
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser til DR i 2008 
  



Priser til tv 

Januar: 

The Media Chef Award ved festivalen Madridfusion i Spanien til tv-kokken Claus Meyer for 

hans formidling af moderne nordisk madkultur i den internationale DR1-serie ’Smag på Danmark 

- med Meyer’. 

Marts: 

Årets Sportsjournalist-pris fra foreningen Danske Sportsjournalister til journalist Niels Christian 

Jung, DR Sporten, for stædigt at fastholde den kritiske sportsjournalistik, bl.a. i forbindelse med 

Tour de France 2007. 

Den danske Tv-Oscar 2008 fra Billed-Bladet til DR2s danske bidrag til den internationale 

dokumentarserie ’Why Democracy’, filmen ’Stem på mig’ om en kinesisk 3. klasses første møde 

med demokratiet, produceret af Mette Hoffmann Meyer, Mette Heide og Weijun Chen. 

MCA-guldpris fra medieorganisationen Media Communication Association Denmark til DR 

Aktualitet for tv-programrækken ’Mission Integration’ med seks unge nydanskere i kategorien 

Bedste Broadcast, Undervisning/Information. 

Førstepris, den amerikanske Cinema Eye Award for Nonfiction Filmmaking, til instruktøren 

Pernille Rose Grønkjær for dokumentarfilmen ’The Monastery’ om en fynsk ungkarls 

forvandling af et slot til nonnekloster. 

April: 

FUJ-prisen 2008 fra Foreningen af Undersøgende Journalister til DR-journalisterne Mette Frisk 

og Søren Klovborg for årets bedste tv-research, flot reportage og vedholdenhed i to 

dokumentarudsendelser om rugemødre, ’Rugemor til salg’ og ’De forsvundne babyer’. 

Jury-særpris fra Foreningen af Undersøgende Journalister til DR-journalisterne Olav Skaaning 

Andersen og Niels Christian Jung for deres årelange arbejde med at afsløre doping i cykelsporten. 

Hæderspris fra Det Danske Kriminalakademi ved Krimimessen i Horsens til DR Drama for 

dramaserien ’Forbrydelsen’, der på flere måder brød med dansk tv-dramatiks hverdagsrealisme. 

10 Boogie-priser fra DRs Boogie-redaktion på DR1, DAB og dr.dk efter de unges netafstemninger 

til følgende: Årets danske film: 'Vikaren'. Årets danske tv: 'X Factor' på DR1. Årets danske ord: 

Nice. Årets idol: Sangerinden Natasja. Årets danske kys: Søren Bregendal og Benjamin 

Lorentzen i filmen 'Rich Kids'. Årets spil: 'Bubble Struggle'. Årets griner: 'Klovn' på TV 2 Zulu. 

Årets danske hit: 'Hospital' med Nephew og L.O.C. Årets tidsrøver: Netsitet Arto. Årets Boogie 

Respekt: Kampagnen Knivfri.dk 

Maj: 

Rasmus Klump Prisen 2008 fra Egmont Serieforlaget til DR-serien ’Bamses Billedbog’, der både 

i tv og bogform har skabt et populært og elsket venskabsunivers for børn og forældre. 

 

Olaf Poulsens Mindelegat til skuespilleren Jens Jørn Spottag for omfattende præstationer 

gennem 25 år, bl.a. i tv-serien ’Bryggeren’ og musical-opsætningen af ’Matador’. 



Prins Henriks Hæderspris fra Prinsgemalens Fond til skuespilleren Marie Louise Wille  for 

hendes kunstneriske indsats i en række roller, bl.a. som fotografen Mille i tv-dramaserien 

’Sommer’. 

Miljøpris ved miljøfilmfestivalen Envirofilm i Slovakiet til dokumentarfilmen ’Når regnen 

svigter’ om etiopiske bønders kamp for overlevelse, produceret af Jakob Gottschau for bl.a. DR 

TV. 

Juni: 

Førstepris som bedste dokumentarfilm på Ibiza International Film Festival til ’Når tilbud dræber’ 

om indiske bomulds- og tekstilarbejderes elendige arbejdsvilkår, tilrettelagt af Tom Heinemann for 

DR1. 

Specialpris fra Landsforeningen for Menighedsråd til dokumentaren ’The Monastery’ om en 

fynsk ungkarls forvandling af et slot til nonnekloster, tilrettelagt af Pernille Rose Grønkjær for 

DR2. 

Tre mindelegater til tre skuespillere fra DRs dramaserie ’Sommer’, hhv. Poul Reumerts 

Studielegat til Marie Louise Wille, Agnes Rehnis Legat til Lars Ranthe og Erik Mørks 

Mindelegat til Mikael Birkkjær.  

Special Golden Link Award fra den europæiske radio/tv-sammenslutning EBU til Mette 

Hoffmann Meyer, DR, og Nick Fraser, BBC, for det internationale tv-dokumentarprojekt ’Why 

Democracy’ med demokrati-film fra 10 lande. 

To førstepriser (prisen for bedste serie og publikumsprisen) ved den 10. internationale FICA-

festival for miljøfilm i Brasilien til DR-undervisningsserien ’Fremskridt på afveje’, produceret af 

Jakob Gottschau for DR. 

August: 

Hædersprisen 2008 fra Danske Dramatikeres Forbund til drama-forfatter Søren Sveistrup, som 

har været ophavsmand til to af DRs prisbelønnede dramaserier, ’Nicolaj og Julie’ samt 

’Forbrydelsen’. 

11 førstepriser samt årets tv-ærespris ved Producentforeningens årlige danske tv-festival til 

følgende DR-programmer, medarbejdere, medvirkende og co-produktioner: 

Årets nyhedshistorie: Afsløring i ’21 Søndag’ med skjult kamera af sort arbejde blandt 

asylansøgere på virksomheden A-Vask i indslag af journalisterne Jesper Knudsen, Line Gertsen 

og Frederik Brun Madsen samt redaktør Jacob Kwon Henriksen. 

Årets aktualitetsprogram: DR Nyheders afslutningsdebat på DR1 med ni partier før 

folketingsvalget 2007, med Reimer Bo Christensen som ordstyrer, produceret af Simon 

Kirketerp og med Naja Nielsen som redaktør. 

Årets drama: DR1-serien ’Forbrydelsen’ med Søren Sveistrup som hovedforfatter, Birger Larsen 

som instruktør og Piv Bernth som producent. 

Årets tv-program: DR1-dramaserien ’Forbrydelsen’. 

Årets kvindelige tv-skuespiller: Sofie Gråbøl i DR1-dramaserien ’Forbrydelsen’. 

Årets mandlige tv-skuespiller: Lars Mikkelsen i DR1-dramaserien ’Forbrydelsen’. 

Årets tv-underholdning: Talentshowet ’X Factor’, med DR1-underholdningsredaktør Jan 



Lagermand Lundme som ansvarlig og produceret af Blu. 

Årets danske nyskabelse: DR1-serien ’Diagnose søges’ med tv-lægen Peter Qvortrup Geisling og 

specialister fra Rigshospitalet. 

Årets dokumentarprogram: DR1-dokumentaren ’Fra Thailand til Thy’ om fire thailandske kvinder 

og deres danske mænd, tilrettelagt af Janus Metz og Sine Plambech og produceret af Cosmo Doc. 

Årets dokumentarserie: DR1-serien ’Politiskolen’ om to unges forsøg på at gennemføre deres 

drømmeuddannelse, tilrettelagt af Kasper Torsting og Lisbet Barrett og produceret af Fridthjof 

Film. 

Årets børne- og ungdomsprogram: DR1-småbørnsserien ’Shanes verden’ med Shane Brox som 

legevært og historiefortæller, produceret af Blenkov & Schønnemann. 

Årets Otto: TV-branchens ærespris til manden bag næsten 10 års succesfulde dramaserier og tre 

internationale Emmy-priser til DR TV, dramachef Ingolf Gabold. 

To førstepriser ved Odense Film Festival: Publikumsprisen til tv-dokumentaren ’Fra Thailand 

til Thy’ om fire thailandske kvinder og deres danske mænd, tilrettelagt af Janus Metz og Sine 

Plambech og produceret af Cosmo Doc i samarbejde med DR. Førstepris for bedste danske korte 

fiktion til filmen ’Ung mand falder’ af Martin de Thurah. 

September: 

Sten Baadsgaard Prisen 2008 til en talentfuld ung dokumentarist, Mette Frisk, DR Dokumentar, 

bl.a. som medtilrettelægger på de to DR1-programmer ’Rugemor til salg’ og ’De forsvundne 

babyer’ om ulovlig brug af rugemødre. 

KLF-hæderslegatet 2008 fra KLF/Kirke & Medier til tv-tilrettelægger Janne Wibroe, DR Jylland, 

for hendes store arbejde med både tradition og fornyelse i tv-gudstjenesterne fra DR Kirken. 

Oktober: 

Gentofte Kommunes Kulturpris til skuespilleren og instruktøren Lisbet Dahl for hendes 

kunstneriske virke i bl.a. Cirkusrevyen og en række roller på teater og tv, heriblandt i DR-serien 

’Sommer’. 

November: 

Førstepris for ’Bedste miniserie’ ved filmfestivalen Cinema Tous Ecrans i Genéve til DR Dramas 

serie ’Album’, instrueret af Hella Joof. 

December: 

Fire tv-kogebogspriser fra Gourmand World Book Awards 2008 til følgende tre bøger, udgivet af 

DR Multimedie: ’Lauras Gæstebud’ af ’Matador’-forfatteren Lise Nørgaard (Bedste danske 

madlitteratur-bog). ’Spise med Price’ af brødrene Adam og James Price (Bedste danske kogebog 

fra tv-kokke og Bedste danske kogebogsforside). ’Mad’ af ’Aftenshowet’s kok, Mikkel Egelund 

(Bedste danske kogebog med nemme opskrifter). 

Førstepris som ’Bedste undersøgende dokumentar’ ved Guangzhou International Documentary 

Film Festival i Kina til dokumentaren ’Når tilbud dræber’ om indiske tekstilarbejderes livsfarlige 

arbejdsforhold, tilrettelagt af Tom Heinemann for DR. 

  



Priser til radio 

Januar: 

Fem P3 Guld-priser fra DR Radios P3 til følgende: P3 Prisen 2008 til rockgruppen Duné for cd-

udgivelsen 'We Are In There You Are Out Here'. P3 Gennembruddet: Alphabeat. P3 

Lytterhittet: 'The Garden's Tale' med Volbeat. P3 Talentet: Choir of Young Believers. P3 

Kunstneren: Nephew. 

DRs Radiopris til to nyuddannede journalister fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus, Kim 

Lykke Vester og Jeppe Raahede Børsting, for deres afgangsopgave, en radioreportage om 

forlystelsesbyen Las Vegas. 

Februar: 

Emil Holms Legat 2008, mindelegat for Statsradiofoniens første chef og stifter af DR 

Radiosymfoniorkestret, til musik- og bevægelsespædagogen Lotte Kærså for hendes mangeårige 

musikpædagogiske indsats blandt både børn og voksne. 

Zulu Award fra TV 2 Zulus årlige netafstemning til Anders Breinholt og Anders Lund Madsen 

for P3-programmet ’De Sorte Spejdere’, kåret som Årets danske radioprogram.  

Marts: 

DRs Rosenkjær-pris, opkaldt efter DR-foredragschef Jens Rosenkjær, til tidligere formand for Det 

Etiske Råd, overlæge Ole Hartling, for hans stærke engagement i etiske problemstillinger og hans 

store formidlingsevne. 

Rødekro Kulturpris 2008 til brødrene Peter og Anders Lund Madsen, hhv. hjerneforsker og 

journalist, for deres fagligt gode og underholdende formidling af naturvidenskab i en række 

programmer på både radio og tv. 

Dirigenten Fritz Buschs Mindelegat fra DR Radio til soloklarinettist Niels Thomsen for hans 

spilleglæde og mangeårige indsats i DR Symfoniorkestret.  

’Spil dansk’-prisen fra danske sangskrivere og komponisters forening, DJBFA, til programvært 

Jørgen de Mylius for hans arbejde med populærmusikken i mere end 40 år, bl.a. i ’Eldorado’ på 

P4. 

 

April: 

DR Romanprisen 2008 til forfatteren Jens Smærup Sørensen for en slægtsroman om et jysk 

landbrugssamfunds opløsning, ’Mærkedage’, som blev kåret af en romanjury og over 50 P2-

romanlæseklubber på landets biblioteker. 

 

Maj: 

Wagner-prisen fra organisationen KulturBornholm til journalist Poul Friis fra DR Bornholm for 

brug af Wagner-musik i radioprogrammet 'P1 Formiddag'. 

Den Folkelige Sangs Pris fra Folkehøjskolernes Forening til chefdirigenten for DR Pigekoret, 

Michael Bojesen, for hans initiativ til det landsdækkende ’Sangens År 2008’. 



Aids-Fondets Informationspris til P3-medarbejderne Henrik Milling, Carsten Worsøe og Ann 

Lykke Davidsen som påskønnelse for den helt særlige P3-opbakning til kampagnen ’Humor mod 

Aids’. 

Juni: 

Podcasternes Ærespris 2008 fra Aktive Danske Podcastere til P3-medarbejderne Anders 

Breinholt og Anders Lund Madsen for landets mest downloadede radioprogram, ’De Sorte 

Spejdere’. 

DRs Radiopris til to nybagte journalister, Jonas Schmidt og Morten Jennet Larsen, for deres 

afgangsopgave på Danmarks Journalisthøjskole, radioudsendelsen ’Kampen om kysten’ om en 

Skagen-opfinders kamp for få anerkendt sin kystsikringsmetode. 

Juli: 

Hæderslegat fra Alexander Th. Klingspor & Ellen Marie Schrøders Fond til den 20-årige 

cellist Irmelin Aagaard Jansen, DR Ungdomsensemblet. 

September: 

Werther-prisen, mediepris til forebyggelse af selvmord, til P1-radiodokumentaren ’En 15-årig 

skal jo ikke dø’, tilrettelagt af Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer. 

Førstepris ved den nordiske børneradio-dyst Prix Nordica i Sverige til DAB- og netkanalen DR 

Barracudas radiotegneserie ’Anders’ Pagt’ om mobning, tilrettelagt af Christian Trangbæk og 

Rasmus Bruun. 

P2 Prisen 2008 efter fagjury- og lytterkåring hos DR til følgende: 

Årets danske orkesterudgivelse: Cd’en ’Cellokoncerter af Schumann, Saint-Saëns og 

Tjajkovskij’ med DR Symfoniorkestret og cellisten Andreas Brantelid som solist. 

Årets danske kammermusikudgivelse: Cd’en ’Carl Nielsen: Srygekvartetter, vol. 2’ med Den 

Unge Danske Strygekvartet (Frederik Øland, Carl-Oscar Østerlind, Rune Sørensen og Asbjørn 

Nørgaard). 

Lyt til nyt-prisen fra P2 til den elektroniske Duo Schweppenhäuser/Thomsen og forfatteren 

Morten Søndergaard for albummet ’Hjertets abe sparker sig fri’. 

P2 Koncertprisen til dirigent og koncertarrangør Mogens Dahl for skabelsen af Københavns 

eneste private koncerthus for klassisk musik på Islands Brygge. 

Fem Radiodays 2008-priser ved den årlige danske radiobranche-festival til følgende: 

Årets radioprogram: Morgenprogrammet ’Go’Morgen P3’, tilrettelagt af værterne Pia Røn, Julie 

Bundgaard, Henrik Povlsen og Kanonkongen (Jesper Holm) samt producerne Christian 

Ottenheim, Rune Born Schwartz og Asger Kjær. 

Årets radiopromotion for en event: Spottet ’Sell Out Session på P3’ for at få danske kunstnere og 

kendte til at støtte årets Aids-dag, lavet af værterne Felix Smith og Sara Otte samt producer 

Christian Ottenheim. 

Årets nyheds- og aktualitetsprogram: P3-programmet ’Sport på 3’eren’, tilrettelagt af værterne 

Ulrik Jensen, Maja Rosager og Jacob Panum samt producerne Dorthe Jeggesen og Michael 

Olesen. 

Årets promotion for et radioprogram: Et spot for ’Sport på 3’eren’ op til årets superliga-start på 

P3, lavet af DR Markedsførings Nanna Bernth og Morten Steinrim. 



Årets danske radioværter (Den gyldne mikrofon): P3-værterne Anders Brenholt og Anders Lund 

Madsen, kåret for andet år i træk for deres indsats i P3-programmet ’De Sorte Spejdere’.  

Oktober: 

Redaktørpris (Fun Fearless Award) fra magasinet Cosmopolitan til ungdomsrådgiver Tine Bryld 

for mange års utrætteligt arbejde med ungdomsrådgivning i DR Radio og for hendes bøger. 

December: 

Kryger-prisen 2008 fra DR Radio til P1-journalist Torben Paaske for hans evne til i sine 

programmer at ”møde mennesker i deres egne miljøer med kærlighed, nysgerrighed og indlevelse.” 

 

  



Priser til DR Musik/ensembler 
Der blev ikke givet nogen priser i denne kategori i 2008. 

  



Priser til film og co-produktioner med støtte fra DR 

Januar: 

Førstepris ved kortfilmfestivalen Flickerfest i Sidney til børnefilmen 'Blodsøstre' af Louise 

Friedberg, produceret af Nimbus Film med støtte fra DR.  

Februar: 

15 Robert-priser 2008 ved Danmarks Film Akademis prisuddeling for filmåret 2007 til følgende 

film og filmpræstationer, som DR har været med til at finansiere: 

Peter Schønau Fogs debutfilm 'Kunsten at græde i kor', i alt otte priser - hhv. som 'Bedste film' 

samt 'Publikumsprisen', til Peter Schønau Fog som 'Bedste instruktør', til Bo hr. Hansen for 

'Bedste manuskript', til Jesper Asholt for 'Bedste mandlige birolle', til Hanne Hedelund for 

'Bedste kvindelige birolle', til Margrethe Rasmussen som 'Bedste kostumier' og til Karsten 

Fundal for 'Bedste score/musik'. 

Dan Laustsen som 'Bedste fotograf' og Anders Villadsen som 'Bedste klipper', begge i Ole 

Bornedals 'Kærlighed på film'. 

Lars Brygmann for 'Bedste mandlige hovedrolle' i Jannik Johansens 'Hvid nat'. 

Elisabeth Gjerulff Nielsen for 'Lille Svale' som 'Bedste sang', der indgår i Charlotte Sachs 

Bostrups film 'Karlas kabale'. 

'Boy Meets Girl', instrueret af Søren Frellesen, som 'Bedste korte fiktion'. 

'Ung mand falder' af Martin de Thurah som 'Bedste lange fiktion'. 

Danmarksfilmen 'Verden i Danmark' af Max Kestner som 'Bedste korte dokumentarfilm'. 

Tre førstepriser til en ny dansk spillefilm, ’Ma Salama Jamil - Gå med fred Jamil’ om det 

arabiske miljø i København, instrueret af Omar Shargawi for Zentropa - hhv. hovedprisen ved 

årets filmfestival i Rotterdam og Den Svenske Filmpris samt kritikerjuryens pris ved årets 

filmfestival i Gøteborg. 

 

Menneskerettighedspris ved årets filmfestival i Berlin til den afghanske politiker Malalai Joya for 

hendes medvirken som hovedperson i Eva Mulvads dokumentarfilm ’Vores lykkes fjender’. 

 

Publikumsprisen ved den franske Clermont-Ferrand kortfilm-festival til Charlotte Sieling og 

Annette K. Olesen for kortfilmen ’45 cm’. 

 

Seks Bodil-priser 2008 ved den danske Filmmedarbejderforenings årlige prisuddeling til følgende 

film og filmpræstationer, som DR har været med til at finansiere: 

Bedste danske film: Peter Schønau Fogs ’Kunsten af græde i kor’. Bedste danske hovedrolle: 

Jesper Asholt i ’Kunsten at græde i kor’. 

Bedste mandlige birolle: Morten Grunwald i Jannik Johansens film ’Hvid nat’. Bedste kvindelige 

birolle: Charlotte Fich i Ole Bornedals ’Kærlighed på film’. 

Bedste dokumentarfilm: Pernille Rose Grønkjærs ’The Monastery’ om et fynsk nonneslot. Bedste 

filmfotograf: Dan Laustsen for ’Kærlighed på film’. 

 

Oscar-pris ved årets Oscar-fest i USA for ’Bedste feature-dokumentar’ til en af filmene i den 

internationale  tv-dokumentarserie ’Why Democracy’, nemlig amerikaneren Alex Gibneys film 

’Taxa til helvede’ om indførelse af tortur som forhørsmetode.  

 

Marts: 



Fire Zulu Awards ved TV 2 Zulus årlige netafstemning til følgende: Peter Schønau Fogs 

’Kunsten at græde i kor’ som ’Årets danske film’. Jonatan Spang for ’Årets danske mandlige 

hovedrolle’ i filmen ’De unge år’. Morten Grunwald for bedste mandlige birolle i Jannik 

Johansens film ’Hvid nat’. Charlotte Fich for bedste kvindelige birolle i Ole Bornedals ’Kærlighed 

på film’. 

 

Førstepris fra Den Svenske Kirke ved international børne- og ungdomsfilmfestival i Malmø til 

instruktøren Natasha Arthy for ungdomsfilmen ’Fighter’. 

 

April: 

Publikumsprisen ved international børnefilmfestival i Kristiansand til Jannik Hastrup og 

Flemming Quist Møller for tegnefilmen ’Cykelmyggen og Dansemyggen’. 

Juni: 

Gabriel-førstepris fra Landsforeningen af Menighedsråd til børnefilmen ’Karlas kabale’, 

instrueret af Charlotte Sachs Bostrup ud fra bog af Renée Toft Simonsen. 

Førstepris ved Transilvania International Film Festival i Rumænien i kategorien ’Bedste instruktør’ 

til spillefilmen ’Gå med fred Jamil’ om det arabiske miljø i København, instrueret af Omar 

Shargawi. 

Juli: 

Grand Prix-førstepris ved årets Karlovy Vary-festival i Tjekkiet til instruktøren Henrik Ruben 

Genz for spillefilmen ’Frygtelig lykkelig’ efter roman af Erling Jepsen. 

Førstepris, The Jewish Experience Award, ved årets Jerusalem Film Festival til den danske 

spillefilm ’Uden for kærligheden’, instrueret af Daniel Espinosa. 

August: 

Førstepris som ’Bedste film’ ved Tokyo Kinder Film Festival til Charlotte Sachs Bostrup for 

filmen ’Karlas kabale’. 

To priser, Publikumsprisen samt norske biografejeres Hæderspris, ved Haugesund Film Festival til 

instruktøren Thomas Vinterberg for spillefilmen ’En mand kommer hjem’. 

September: 

Tre førstepriser ved den 19. nordiske kort- og dokumentarfilm-festival i Malmø: Juryens pris for 

årets bedste nordiske kortfilm til ’Ung mand falder’ af Martin de Thurah, Canal Plus-prisen til 

dokumentaren ’Væk fra Spjald’ af Lars Wass og Thomas Glud og New Nordic Voices-prisen 

til dokumentaren '69' af Nikolaj Viborg om Ungdomshuset i København. 

Oktober: 

Publikumspris for bedste børnefilm ved Mill Valley Film Festival i USA til filmen ’Der var 

engang en dreng, som fik en lillesøster med vinger’ af Steen Rasmussen og Michael Wikke. 

Grand Prix-pris ved filmfestival i Warszawa til den danske spillefilm ’Gå med fred Jamil - Ma 

Salama Jamil’, instrueret af Omar Shargawi. 



Førstepris ved Sitges filmfestival i Spanien til Semra Turan for bedste kvindelige hovedrolle i 

Natasha Arthys ungdomsfilm ’Fighter’. 

Førstepris ved Chicagos Internationale Filmfestival for ’Bedste instruktion’ til den danske 

spillefilm ’Frygtelig lykkelig’, instrueret af Henrik Ruben Genz. 

Publikumsprisen ved Hamptons International Film Festival i New York til den danske kortfilm 

’Grisen’, instrueret af Dorte Høgh. 

November: 

Fire førstepriser ved den 53. Vallodolid International Film Festival i Spanien: 

Til Henrik Ruben Genz og Gry Dunja Nielsen for ’Bedste manuskript’ til filmen ’Frygtelig 

lykkelig’ og til Kåre Bjerkø for ’Bedste musik’ til samme film. 

Til Jan Troell og Mischa Gavrjusjov som ’Bedste fotografer’ for filmen ’Maria Larssons evige 

øjeblik’ og til Maria Heiskanen for ’Bedste kvindelige hovedrolle’ i samme film. 

Førstepris, Voksenjuryens Børnepris, ved årets Nordiske Filmdage i Lübeck til ungdomsfilmen 

’Fighter’ af Natasha Arthy. 

Fire GuldDok-priser ved den danske dokumentarfilm-festival CPH:DOX til følgende: 

Hovedprisen for ’Bedste dokumentar til ’Kun med hjertet’ om Kofoeds Skole, tilrettelagt af Ulla 

Boye. Pris for ’Bedste klip’ til klipperne bag samme film, Janus Billeskov Jansen, Stig Bilde og 

Mette Esmark. 

Pris for ’Bedste korte dok’ til ’Fra Thailand til Thy’ om thailandske kvinders ægteskaber med 

danske mænd, tilrettelagt af Janus Metz og Sine Plambech. Pris for ’Bedste foto’ til fotograferne 

bag samme film, Lars Skree og Henrik Bohn Ipsen. 

Fem førstepriser ved den danske dokumentarfilm-festival CPH:DOX til følgende: 

Hovedprisen Dox:Award for festivalens bedste dokumentar samt Amnesty Award til ’Burma VJ’ 

om nogle videojournalisters skildring af munke- og folkeopgøret mod den burmesiske regering, 

tilrettelagt af Anders Østergaard. 

Danish Dox Award for bedste danske dokumentar til en film om det tidligere ungdomshus i 

København, ’69’ af Nikolaj Viborg, og til filmen ’Solange on Love’ af Tina Katinka Jensen. 

Desuden også Politikens Publikumspris til ’69’. 

The Grand Prize ved Taiwan International Documentary Festival til dokumentarfilmen ’Purity 

beats everything’ om to overlevende jøders liv efter anden verdenskrig, instrueret af Jon Bang 

Carlsen. 

To førstepriser på Mar del Plata International Film Festival i Argentina til den danske film ’Den 

du frygter’ af Kristian Levring og Anders Thomas Jensen for ’Bedste manuskript’ og til Ulrich 

Thomsen som ’Bedste mandlige skuespiller’ for hovedrollen i samme film. 

Publikumsprisen ved festivalen Coolpolitics Cinema i Holland til filmen ’Kunsten at græde i 

kor’ af Peter Schønau Fog. 

Førstepris som bedste udenlandske film ved Miama Short Film Festival til den danske kortfilm 

’Grisen’, instrueret af Dorte Høgh og med Henning Moritzen i hovedrollen. 



Førstepris, CIFEJ-prisen, ved Oulu International Children’s Film Festival i Finland til den danske 

ungdomsfilm ’Fighter’, instrueret af Natasha Arthy. 

To førstepriser, Hovedprisen samt ’Film That Matters’-prisen, ved verdens største 

dokumentarfestival, International Documentary Festival i Amsterdam, til den danske dokumentar 

’Burma VJ - Reporter i et lukket land’, instrueret af Anders Østergaard. 

 

  



Priser til nye medier/dr.dk 

Februar: 

Danish Internet Award fra Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM) til DR Licens for 

årets bedste danske kampagnesite - om den nye medielicens, skabt i samarbejde med bureauerne 

Propaganda, Vertic Portals og OMD. 

 

Marts: 

MCA-guldpris fra medieorganisationen Media Communication Association Denmark til DR 

Aktualitet for hjemmesiden dr.dk/integration i kategorien Bedste Multimedia, Undervisning. 

 

April: 

Fem Orla-priser 2008 fra børnebogssitet dr.dk/orla og tre ministeriers børnebogskampagne 

Læselyst til følgende efter netafstemning med deltagelse af 11.400 børn: Bedste billedbog: 'Min 

mormors gebis' af Jakob Martin Strid. Bedste børnebog: 'Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot' af 

Manu Sareen. Bedste ungdomsbog: 'En dag skinner solen også på en hunds røv' af Sanne 

Munk Jensen. Bedste tegneserie: 'Valhalla, Muren' af Peter Madsen og Henning Kure. 

Talentprisen Bette Orla til 12-årige Mathilde Sejer Hansen for nethistorien 'En ny begyndelse'. 

Juni: 

Førstepris ved årets Prix Jeunesse-festival i München til DR B&U for DRs internet-site for de 

mindste børn, dr.dk/oline, for den ”bedst udførte interaktive strategi i forbindelse med børne-tv-

programmer.” 

To internetpriser fra Foreningen af Danske Interaktive Medier til DR-portalen dr.dk - hhv. Juryens 

Særpris til arkiv-netstedet dr.dk/bonanza, udviklet af bl.a. Thomas Klinkby, Christian 

Valentiner og Mads Henry Caspersen fra DR Medieudvikling, og til DR2-julekalenderen fra 

2007 i netversion, dr.dk/yallahrup, som ’Bedste netunderholdning’, udviklet af bl.a. Frederik 

Dam Sunne og Lars Vilhelmsen fra DRs ungdomsredaktion. 

 

Oktober: 

Førstepris ved branchefestivalen New Media Days i København til DRs arkiv-netsted 

dr.dk/bonanza, som med sine over 2.000 frit tilgængelige tv- og radioprogrammer er kåret som 

’Årets Nye Medie’. 

  



Øvrige priser 

Juni: 

KUV-prisen 2008, medarbejderpris fra Kontaktudvalget for DRs faglige organisationer, til 

korregissør Peter Tönshoff, DR Musik, for hans store kollegiale og faglige indsats for DRs kor og 

orkestre. 

  

Pritzker-prisen, også kaldet arkitekturens Nobelpris, i Washington til den franske arkitekt Jean 

Nouvel for en række bygningsværker i bl.a. USA, Frankrig og Danmark, heriblandt Koncerthuset i 

DR Byen. 

Fremtidsprisen fra Akademiet for Fremtidsforskning til Julie Schytte Ralund og Morten Bay for 

en bog om unges netværk, ’Generation Netværk’, udgivet af DR Multimedie. 

Oktober: 

Formidlingsprisen 2008 fra Syddansk Universitet til professor, dr.phil. Peder Skyum-Nielsen, 

bl.a. for bogen ’Godt dansk’, udgivet af Syddansk Universitetsforlag og DR. 

Ligestillingsprisen 2008 fra kvindenetværket K2 til DRs generaldirektør Kenneth Plummer for et 

målrettet arbejde med at udvælge og uddanne endnu flere kvindelige ledere i DR. 

December: 

Arkitekturpris fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse til Koncerthuset i DR Byen i 

Ørestad, tegnet af den franske arkitekt Jean Nouvel. 

 


