
 

SCENEN I INDRE GADE 
 
18.15: Det perfekte offer
Podcastserien ’Det Perfekte Offer ll’ har netop vun-
det en Prix Italia for den opsigtsvækkende historie 
om kvinden ’Sara’ og psykologen, der blev dømt i 
byretten for at misbruge sin egen patients afhæn-
gighed. En dom som psykologen ankede, og som 
netop er blevet afgjort i landsretten.  
Hør tilrettelægger af serien Emil Eusebius Ol-
hoff-Jakobsen fortælle om arbejdet med serien.

19.00: Min uimodståelige mand
Dokumentarist Mette Korsgaard har lavet en vittig 
film om ligestilling, hvor hendes mand, Niels 
Krause Kjær spiller en vigtig rolle.  
Hun søger svar på hvorfor der f.eks. er flere mænd 
end kvinder i medierne, og hvorfor der er forskel 
på hvilke emner, de taler om. Og hun vil gerne 
have sin uimodståelige mand med ind i kampen for 
en mere ligelig fordeling af taletid.
 
19.30: Fra ide til Program 
DR1 redaktør Anders Thomsen modtager hvert år 
bunkevis af idéer. Men hvad skal der til for at en idé 
rammer skærmen? Få tips og tricks og prøv efter-
følgende selv kræfter med at pitche i det hyggelige 
pitchhjørne.
 
20.15: DR Drama
Chefrekvisitør Jon Truelsen fra DR’s næste store 
dramaserie “Når støvet har lagt sig”, som har pre-
miere i starten af 2020, fortæller om arbejdet med 
at skabe store studie og location produktioner.
 
21.00: Detektor
Vært Camilla Stampe og redaktør Laura Marie 
Sørensen fortæller om faktatjek og kritiske inter-
views. Camilla og Laura spiller klip og fortæller om 
det daglige arbejde på DR’s faktatjekredaktion.
 
21.30:  Fra ide til Program 
Anders Thomsen fra DR1 gentager sine tips og 
tricks til det gode pitch og modtager efterfølgende 
igen gode programidéer i pitchhjørnet. 

 

 

VI SENDER SOM ALTID 
Selvom vi holder kulturnat i DR Byen, så sender 
vi også samtidig nyheder, radioprogrammer og 
shows som på enhver anden fredag aften. 
Det betyder, at hvis der sker noget uforudset, så 
kan vi blive nødt til at aflyse dele af vores kultur-
natsaktiviteter.

UDEN MAD OG DRIKKE
Der er flere steder, du kan købe mad og drikke i 
løbet af aftenen. Både caféen i koncerthuset og 
vores almindelige medarbejderkantine serverer 
varm aftensmad.
I Indre Gade er der også en café, hvor du kan 
købe sandwich.

VIDSTE DU IØVRIGT 
...Hele DR Byen + koncerthuset har været fær-
digbygget siden 2010, men faktisk har der været 
medarbejdere, der har arbejdet og produceret 
programmer her lige siden 2006. 

...DR har eksisteret siden 1. april 1925, og DR 
er sat i verden for at samle, udfordre og oplyse 
Danmark 

...Rasmus Emil Holm var DRs første chef fra 1925 – 
1937. DR Byens adresse og kanalen, der løber lige 
udenfor døren, er opkaldt efter ham. 
Han tog bl.a. initiativ til oprettelse af både DRs 
symfoniorkester og torsdagskoncerter. 
 
...I september fremlagde DR ny strategi, der bl.a. 
skal sikre ’værdi over volumen’. Det betyder mere 
fokus på tilfredshed, kvalitet, relevans og på om 
folk føler, at indholdet var ’tiden værd’, fremfor på 
seer og lyttertal.

KULTURNATTEN 2019
Velkommen til Kulturnatten i DR Byen. 

Vi holder åbent fra kl. 18.00 - 23.00  
og håber, at du får en rigtig dejlig aften.

 



 

DET KAN DU OPLEVE 
DR Byen er et stort hus - selv os der arbejder her 
kan have svært ved at finde rundt, så fortvivl ej, 
hvis der er noget du ikke kan finde. Vi har delt 
huset op i fire områder, så kig efter de små farvede 
prikker og så spørg endelig de mange søde men-
nesker i de gule t-shirts om hjælp. 

 
ALLE MOD 1 
Mads Steffensen og Joakim Ingversen styrer lø-
jerne i de direkte optagelser af aftenens program.   
Udenfor ved kanalen, kl. 20.00 – 21.00

ARKIVET 
Ta’ en arkivar i hånden og gå på opdagelse i DR’s 
store digitale arkiv med radio- og tv-klip.
Indre Gade, kl. 18.00 -23.00
 
DEADLINE 
Kig med bag kulisserne til en musikalsk kultur-
natssærudgave.  
Koncerthusets studie 3, kl. 18.00 – 21.45
 
DRAMA – SCENOGRAFIEN
Se kulisserne til den nye dramaserie ’Når støvet har 
lagt sig’, som får premiere i starten af 2020.
Studiegangen, kl. 18.00 – 23.00
 
DRAMA – SE 1. AFSNIT
Få en smugkig på 1. afsnit af ’Når støvet har lagt 
sig’, som bliver den næste søndagsserie på DR1.
Koncerthusets studie 4, kl. 19.00 og 21.00

HISTORIEN OM DR BYEN
Se billeder og få historien om byggeriet af projekt- 
leder Niels Erik Lund. Koncerthusets foyer ved 
indgangen, 18.00 – 23.00

KOSTUME OG REKVISITTER
Få en guidet tur rundt i DR’s enorme rekvisit og 
kostumekælder. Rundvisning hver halve time. 
Studiegangen, kl. 18.15 til 23.00

LIVE TV PRODUKTION
Kig en producer i aktion over skulderen og spørg  
løs om hvordan vi laver live udsendelser.  
Indre Gade, kl. 18.00 – 23.00

LYDNØRDENS MASKINRUM
Hvordan arbejder en lydtekniker? Kom med ind og 
se hvordan man skruer bedst på knapperne.
Koncerthusets Lydkontrolrum 2, kl. 18.30 – 22.30 

MELODI GRAND PRIX
Nostalgi for alle tonerne! Måske bliver du den  
heldige vinder af billetter til showet 2020 i Ole 
Tøpholms quiz. Studiegangen, kl. 18.00 – 23.00
 
NYHEDER DIGITAL/YOUTUBE
Mød en af vores værter, se fede videoer og kom med 
DINE gode ideer til hvad vi kan producere af indhold.
Indre Gade, kl. 18.00 – 23.00

NYHEDERNES SENDEVOGN
Prøv livet i en OB-vogn.  
Udenfor ved kanalen, kl. 18.00 – 23.00

NYHEDSRUMMET
Få en rundvisning i det store Nyhedsrum.  
Indre Gade, kl. 18.00 – 23.00

ORGELNAT I KONCERTSALEN
Tre unge solister spiller store værker på instrument-
ernes dronning. Koncertsalen, kl. 19.00 – 22.00

KUNSTNERPORTRÆTTER
Studie 2 er fyldt med store kunstnere på væggen.  
Lyt til deres musik og bliv klogere på dem.
Koncerthusets studie 2, kl. 18.00 - 23.00

P3-STUDIET
Se P3’s topmoderne radiostudie og mød menne-
skene bag de stemmer, som du kender.
Indgang til P3 er udefra kanalen, kl. 18.00 – 23.00
 
P4 KØBENHAVN
Leg nyhedsvært i studiet, kig ind i sendevognen og 
få en snak med trafikredaktionen. Indgang til P4 er 
udefra kanalen, kl. 18.00 – 23.00

RADIOAVISEN
Se med når radioavisen sender og besøg  
P1morgen, der knokler på lørdagens program.
Indre Gade, kl. 19.00, 20.00, 21.00 og 22.00

RAMASJANG REDDER HAVETS DYR
Med et stålsugerør i dit nysyede sugerørs-etui  
kan du sige nej tak til plastiksugerør.
Koncerthusets foyer på 1.sal, kl. 18.00 -20.30

SYNG OG DANS MED SILJA
Silja varmer op til mini MGP med jazzede børne-
hits. Koncerthusets foyerscene, kl. 18.30 – 19.00

SPECIAL EFFECTS
Sejt show med masser af special-effekter som sne, 
regn, ild og blodsprøjt. Varighed ca. 20 min.  
Studiegangen, kl. 18.20 - 20.20 og 20.40 – 23.00

TILGÆNGELIGHED
DR skal være for alle. Mød de lynhurtige tekstere 
og prøv at se tv som blind. 
Indre Gade, kl. 18.00 – 23.00

TV-AVISEN STUDIE
Rundvisning i studie 14 + kontrolrum – kendt fra TV. 
Indre Gade, kl. 19.00 – 20.00 og 21.30 – 23.00

ULTRA:BIT
Oplev teknologi, leg og kreativitet gå hånd i hånd 
og prøv at kode med mikrocomputeren BBC  
micro:bit. Indre Gade, kl. 18.00 -22.00

UNGE NYHEDER
Mød Nyhedsnetværket, del dine ideer til vigtige 
emner, og se chatbotten lave nyheder i Messenger. 
Indre Gade, kl. 18.00 – 23.00

ÅRETS ULANDSKALENDER. 
Mød Bubber der har været i Bangladesh. 
Indre Gade, kl. 18.00 -21.00
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