40-års mediejubilæum. Det har vi fejret. 
 
Rammekoncepter: 
I øjeblikket arbejder vi med rammekoncepter. Der kommer en overordnet bestillingsseddel fra cheferne for 
P4, og vi skal så skrive, hvordan vi forventer at udfylde de rammer, der er udstykket. 
 
Et af de nye begreber, vi arbejder med, er ”dagens farve”. Der er et ønske om, at radioen omtaler de ting, 
som er aktuelle. Og dagens farve, er det man skal bruge sin dag på, eller møder i løbet af dagen. F.eks. 1. 
maj, første dag i vinterferien. S-togsnettet bryder sammen osv. 
Samtidig skal vi være endnu bedre til at prioritere vores historier skarpere. Vi skal være bedre til at vælge 
dagens store historier ud, og de store historier skal bredes mere ud over de regionale flader. Der kommer 
flere vinkler på de samme historier.  

Udfordringen for os er at få det til at lyde nyt hver gang, så dem der til lytter hele fladen ikke 
bliver trætte af det. Det er en lidt svær øvelse at omtale den samme historie flere gange, uden at det 
kommer til at lyde som gentagelser. Samtidig kan det være svært i praksis med liveradio, hvis man ikke kan 
få fat i de gode kilder osv. 
 
Ugen med fokus på folkeskolereformen: 
I ugen op til påske satte alle P4 regioner fokus på den nye folkeskolereform. Det var vores største 
journalistiske satsning siden kommunalvalget, og vi mener selv, at vi ramte den godt i forhold til timing, så 
der var nok at snakke om. Arbejdet med planlægningen af det nye skoleår var i gang, men planlægningen 
var endnu ikke færdig, og der var masser af spørgsmål. 

Det lykkedes os at finde ud at, der faktisk ikke var så gode resultater med en lignende reform 
i Sverige, fordi det ikke var lykkedes at få lærerne med. Den vinkel var vi glade for at få med. 

Sluttede af med en stor høring lørdag formiddag. Der var ikke helt den opbakning, som vi 
havde håbet på, men det er et problem at tromme folk sammen lørdag formiddag. Der endte med at 
deltage ca. 50. 
 
Reaktioner fra dialogforum: 
I gjorde det rigtig godt. Det er virkelig public service, der vil noget. 
Interessen for at melde sig til skolebestyrelserne er overvældende for tiden. Det er sikkert det fokus, der 
bliver sat på reformen, som er medvirkende til det. 
Det kan godt blive for meget med temaer. 
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Ad. 4: 
 
Værter: 

- Monica er rigtig god til at komme med en lille krølle til musikstykkerne. 
- Jeg skulle hilse fra min kone og sige, at hun er vild med Ole. 
- Det har været hyggeligt, at Ole har været tilbage i morgenfladen et par gange. 
- Dennis og Monica hygger jeg mig rigtig godt med. 

 
Grand prix: 

- Ros til huset for melodi Grand prix. Både Eurovision Village og selve showet var supergodt! 
- Grand prix’et var fandme flot! 
- Grand prix’et var imponerende. 

 
Den nye radioapp: 

- Den nye app har nogle problemer. Men det er godt, at man kan give direkte feedback via app’en. 
- Playliste-oplysninger mangler på app’en eller er forsinkede (Katrine har sendt anken videre) 
- Der kommer vist også en ny tv-app, og det glæder vi os til. 

 
Vores regionale flader: 

- Lørdagspanelet er rigtig godt. Jeg kan godt lide forskelligheden blandt deltagerne. Det er sjovt. 
- Der er blevet strammet op på de regionale nyheder, så de ikke bliver genfortalt så meget inden. 
- Roser til radioen. Både trafikradioen og den regionale flade. 
- Det kunne være sjovt at lave noget retroradio med tilbageblik på det gl. Købehavns Radio. Hanen 

Herluff revival 
- Jeg har hørt P4 hele dagen i dag, og det er bare skønt. Der er mange gode programmer. 
- En ide til et program/fast indslag: Hør hvordan. Med fokus på, hvordan naturen lyder ligenu. 
 

P4 generelt: 
- Hans Otto Bisgaard er god. Han er betryggende. 
- Sproghjørnet er meget bedre nu med de mere detaljerede forklaringer. 
 

Trafikken: 
- Trafikradioen må gerne være skarpere og mindre fortællende. 

 
Hjortshøjs badabing-show: 

- Lars Hjortshøjs Badabingshow er rigtig dårligt. Kan vi ikke få noget andet? 
- Jeg kan godt lide Badabingshow. Og der er flere yngre folk, som har fundet ud af, at Lars Hjortshøj 

sender om fredagen. 
 
Andet i DR: 

- Cafe Hack er heldigvis ved at ændre sig lidt til det bedre. 
- Temaet om det syge sind har været fantastisk. Anders Lund Madsen kan altså et eller andet. 
- Det er træls, at TV-avisen er blevet flyttet, så det bliver sent inden filmen efter tv-avisen slutter. 

 
Der har et par gange på det sidste været debat i Berlingeren om toværtssystemet. Har vi tilladelse til at gå 
ud og blande os i debatten som dialogforummedlemmer. Katrine svarede, at det var helt fint at blande sig 
som lytter i en lignende debat. 
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Evt. 
Vi går efter at få Kirsten Løffler Reich med til næste møde i dialogforum. Der bliver sendt en doodle ud om 
næste dato. 


