
8.00 -  11.00
FOTOSAFARI & QUIZ MED VORES 
VILDE VIDUNDERLIGE NATUR 
Kom og besøg vores naturunivers i Allinge Havn, hvor du kan 
opleve det vandrende museum med vilde dyr, tage med på en 
overraskende fotorejse i naturen på tværs af Danmark, deltage 
i en dyrequiz og ikke mindst få smagsprøver på vild mad fra 
lokalområdet kreeret af Bornholms Madkulturhus.
 
DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer 
sætter i 2020 og 2021 sammen fokus på Danmarks natur under 
temaet ’Vores Natur’. Gennem en række initiativer kan du få ny 
viden, nye oplevelser og nye muligheder for at lære naturen bedre 
at kende.  

12.15 -  13.00 
P1 DEBAT LIVE FRA FOLKEMØDET
Gitte Hansen og Marie Louise Toksvig er værter, når P1 Debat 
hiver dagens aktuelle værdikrigere på scenen. Debatten bliver 
kontant, skarp og med plads til et godt grin. En mikrofon er klar, 
og publikum kan blande sig undervejs.

14.00 -  15.00 
DR DELER PÅ FOLKEMØDET
Hvordan laver man unikt indhold, som danske børn finder relevant 
og tilvælger i et marked, hvor det ikke er indhold, der mangler? 
Mød DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn og Morten Skov 
Hansen, chef for DR Ultra, Ramasjang og Minisjang, der deler 
viden om, hvordan DR inddrager både fagpersoner og børn fra 
hele landet for at skabe indhold, der er tro mod børnene. Lotte 
Folke Kaarsholm er vært, og mikrofonen er åben for spørgsmål fra 
publikum.

16.00 -  16.45 
DAGENS FEDESTE FODBOLDOPTAKT!!
Fodbold er fællesskab – og præcis dét står øverst når P3-vært 
Andreas Kousholt varmer op til EM-kampen mod Belgien. Vi 
omfavner både de rørende, de sjove og de store øjeblikke, når vi 
quizzer med publikum. Og så skal vi have afgjort, hvem af Jakob 
Ellemann Jensen, Ida Auken, Peter Skaarup og Rosa Lund, der har 
det bedste politiske boldøje. 

20.00 -  21.30 
DEBATTEN PÅ DR2 MED CLEMENT KJERSGAARD 
Clement Kjersgaard samler partiledere til debat live fra havnen i 
Allinge, hvor vi vender de vigtigste spørgsmål i dansk politik. Mød 
blandt andre: Sofie Carsten Nielsen, Jakob Ellemann-Jensen, Mai 
Villadsen, Søren Pape og Kristian Thulesen Dahl m.fl.

22.30 -  23.00 
DEADLINE LIVE FRA FOLKEMØDET
Debat- og aktualitetsprogrammet Deadline, DR2, sender direkte 
fra molen i Allinge. Publikum er meget velkomne, når værter 
Niels Krause-Kjær og Lotte Folke Kaarsholm tager imod magt- 
og meningshavere og byder på udfordrende og overraskende 
perspektiver på dagens og tidens væsentligste historier.
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10.00 -  11.00 
GULD OG GRØNNE SKOVE  
Kapitalfonde og pensionskasser pumper milliarder i bæredygtige 
virksomheder. Klimaomstillingen accelererer. Politikerne ser ikke  
længere ud til at være dem, der driver udviklingen. I P1 programmet  
Guld og Grønne Skove undersøger Lars Trier Mogensen, om 
markedet kan løse klodens problemer.

12.15 -  13.00 
P1 DEBAT LIVE FRA FOLKEMØDET
Gitte Hansen og Marie Louise Toksvig er værter, når P1 Debat 
hiver dagens aktuelle værdikrigere på scenen. Debatten bliver 
kontant, skarp og med plads til et godt grin. En mikrofon er klar, og 
publikum kan blande sig undervejs.

15.00 -  15.45 
GENSTART – LIVE!
DR’s nyhedspodcast Genstart har på lidt over et år placeret sig 
som Danmarks mest populære podcast. Genstart udkommer alle 
hverdage med en grundigt fortalt og velmonteret nyhedshistorie. 
På Folkemødet prøver vi dog noget andet. Vi gør det live! Så 
forbered dig på en mere rå og upoleret, men garanteret intens 
version af Genstart. 

18.00 -  18.45 
KOM OG VÆR, MED NÅR DR SÆTTER FOLKEMØDET 
I  BEVÆGELSE!
I år sætter DR fokus på bevægelse sammen med landets største 
idrætsorganisationer, og hvis du ikke allerede har hørt om 
’Sammen i bevægelse’, så har du muligheden for det nu. Der er 
lagt op til dans, leg og masser af bevægelse sammen med både 
politikere og DR’s værter, når Sofie Østergaard guider publikum 
gennem bevægelsesåret og afslører, hvad der bliver at glæde sig 
til i efteråret.

22.30 -  23.00 
DEADLINE LIVE FRA FOLKEMØDET
Debat- og aktualitetsprogrammet Deadline, DR2, sender direkte 
fra molen i Allinge. Publikum er meget velkomne, når værter 
Niels Krause-Kjær og Lotte Folke Kaarsholm tager imod magt- 
og meningshavere og byder på udfordrende og overraskende 
perspektiver på dagens og tidens væsentligste historier.
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10.30 -  11.30
FOTOSAFARI & QUIZ MED VORES 
VILDE VIDUNDERLIGE NATUR
Kom og besøg vores naturunivers i Allinge Havn, hvor du kan 
opleve det vandrende museum med vilde dyr, tage med på en 
overraskende fotorejse i naturen på tværs af Danmark og deltage 
i en dyrequiz. 

DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer 
sætter i 2020 og 2021 sammen fokus på Danmarks natur under 
temaet ’Vores Natur’. Gennem en række initiativer kan du få ny 
viden, nye oplevelser og nye muligheder for at lære naturen bedre 
at kende. 

12.15 -  13.00 
NEDE METTE LIVE
Sociale medier er blevet den førende arena for politisk 
kommunikation. På Facebook og Instagram serverer politikerne 
budskaber om alt fra corona-nedlukninger til udlændingepolitik 
sammen med makrelmadder, håndbold og selfies. Skal vi kaste 
sure smileys eller røde hjerter efter udviklingen? Og hvad betyder 
det hele ude i den virkelige verden? For den politiske samtale og 
demokratiet? Det undersøger værterne Anna Olrik og Thomas 
Tjaerandsen, når de sender live fra folkemødet.
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