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12.15 - 13.30
P1 DEBAT
Bliv klogere og bliv udfordret på dine egne synspunkter, når P1 Debat
tager store og små diskussioner op. Her er højt til loftet og plads til
uenighed og nuancer, når argumenterne flyver gennem luften. Værter
Gitte Hansen og Thomas Tjaerandsen sender live fra DR Scenen med
Danmarks bedste debattører.

10.00 - 11.00
SLOTSHOLMEN
I denne særudgave udfordrer vært Pia Glud Munksgaard toppolitikere, undersøger nye tendenser i dansk politik og krydrer det med
gennemstillinger til live-reportere rundt om på Folkemødet.

09.00 - 12.00
SARA & MONOPOLET
Sara Bro og dagens monopol hjælper danskerne med store og små
dilemmaer, når P4-programmet Sara & Monopolet sender direkte på P4
fra havnen i Allinge. Står du i et dilemma, som du gerne vil høre andres
mening om, så skriv til monopolet@dr.dk – skriv gerne ”Folkemøde” i
emnefeltet.

13.45 - 14.45
HVILKEN ROLLE SPILLER DR DRAMA?
Mød DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn og fiktionschef i DR,
Henriette Marienlund til dialog om DR Dramas rolle. I panelet deltager
manuskriptforfatter til blandt andet Borgen, Adam Price og skuespiller
Morten Hee Andersen, som ser frem mod sin rolle i DR’s kommende,
store dramaserie, Carmen Curlers. Johannes Langkilde er vært og
mikrofonen er åben for spørgsmål fra publikum.

15.15 - 15.45
ULTRA NYT
Vi tør godt love, at du får en anderledes nyhedsudsendelse, når
vores vært Inge Thorup præsenterer Ultra Nyt live på DR Scenen på
Bornholm. Temaet er ”Min verden – min stemme”. På scenen skal
dystes i Fake eller Fakta, quizzes og debatteres om det gode børneliv.
Alt sammen med udgangspunkt i de emner og problemstillinger, som
Danmarks børn mener, er det vigtigste.
16.00 - 18.00
PÅSTAND MOD PÅSTAND
Verden er fuld af påstande! ’Påstand mod påstand’ finder ud af, hvilke
påstande der passer, og hvilke der er varm luft. Martin Plauborg og
Sebastian Johan Lund står klar til at kæmpe mod uret for at be- eller
afkræfte dem. Med sig har de redaktør Oliver Bøttner, og reporter
Simon de Assis. På Folkemødet kan man se frem til en liveudsendelse,
hvor der bliver researchet fra scenen i samarbejde med publikum.

11.00 - 12.00
KLOG PÅ SPROG OM POLITISKE PRØVEBALLONER
Klog på Sprog lægger de politiske udmeldinger under lup og udsætter
dem for banalitetsprøven: Giver det mening at sige det modsatte?
Vært: Adrian Hughes.
12.15 - 13.00
GENSTART: MATHILDE KIMER OM FRONTEN I UKRAINE –
OG DEN DERHJEMME
Matilde Kimer er i den ukrainske storby Kharkiv, da voldsomme brag
vækker hende midt om natten. I de følgende dage, uger og måneder
følger hele verden med i den krig, der pludselig har ramt europæisk
jord. En krig som Mathilde Kimer har stået midt i siden den brød ud.
Vært: Anna Ingrisch.

13.30 - 15.30
BAGKLOG
Vært Esben Kjær får besøg af skiftende gæster, der giver ugens
nyheder med grovfilen. På Folkemødet optager Bagklog en særudgave
med en perlerække af gæster som Ida Auken, Christian Jensen, Lars
Løkke Rasmussen, Jacob Trøst m.fl.
16.00 - 17.00
FODBOLDLISTEN
Thomas Loft, Francis Dickoh og Andreas Kraul laver en live-udgave af
Fodboldlistens ugentlige top 11. Derudover vil der være optakt til det
kommende VM i Qatar, Francis’ Fodboldskole samt masser af anekdoter.

20.00 - 21.30
DEBATTEN
Debatten samler partiledere og toprepræsentanter fra Christiansborg
om tidens sværeste beslutninger. Det foregår i en særudgave på
havnen i Allinge.

17.30 - 18.15
DET POLITISKE TALKSHOW
Det Politiske Talkshow handler om at blive klogere på forskellige
politiske holdninger. Vi prøver at forstå dansk politik og de visioner, der
ligger bag, bedre. Vært Johannes Langkilde.
22.30 - 23.00
DEADLINE
Niels Krause-Kjær er vært, når Deadlines sender live fra DR Scenen.

20.00 - 21.00
FÆLLESSANG
Kom og syng med. Katrine Muff og Johannes Langkilde er eksperter i at
samle alle de bedste sange og få hele fællesskabet til at synge med.
22.30 - 23.00
DEADLINE
Jacob Rosenkrands er vært, når Deadline sender live på DR Scenen.

13.00 - 13.45
T V-LÆGEN GIVER DIT LIV ET SERVICEEF TERSYN
Danskernes går mere op i sundhed end nogensinde før. Der findes fire
slags sundhed, men hvad er vigtigst, hvis man gerne vil have et langt og
indholdsrigt liv? DR’s læge Peter Qvortrup Geisling har de seneste data
om danskernes sundhed med og du får også finurlige historier fra tvkonsultationen og hører om det bedste brev, han nogensinde har fået.

14.15 - 15.15
GO’ MORGEN P3 QUIZ
Er ungdommen historieløs? Eller har politikerne glemt, hvordan det er at
være ung? Go’ Morgen P3 inviterer magthavere og ungdom til en stor
dyst på, hvem der ved mest om sin egen og modstandernes ungdom.
16.00 - 16.45
TABLOID
Tabloid tager de største og mest kontroversielle historier i pressen
under kritisk behandling. På DR Scenen undersøger vært Marie Louise
Toksvig sammen med sine gæster de gode historier og dem, der går
galt, konfronterer de ansvarlige og tager lyttere og tilskuere med ind i
det redaktionelle maskinrum.
17.30 - 18.30
DEADLINE - BAG OM DET KRITISKE INTERVIEW
Issa Mahmoud Jeppesen er vært, når publikum får et indblik i, hvordan
Deadline-redaktionen og en politiker forbereder sig på et kritisk
interview. Redaktionen og politikeren får hver nogle minutter til at
forberede sig. Hvilken plan lægger politikeren og værten, og holder den,
når interviewet gennemføres efterfølgende?

