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MADDYSTEN

Tema: Maden mellem os

Danmarks bedste madfamilie skal findes blandt otte vidt forskellige, 
men alle dybt passionerede familier, der elsker at lave – og spise 
– mad sammen. En nedlagt togfabrik i Randers danner rammen 
om dysten, hvor dommerne Louisa Lorang, Timm Vladimir og 
Dak Wichangoen hver uge bestemmer, hvem der skal fortsætte 
i programmet og hvem, der skal sendes hjem. Familierne dyster 
både i basale færdigheder i køkkenet, men først og fremmest skal 
de blære sig med deres særlige bud på kendte og populære retter. 
I løbet af konkurrencen står den både på særlige familielivretter, 
streetfood og veganermad.

SMAGEN AF DANMARK*

Tema: Maden mellem os

Overalt i Danmarks landskab findes naturens egne spiselige råvarer. 
Vi er et lille land med stor forskellighed i flora og fauna fra egn til 
egn. Morten og Thomas rejser ud i landet og tilbage i historien, for 
i hvert afsnit at skabe et måltid baseret på den mad vi selv kan finde 
i landskabet - på jorden og i havet. Det er sundt - både for sjælen, 
kroppen og miljøet.

* Arbejdstitel

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306684


FEDE FORHOLD

Tema: Maden mellem os

Kan et presset parforhold med ekstra kilo på sidebenene blive til et 
nyforelsket forhold? Og kan et nærmest dødt sexliv bringes til live 
igen? Kan skilsmissen undgås, hvis man lever sundere og ikke bare 
lader stå til med slikskålen i sofaen? Det undersøger DR, når tre par 
ændrer livsstil i otte måneder. De skal leve sundere, ændre deres 
kost, motionere, de skal i parterapi, coachforløb og gennemgå for-
skellige videnskabelige forsøg.

TYRKERSVIN

Tema: Maden mellem os

Den tyrkiske kok og entreprenør Umut er i fuld gang med at 
opbygge et restaurant- pølsevogn- og bodega-imperium i 
København. Den danske gris kan gøre Umut til en rig og stor mand 
– men hans drive er ikke uden omkostninger. Han har vendt store 
dele af sin familie ryggen og nægter at følge råd fra forældrene. 
Så selvom Umut umiddelbart er en succes og er ved at bygge et 
imperium, kan det koste ham familien og forbindelsen til hans 
kulturelle baggrund. 

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306696
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306764


KULTUR I PRIMETIME
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DANMARKS BEDSTE PORTRÆTMALER

Kultur i primetime

Hvem kan fange essensen af et menneske og forvandle det til 
form og farve på et lærred? Med kunsten i fokus vil vi gennem 
seks programmer finde Danmarks bedste portrætmaler. I løbet af 
programmerne danner Danmarks smukkeste museer med deres 
imponerende omgivelser rammen om kunstnerne. Optagelserne 
finder sted i museernes åbningstid, så alle gæster og interesserede 
kan kigge kunstnerne over skulderen og følge med i processen og 
tilblivelsen af portrætterne. 

DANMARKS NÆSTE KLASSIKER

Kultur i primetime

Danmark har en stolt tradition med møbeldesign, hvor tidløse 
klassikere pryder mange danske hjem. Den mest solgte stol menes 
fortsat at være Børge Mogensens ’Folkestol’. Men alle de gamle 
mestre er væk, så nu giver DR danskerne mulighed for at få øjnene 
op for nye, danske designmøbler, der forhåbentlig kan skrive 
sig ind i dansk designhistorie. Seks helt forskellige designere 
får muligheden for at udvikle og designe møbler, der skal pryde 
forskellige steder i Danmark - og som måske kan blive Danmarks 
næste klassiker. 

PRESSEBILLEDE PÅ VEJ

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/282363
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306710


BØRN

DR TV FORÅR 2019



ULTRANYT

Børn

Ultranyt-special om overvågning. Hvad siger du ja til, når du opretter 
en profil på de sociale medier? Hvem bestemmer over de billeder, 
du deler – og hvorfor holder Instagram egentlig styr på, hvad du 
går til i din fritid? I et nyt eksperiment har Jonas fra Ultra Nyt og hans 
efterforskere én uge til at finde ud så meget som muligt om 14-årige 
Victoria. De må benytte de samme metoder, som de sociale medier 
er i besiddelse af. I slutningen af ugen viser de, hvor meget de ved 
om Victoria – og måske også, at de sociale medier kan gøre ting, der 
kan være ret pinlige.

LUK OP LUK I 
SÆSON 2

Børn

Hvordan sætter man ord på det at blive genert, få hjemve eller ha´ 
lidt for meget krudt i kroppen? Dét hjælper værterne Katrine og 
Sofie børnene med i den nye sæson af Luk op Luk i. Gennem musik, 
humor og børns gode råd, gør de to værter os klogere på følelserne 
og hvordan vi kan håndtere dem. Luk op Luk i giver Ramasjang-
børn, og deres forældre, en anderledes værktøjskasse til at tale om 
følelser, fordi det spiller en stor rolle i børnenes opvækst. Men det 
er ikke altid let at finde frem til de rigtige ord, hverken for børn eller 
deres forældre. 

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306279


KLASSEN - HACKING

Børn

Det går dårligt for Christian i skolen. Han føler sig uduelig, og der 
skal snart afholdes skolehjem-samtaler. Christians lærer har sagt, 
at der skal ske store forandringer, hvis ikke Christian skal gå et 
klassetrin om. Netop som det ser ud som om, at det ikke kan 
blive værre bliver skolens it-systemer hacket, og Christian er 
hovedmistænkt! Snart bliver han involveret i jagten på den rigtige 
hacker og får en chance for at få lov til at fortsætte i samme klasse 
som sine venner.

ULTRAS HACKING EKSPERIMENT*

Børn

Mange børn og unge beskytter sig ikke online. Derfor sætter Ultra-
influencer Lasse Vestergaard og hacker August Macholm sig for at 
give et par uheldige unger en lærestreg – som vi så forhåbentlig alle 
sammen kan blive lidt klogere og en del sikrere af. 

* Arbejdstitel

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306699


NYT PÅ DR2 OG DR K 
I FORÅRET
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UGEN PLUS DET LØSE

Nyt på DR2 og DR K i foråret

Hver søndag runder Huxi Bach skarpe, satiriske hjørner i ugen, du 
netop har kæmpet dig igennem. Han stikker kniven dybt ind et af de 
steder, hvor det gør rigtigt ondt, og kører en fjer henover der, hvor 
det kilder allermest. Han kigger både på hvad der fylder i medierne 
og i dit hoved. Du får det store overblik set fra Huxis helikopter, 
og de små detaljer du måske har overset i nyhedsstrømmen. Ugen 
rundes af med en gæst, der sætter musik og ord på.

PRESSEBILLEDE PÅ VEJ

SEX MED MAJA

Nyt på DR2 og DR K i foråret

Maja Malou Lyse er besat af sex. Både den sex hun har med sig 
selv og med andre, men også æstetisk, kulturelt, historisk og 
følelsesmæssigt. Desværre kan hun også mærke, at vi ikke er så 
seksuelt frigjorte, som hun synes, vi burde være i 2019. Hun har 
oplevet at blive udskammet for at vise sig nøgen på nettet, hun har 
følt sig forkert og utilstrækkelig i forhold til den sexpositive debat, 
og hun har haft kæmpe problemer med at komme sig over et 
seksuelt overgreb, der har rykket ved hendes selvforståelse. Derfor 
vil Maja bruge sine egne erfaringer som drivkraft til at undersøge de 
kulturelle, historiske, samfundsmæssige og mennskelige historier 
bag debatten om kvinders seksualitet og krop, mens hun samtidig 
bearbejder sine personlige følelser og issues omkring emnet.

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306724


DET POLITISKE TALKSHOW MED 
METTE VIBE UTZON

Nyt på DR2 og DR K i foråret

Politisk talkshow, der går bag om de vigtigste politiske 
begivenheder fra ugen, der er gået. Mette Vibe Utzon inviterer tre 
hovedpersoner fra Christiansborg indenfor og taler med dem om 
ugens udfordringer, sejre og nederlag og tager os med helt ind i 
maskinrummet. Det er politisk fyraften med god stemning og tid til 
det personlige, reflekterede svar.

DANSKE MORD

Nyt på DR2 og DR K i foråret

Hvert år bliver der begået omkring 50 mord i Danmark, og de fleste 
bliver opklaret inden for ganske kort tid. Oftest er opklaringen 
forholdsvis simpel for politiet, da de fleste mord bliver begået af en 
person fra nære relationer. Men nogle gange står politiet fanget i en 
opklaringsmæssig blindgyde, hvor vejen til gerningsmanden er fyldt 
med benspænd, vildspor og manglende beviser. Og de sager kan 
vare flere år om at blive opklaret – lige indtil at teknikken, tilfældet, 
ihærdigt arbejde eller nye sammenhænge kan flytte sagsmappen 
fra uopklaret til opklaret. DR giver et fascinerende indblik i politiets 
arbejde, når vi følger opklaringen af seks af de mest komplicerede 
drabssager i nyere tid.

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/293409
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/304559


FANTASTISKE FORVANDLINGER 
SÆSON 3

Nyt på DR2 og DR K i foråret

Tag med arkitekt og designer Ane Cortzen, når hun besøger nogle af 
verdens mest fantastiske arkitektoniske forvandlinger.

RANES MUSEUM
SÆSON 2

Der er krise på museet og Rane står foran sit livs største 
professionelle udfordring, og det er nu hans store visioner som 
leder, skal stå sin prøve. I den nye sæson går fortællingen et 
spadestik dybere om en af Danmarks mest visionære og alternative 
erhvervs- og kulturledere Rane Willerslev, der igen lukker op for sine 
inderste tanker og bekymringer. Museet skal på ret køl, for krisen er 
større end frygtet.

Nyt på DR2 og DR K i foråret

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/0270527
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/0300798


SORGGRUPPEN*

De har alle mistet, men håbet lever. I sorggruppen “Skyggebørn” 
i Aalborg finder børn og unge, der har været ude for de største 
tragedier, sammen. Her deler de deres inderste tanker om al den 
angst, sorg og bekymring, der følger i kølvandet på dødsfald eller 
alvorlig sygdom i familien. Tanker og følelser, som ikke engang deres 
nære pårørende kender til, åbner de op for i sorggruppen. Vi får et 
hudløst ærligt indblik i børnenes liv  - og i de forfærdelige tragedier, 
som de forsøger at klare sig igennem. 

* Arbejdstitel

Nyt på DR2 og DR K i foråret

PEITERSEN OG FELDTHAUS 
SÆSON 2 

Erik og Christine rejser til Peru, Kirgisistan, Bangladesh, Zanzibar 
og Iran for at blive klogere på livet i lande langt fra Danmark. De 
besøger lokale folk, arbejdspladser og oplever landenes særlige 
traditioner for at få et indblik i, hvordan hverdagen folder sig ud hos 
fattige, rige og mellemklassen. Livsvilkårene i landene giver stof til 
eftertanke, og Erik og Christines refleksioner over forskelligheder og 
ligheder til det danske er mange. 

Nyt på DR2 og DR K i foråret

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306767
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/0284872


BARNDOM PÅ BISTAND
SÆSON 4

DR2 har gennem tre år fulgt en række børn, hvis mødre er på 
kontanthjælp. Vi skildrer, gennem børnene, hvad det vil sige 
at vokse op uden en far, og med en mor på kontanthjælp samt 
kommunen som en fast del af familien. 

Nyt på DR2 og DR K i foråret

TALKSHOW MED SARA BRO

Et lille hold gæster er inviteret ind i Sara Bro’s univers, hvor hendes 
nysgerrighed, ligefremhed og ærlige facon danner rammen for 
historierne og gæsterne. Hver uge ser Sara på store historier for 
samfund og kultur med helt overraskende vinkler og underholdene 
samtaler.

Nyt på DR2 og DR K i foråret

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306750
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306679
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/0276376


DR1
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VM I HERREHÅNDBOLD

DR1

Danmark er sammen med Tyskland værter for verdensmesterskabet i 
håndbold for mænd 2019.
 
Slutrunden kan følges på TV 2 og DR som deler rettighederne til 
mesterskabet ligeligt mellem sig.

LØVENS HULE

DR1

Løvens Hule er tilbage - med tre nye løver i form af serieiværksætter 
Peter Warnøe, som er medstifter af investeringsfonden Nordic Eye. 
Mia Wagner, som er direktør for Freeway Koncernen i Viborg. Og 
Jan Dahl Lehrmann, medstifter af Bilbasen og investor i blandt andet 
detailkæden Normal. De tre nye i kuldet flankeres af de to garvede 
løver i form af Christian Stadil og Jesper Buch. Finder løverne guldet 
frem, eller bider de fra sig på den barske måde?

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/0282364
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/0281806


ALENE I VILDMARKEN

DR1

Otte deltagere bliver efterladt alene i vildnisset i Nordnorge. De 
har hver især et særligt forhold til naturen og tilgang til primitiv 
overlevelse. I total isolation og med et minimum af hjælpemidler skal 
de klare sig på egen hånd. Der er intet kamerahold, så de filmer det 
hele selv, og målet er at overleve så længe som muligt. Der er ingen 
slutdato og de medvirkende har ingen idé om, hvor længe de skal 
være væk eller hvor mange, der er tilbage i vildmarken. De skal give 
besked via GPS, når de giver op og vil hentes. Den sidste, der bliver 
tilbage, vinder.

VERSUS

DR1

Husduellanterne Hjalte og Tjelle og vært Jacob Riising er atter 
klar til nervepirrende dueller, som deltagerne i studiet og seerne 
derhjemme skal prøve at gætte udfaldet af. 

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/0284788
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/0281517


JEG HADER MIN KROP

DR1

I en ny programserie følger DR seks unge mennesker, der kæmper 
med kropsskam. De har prøvet det meste for at få det bedre, men 
intet har hjulpet. Derfor har de sagt ja til at gennemgå en række 
simple øvelser - både sammen og hver for sig - som skal hjælpe 
dem til at acceptere sig selv og deres kroppe, som de er. Den sidste 
fælles øvelse er den ultimative test på, hvor meget de seks unge har 
rykket sig fra eksperimentets start. 

FORSVUNDNE ARVINGER
SÆSON 3

DR1

Vært Mette Frisk går på jagt efter mennesker, der ikke aner, at 
de er arvinger. Det handler ikke kun om penge - men også om 
store hemmeligheder, som kommer frem i lyset og ukendte 
familiemedlemmer dukker op. 

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306763
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/0276834


DYRENES RIGE

DR1

Fem ekstraordinære dyr, hver især i en heroisk kamp mod rivalerne 
og naturens kræfter, kæmper for deres egen overlevelse og deres 
dynastiers fremtid. Serien følger chimpansen David, der konstant 
udfordres som flokkens alfahan, og må skaffe allierede; en koloni af 
kongepingviner, der må arbejde tæt sammen for at klare kulden og 
sikre næste generation; to løvinder og søstre, der er blevet efterladt 
og kæmper for deres ungers overlevelse og et fremtidigt dynasti; 
matriarken Tait der er gammel og ved at miste magten i sit dynasti af 
afrikanske vildhunde og tigerinden Raj Bhera, der kæmper mod sin 
ældste datter for at bevare jagtterritoriet og som til sidst træffer en 
beslutning, som kan udslette hele dynastiet.

PRESSEBILLEDE PÅ VEJ

RIGTIGE MÆND - NU MED DAMER*

DR1

De rigtige mænd er tilbage – men ikke som det plejer at være. 
Denne gang får konerne ikke lov at sidde på sidelinjen og komman-
dere. De skal også selv udfordres og overvinde sig selv ved den 
store afsluttende dyst, hvor deres mænd skal kæmpe mod rigtige 
mænd fra hele Danmark. Men kan de fire nye Rigtige Mænd over-
hovedet finde ud af at samarbejde – både med hinanden og med 
konerne, når de kommer på deres livs prøvelser?

* Arbejdstitel

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306765
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306760


BEDRAG III

DR1

Der er gået to år siden vi sidst har set Nicky og Alf. I 3. sæson af 
Bedrag følger vi dem ind i den organiserede hashkriminalitets 
pengekredsløb. PTSD-ramte Alf har fået nyt job hos politiets Task 
Force Nørrebro, mens Nicky er gået fra at være P’s håndlanger til 
at figurere i branchen som storsmugler. Sideløbende hvidvasker 
han penge igennem en juicebar og drømmer om et stort hus ved 
den spanske kyststrækning. Alf drømmer om kollegaen Isa, men 
livet går sjældent som planlagt. Nicky får en mappe med nogle 
oplysninger, som afslører en ubehagelig sandhed om hans søn, og 
Alf må hemmeligholde sit forhold til Isa, da han skal lede en sag om 
et mystisk fund i et kælderrum. 

PRESSEBILLEDE PÅ VEJ

https://drbilleder.dr.dk/search?filtersStateId=18&page=2


DOKUMENTARER
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RUGEMOR

Dokumentarer

I tre programmer følger vi danske rugemødre og de forældrepar, 
der skal modtage babyerne, så snart de bliver født. Det bliver til 
en følelsesmæssig rutchebanetur med glæder, frustrationer og 
konsekvenser, der ikke var til at forudse, dengang deres jagt på 
at få et barn gik ind. Mens videnskaben, globaliseringen og den 
teknologiske udvikling skaber nye muligheder for at barnløse kan 
blive forældre, sætter den danske lovgivning langt hen ad vejen 
en stopper for det og det sender hver år danske par i armene på en 
ureguleret industri, der kan give børn og forældre en svær start på 
familielivet. 

VI OVERLEVEDE KRUDTTØNDEN

Dokumentarer

Fem øjenvidner fortæller hver deres dramatiske historie, om hvordan 
de overlevede terrorangrebet mod Krudttønden den 14. februar 
2015. De fortæller blandt andet, hvordan de reagerede, da Omar 
el-Hussein pludselig affyrede skud, og flere af dem troede, de skulle 
dø. Angrebet har på forskellige måder sat sig spor i de fem vidner, 
der stadig skal håndtere svære følelser som angst, skam og vrede. 
Sammen forsøger de at bearbejde den skælsættende begivenhed 
ved at mødes i en gruppe med andre overlevende fra Krudttønde-
angrebet. Fotograf Peter Bak var til stede, og dokumentaren 
indeholder hans unikke optagelser fra minutterne efter angrebet.

PRESSEBILLEDE PÅ VEJPRESSEBILLEDE PÅ VEJ



COSTER-WALDAU PÅ GRØNLAND*

Dokumentarer

Grønland er bygget på fangertraditioner og en tæt pagt 
mellem mennesker og natur. Men kan den tilgang til tilværelsen 
bruges til noget i 2018? Vi hører mest om isen, der smelter, den 
mineralholdige undergrund sat til salg og om socialt svigt og 
misbrug. Men hvem er menneskene bag det dårlige rygte, og hvad 
gør grønlænderne selv for at løse deres udfordringer?

* Arbejdstitel

ARKTISK KOMMANDO*

Dokumentarer

I februar 2016 kommer en canadisk trawler i havsnød i hårdt vejr 
i Davis Strædet. Arktisk Kommando sender inspektionsskibet 
Knud Rasmussen afsted til det, der viser sig at blive en livsfarlig og 
dramatisk redningsaktion. Jonas og Jonas gennemfører forskolen og 
bliver ansat i slædepatruljen Sirius, mens Kasper og Johannes bliver 
ansat som stationsspecialister. Deres drøm er gået i opfyldelse, og 
forude venter en 26 måneders udstationering i Nordøstgrønland.

* Arbejdstitel

https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306747
https://drbilleder.dr.dk/detailpage/306759


DR3
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KLIKERNE*

DR3

DR3’s nye dokumentarserie er et tidsbillede på dét at være ung og 
gå i gymnasiet anno 2019. Vi møder 15 unge mennesker og hver 
deres klike på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød. Vi følger dem 
i deres forsøg på at leve op til de sociale spilleregler, skolepres, 
forældrenes forventninger og på samme tid passe på sig selv i de 
skrøbelige relationer. Hvem kan du stole på? Hvem kan du dele dine 
inderste følelser med? Og bliver du inviteret med til den begivenhed 
på Facebook, som du kan se alle de populære på skolen skal med 
til? 

PRESSEBILLEDE PÅ VEJ

* Arbejdstitel
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