Møde i DR Fyns Dialogforum onsdag den 29. februar
Mødet blev brugt til at evaluere tre fokusområder for DR, nemlig DR1, TV Avisen og det regionale.
Evaluering af DR1
Læner sig for meget op af TV2. Samme typer programmer, bare uden reklamer.
Svært at være samlingspunkt for danskerne. Kan man samle alle om det samme?
Jeg tager det køligt at de unge tabes på gulvet. De tabes fordi de render til så mange aktiviteter. De
kommer igen, når de får familie.
De yngre familier vil samles om alt det lette – noget om almindelige mennesker. Og der må ikke være
noget om mishandlinger osv. De unge familier bliver hurtigt trætte, man må ikke kræve for meget
De midaldrende vil høre om alt hvad der drejer sig om sig selv, + nyheder og oplysningsprogrammer. De
vil se levende mennesker.
De ældre ser alt muligt hele dagen – og siger godnat til fjernsynet. For mange ældre er det deres
indgang til livet. De kan godt lide Søren Ryge for hans rolige stemme og hans fortælleevne. ”Det er ikke
så meget det han siger, men mere måden han siger det på”. Der er nemlig mange programmer, hvor vi
ikke kan høre. De er også glade for Kongehuset – forslag til læseværdige bøger – og gudstjenester.
Borgen, har jeg aldrig hørt noget negativt om.
Lægeprogrammer og oplysningsprogrammer er godt.
Kvalitets Krimier er et plus – i modsætning til amerikanske samlebåndsserier.
ALSIDIGHED er DR1s løsning.
Færre amerikanske krimier – men gerne mere dansk sang.
Alt TV går ned ad bakke.
Aftenshowet ser jeg hver dag.
Jeg har en travl hverdag – er glad for ikke alt for lange TV-udsendelser.
Naturprogrammer ser vi meget
Hvad er den royale kanal? Træls at det bliver sendt på begge kanaler (DR1 og TV2). Kanalerne skiller sig
ikke ud.
Clement – interessant med gode diskussioner, men man skal godt være vågen for at høre og følge med.
X-factor – træls at det nogle gange trækker ud.
Vi er glade for debatprogrammer, men Clement går for stærkt. Klaus Bundgaard Poulsen skiller sig
positivt ud..
Der er for mange genudsendelser – problemet er at man har så mange kanaler.
Jule og Nytårstraditionerne er hellige.
DR1 en kanal for ældre mennesker.
Der er noget med sproget. Tal lidt langsommere.
Dejligt med programmer, hvor man kan gætte med.
Jeg ser meget DR1:Hammerslag, Dramaserier, Nyheder og Magasiner.
Dejligt med DR K og DR HD. DR1 er alsidig og gør det godt. Det er svært at pege på noget der ikke skal
være der.
Godt at DR ikke har så meget kriminalstof. Vi har ikke behov for at skubbe til frygten.

Forslag til udsendelser:
Noget om aktiviteter for ældre – prøv at se hvad der sker af aktiviteter
TV om liv mellem generationerne (skoleelever hjælper på plejehjemmet) Lad os få Danmark samlet.
Middelfart – ældremobilisering kører 12 hold om ugen (de frivillige). Odense – seniorhus.
Udvikling af noget nyt der kan samle Danmark om lørdagen – og samle bredere end i dag.
En form for anden underholdning – gerne fra etablerede kunstnere (ikke det som er på Charlie)
DRs dramaserier – ganske OK – må gerne fortsætte
Flere, nyere danske film (trætte af Dirch Passer og Olsen Banden).
Flere dokumentarprogrammer.
Hvorfor så mange koncepter fra udlandet? Hvorfor ikke lave noget selv?

Evaluering af TV Avisen
TV2 graver en smule dybere ned i stoffet. De samme emner – bare en smule dybere. De kommer
længere rundt – viser hvad det betyder for den enkelte…
TV2s værter er bedre til at stille gode konkrete spørgsmål. TV Avisen kommer med bekymrede
hypoteser. Første svar bliver ”Jamen…”
Eller er DR bare mere grundige? TV2 går meget stærkt.
Der er store kvalitetsforskelle mellem de enkelte værter.
Elsker Clement, men det er allerbedst, når der er rigtigt gode gæster, som ikke lader sig kue af ham. Fx
Klaus Rifbjerg. Gintberg var sjovt.
Synes det er synd med de direkte udsendelser og så siger studieværten efter 3 spørgsmål: ”Vi når
desværre ikke mere.
En af forskellene er at Nyhederne står alene, hvor TV Avisen har Magasinerne.
Sendetidspunktet:
Rytmen passer ikke: 18.30 er for tidligt. Vi ser ikke fjernsyn mens vi spiser.
For mange analytikere om økonomi – vi mangler Hans Bischoff.
TVAvisen er ikke for ret mange under 30 år. Men det gælder måske alle nyheder.

Evaluering af P4 Fyn
Jeg synes generelt I er ret gode. Pas på ikke at blive for P3 agtige, som andre distrikter med for meget
snik-snak.
Det er meget vigtigt at folk kender værterne. Det er dem man snakker om. Hørte du hende… hørte du
ham…
I er for langsomme til at sætte nye medarbejdere ind på oversigten på hjemmesiden.
Savner det regionale i de timer, hvor der ikke bliver sendt. Dejligt med en vært. To værter bliver alt for
personligt. Det er trivielt at høre på… Men fint med ping-pong kortvarigt… Quiz med vært og trafikvært.
Fredag eftermiddag med de to ”klovner” er hyleskæg.

Nyhederne er meget korte…
Glæder os til at I kommer mere rundt på Fyn. Det er blevet bedre, men I kan stadig godt komme mere
rundt.
Gerne flere almindelige borgere…
Vi kan høre at der er sket nogle af de forbedringer I har snakket. Er blevet bedre til at fange de positive
historier. Fokus på flere ting i udsendelserne. Vi kan også høre at der kommer lidt flere i studiet.
En god ting at trafikken ikke afbryder med ”ikke-problemer”.
Morgenfladen er fin… og de snakker heller ikke så meget OB mere.
Gerne flere reklamer for ting, der kommer.

Næste møde er onsdag den 11. april kl. 18.00 – 20.00

