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14.00-15.00

DR i messing og vokal 

(CIRKUSPLADSEN)

Oplev DRs kor og orkestre optræde til Folkemødets 
officielle åbning på hovedscenen.

15.00-15.30

Nyhedschefens dilemmaer 
– Hvad vil du gøre? 

(SCENEN)

Tag med TV Avisens Erkan Özden og DRs nyheds
direktør Ulrik Haagerup på rejse ud i etiske over
vejelser i nyhedsformidling. Og tag selv stilling.

16.00-17.00 

Debat: Demokrati 
– et spørgsmål om tillid? 

(SCENEN)

Kom med når politikere og mediefolk diskuterer, hvad 
vi kan gøre, hvis danskerne hverken har tillid til vores 
politikere eller til medierne.

17.30-19.00 

Fra Øveren til Orange scene 
- musiktalenters karriereveje 

(KULTURENS TELT/KULTURENS PLADS)

Kom med når et stærkt panel fortæller om erfaringer 
fra branchen og giver bud på, hvordan morgendagens 
stjerner kan støttes i en tid, hvor streamingtjenester 
og downloads har rystet musikbranchen.

18.00-18.10 

Ultra Nyt – DRs nyheder til børn 

(SCENEN)

Se hvordan DR laver tvnyheder til børn. Vi formidler 
både de store nyhedshistorier fra hele verden og 
dem, der er helt tæt på børnene.

18.10-18.40 

Er børn i underholdningsbranchen 
beskyttet godt nok? 

(SCENEN)

Et stigende antal børn arbejder i underholdnings
branchen – Ultra Nyt tager emnet op i samarbejde 
med Børnerådet.

20.00-21.00 

Debatten på DR2 på Folkemødet 

(SCENEN)

Oplev toppolitikere debattere nogle af de  store 
spørgsmål og udfordringer i samfundet, når 
Clement Kjersgaard byder velkommen og styrer 
slagets gang med skarpe spørgsmål.

21.55-22.20 

Langt fra Borgen: 
Lars Løkke Rasmussen 
– direkte fra Allinge 

(SCENEN)

Ask Rostrup interviewer statsminister Lars Løkke 
Rasmussen direkte på havnemolen i Allinge.

22.30-23.00 

DR2 Deadline Live fra molen i Allinge 

(SCENEN)

Vær med når Deadlines værter tager imod magt 
og meningshavere og byder på udfordrende og 
overraskende perspektiver på dagens og tidens 
væsentligste historier.

TORSDAG 16. JUNI

SCENEN:  
DRs scene på molen i Allinge



09.00-10.00 

Mennesker og medier på P1 – live 

(SCENEN)

Kom og giv dit besyv med, når Kurt Strand ud fordrer 
redaktører, journalister og politikere i aktuelle 
medie sager i en Folkemødeudgave af Mennesker 
og medier på P1 fra havnekanten i Allinge.

10.00-11.00 

Harddisken P1: 
Robotter og kunstig intelligens 

(SCENEN)

Harddisken på P1 sætter fokus på den udvikling, der 
sker inden for robotteknologi og kunstig intelligens 
på arbejdsmarkedet.

12.15-13.00 

P1 Debat: Idiot, det mener du ikke! 

(SCENEN)

Højaktuelle, hårdtslående og højtråbende debat
tører – P1 Debat sender direkte. Det bliver en 
 debatfest, kom og bland dig.

13.30-14.00 

P1 Business: DSBs topchef udfordres 
på forsinkelser & priser 

(SCENEN)

DSBs Topchef og administrerende direktør  
 Flemming Jensen giver svar på tiltale hos 
”Bjørnestad” i P1 Business.

14.30-15.15 

Deadline på DR2 event: 
Should they stay or should they go? 

(SCENEN)

Vær med til at afgøre, om briterne skal blive i EU, 
når Deadlinevært Martin Krasnik samt sang ere 
og musikere fra DRs Kor og Orkestre  inviterer til 
debat og musikalsk Brexitbattle. Medbring din 
egen stemme!

16.00-16.30 

Hvem truer vores demokrati? 
Khader og Stampe i debat 

(SCENEN)

To af Folketingets mest engagerede  debattører 
mødes på DRs scene for at diskutere islam, 
 nationalisme og trusler mod demokratiet. Via DRs 
debatforum på dr.dk/debat deltager folk fra hele 
landet i debatten.

16.50-17.00 

Ultra Nyt – DRs nyheder til børn

(SCENEN)

Se hvordan DR laver tvnyheder til børn. Vi formid
ler både de store nyhedshistorier fra hele verden 
og dem, der er helt tæt på børnene.

17.30-18.30 

Musikalsk public service 
– hvad skal vi med det? 

(SCENEN)

Mads Steffensen er vært, når DR inviterer kultur
minister Bertel Haarder (V), kulturordfører Mogens 
Jensen (S), generaldirektør Maria Rørbye Rønn og 
musikerne Pernille Rosendahl og Per Vers til debat om 
musikken. Musikere fra DRs ensembler underholder.

20.00-20.40 

Selvsving på Folkemødet 

(SCENEN)

Intet Folkemøde uden Danmarks skarpeste poli
tiske satire. Igen i år spidder Selvsving alt og alle, 
når de indtager Allinge med gæstestjerner, sange 
og sketches.

22.30-23.00 

DR2 Deadline Live fra molen i Allinge

(SCENEN)

Vær med når Deadlines værter tager imod magt 
og meningshavere og byder på udfordrende og 
overraskende perspektiver på dagens og tidens 
væsentligste historier.

23.30-00.00

Koncert med Katinka 
– vinder af KarriereKanonen 2015 

(SCENEN)

I 2015 vandt Katinka DRs talentudviklingsprogram 
KarriereKanonen – nu har bandet har netop udgivet 
EP’en ”Lufthuller”, der har fået anmeldere til at 
kvittere med mange stjerner og store roser.

FREDAG 17. JUNI



09.00-11.00 

Cafe Hack – specialudgave 

(DEBATTELT)

Et af Danmarks mest populære radioprogrammer – 
Cafe Hack med Søren Dahl – sender live fra havnen 
i Allinge. Programmets gæster skal blandt andet 
tale om Folkemødet, Bornholm, politik og medier.

09.00-12.00 

Mads & Monopolet 

(SCENEN)

Mads & Monopolet leverer et tætpakket show med 
hele tre forskellige monopolpaneler. Der er garanti 
for høj stemning og god underholdning, når Mads 
Steffensen med sit monopol indtager DR scenen. 

12.15-13.00 

P1 Debat: Idiot, det mener du ikke!

(SCENEN)

Højaktuelle, hårdtslående og højtråbende debat
tører – P1 Debat sender direkte. Det bliver en 
 debatfest, kom og bland dig.

13.30-14.00 

Musikquizzen 

(SCENEN)

Kenneth K fra Musikquizzen på P3 udfordrer tradi
tionen tro alle partiernes ungdomsorganisationer 
til at quizze med og mod hinanden.

14.45-15.15 

Hjerne-Madsen fra Hjernekassen på P1
taler om usikre læsere 

(SCENEN)

Næsten 600.000 danskere har svært ved at læse. 
Hjerneforsker og DRvært Peter Lund Madsen for
tæller om, hvad der sker i hjernen, når bogstaverne 
danser tango.

16.00-16.30 

Er feministernes ligestillingskamp 
gået over gevind? 

(SCENEN)

Har flere og flere feminister kidnappet begrebet 
og taget det som gidsel i deres egen dagsorden? 
Vi tager debatten med feminister af begge køn, 
mens borgere fra hele landet deltager i debatten 
via DRs debatforum på dr.dk/debat.

17.30-18.30 

Bliver Brexit enden på EU? 

(SCENEN)

DRs EUkorrespondent, Ole Ryborg og udlands
redaktør Niels Kvale fortæller og svarer på spørgs
mål om Brexit.

20.00-20.45 

Vi ses hos Clement på Folkemødet 

(SCENEN)

Kom forbi og oplev markante personligheder blive 
udfordret, når vi optager ugens udgave af ’Vi ses 
hos Clement’ på DRs scene i Allinge.

22.30-23.00 

DR2 Deadline Live fra molen i Allinge 

(SCENEN)

Vær med når Deadlines værter tager imod magt 
og meningshavere og byder på udfordrende og 
overraskende perspektiver på dagens og tidens 
væsentligste historier.

SØNDAG 19. JUNI

07.00-09.00 

P4 Bornholm Live 

(RADIOTELTET)

Se med når værterne bevæger sig hjemmevant 
rundt blandt mikrofoner, gæster og kørselvstudie.

12.15-13.00 

P1 Debat: Idiot, det mener du ikke!

(SCENEN)

Højaktuelle, hårdtslående og højtråbende debat
tører – P1 Debat sender direkte. Det bliver en de
batfest, kom og bland dig.

LØRDAG 18. JUNI


