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VELKOMEN 
INDENFOR I DR

DR er til for dig, din familie og alle andre i 
Danmark. Og vi har en ambition om at være 
åbne, tilgængelige og lyttende i forhold til 
den verden, der er omkring os. 

Hvis du er interesseret i at vide mere om, 
hvordan public service bliver til, eller hvordan 
DR arbejder, så har du flere muligheder. Vi 
giver både indsigt i økonomiske aspekter og i 
kommende programmer. Men vi vil også rigtig 
gerne lytte til dem, som bruger DR’s indhold. 
Det kan vi kun blive bedre af. 

Her kan du læse mere om forskellige måder at 
møde DR.



VÆR I DIALOG 
MED DR

I DR vil vi altid gerne høre, hvad DR og public 
service betyder for de folk, der ser, lytter og 
læser med. 

Det er vigtigt for os, at vores indhold altid 
har noget på hjerte, og vi skal have øje for, 
at folk har forskellig smag. Vi kan ikke lave alt 
om, men vi kan selvfølgelig altid blive bedre. 
 
Har du noget på hjerte i forhold til DR, så kan 
du møde os i forskellige sammenhænge. 
Blandt andet laver vi arrangementer rundt 
om i DR’s distrikter, hvor du kan møde 
direktører og kendte værter. 

Vi laver også arrangementer for unge, for 
seer- og lytterorganisationer, og mange 
andre interessenter. Vi har endda digitale 
muligheder for dialog gennem DR Panelet, 
hvor alle er velkomne til at deltage. 

Se mere på www.dr.dk/møddr/dialog, hvis 
du gerne vil give dit besyv med.



TAG ET KIG I 
DR’s ØKONOMI

DR er finansieret af alle i Danmark. Derfor 
er det vigtigt for os i DR, at der er åbenhed 
omkring  vores økonomi og mulighed for 
indblik i, hvordan vores udgifter fordeler sig 
på formål og programtyper. 

På www.dr.dk/møddr/økonomi finder du 
centrale økonomiske tal, der giver et overblik 
over økonomien i DR. Oplysningerne er fra 
det seneste årsregnskab og bliver løbende 
opdateret.

Oversigten bygger på en ny 
beregningsmodel, som er anvendt i en 
analyse for Kulturministeriet fra januar 2018.
Konsulentfirmaerne KPMG og Struensee 
& Co står sammen med DR bag analysen 
og modellen, der giver et mere præcist 
og gennemsigtigt billede af udgifternes  
fordeling på kanaler, platforme og 
programtyper.

Klikker du ind på hjemmesiden, kan du også 
få en liste med kategorier af alle sendte 
programmer. Her kan du se præcis, hvilken 
kategori hvert enkelt program er inddelt i.



FLERE 
SMAGSPRØVER 
PÅ NYT INDHOLD 

Vi ønsker i god tid at fortælle, hvad der bliver 
vist på DR’s kanaler og platforme. Derfor 
inviterer vi medierne til pressemøde hvert 
halve år om vores kommende programmer.

Her har pressen mulighed for at se 
smagsprøver på nyt indhold og stille 
spørgsmål til DR’s prioriteringer. 
Indholdsansvarlige redaktører, chefer eller 
direktører vil være til stede og klar til at tage 
debatten.

Læs mere om pressemøderne på 
www.dr.dk/møddr/pressemøder.



FØLG MED I, HVAD 
DER SKER I DR

Få DR’s nyhedsbrev med nyheder fra DR’s 
egen verden, tilbud om arrangementer og 
mulighed for at være publikum. Tilmeld dig 
på dr.dk/drnyt.

Hvis du har lyst til at kigge inden for DR’s 
mure, kan du komme på rundvisning i DR 
Byen i København eller i DR Aarhus. 

Læs mere på 
www.drkoncerthuset.dk/rundvisning

KONTAKT OS PÅ 
ANDRE MÅDER

Der er også andre muligheder for at 
kontakte DR. Hvert år modtager vi tusindvis 
af skriftlige henvendelser og mange 
telefonopkald. Har du ris eller ros, en klage, 
eller måske et spørgsmål, så skriv til os på 
www.dr.dk/kontakt. 

Har du en historie, som du synes, vi bør 
kigge på, så hører vi også rigtig gerne fra 
dig. Send tippet til 1212@dr.dk. 



NYSGERRIG 
PÅ MERE?

Har vi vakt din interesse? Eller vil du måske 
gerne møde os, når vi inviterer ind eller 

kommer rundt i landet? 

Så læs mere på www.dr.dk/møddr

På gensyn.
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