
Tilmelding sker via 
drmedier@dr.dk senest den 24. maj.

Få mere information om arrangementet og 
kanalprofilerne på www.dr.dk/producent

Vi glæder os til at se Jer til pitch i DR Byen.

Vi har behov for at vide:

• Hvilke kanaler I vil pitche til?
• Hvor mange pitch I kommer med?
• Hvilke områder I vil pitche indenfor?
• Hvor mange I kommer?

Så vender vi retur med mødetidspunkt(er).

For hvert forslag vil vi bede jer medbringe 
½-1 side med præsentation og kontaktinfo.

Vi afsætter 10 minutter til hvert pitch: 5 
minutters fremlæggelse og 5 minutters 
spørgsmål pr. forslag.

Alle pitch må gerne indeholde bud på 
både medvirkende, centrale poster på 
produktionssiden og økonomi.

Vi giver Jer besked via mail, om vi går 
videre med programidéen senest fredag 
den 23. juni.

Bedste hilsener
HENRIETTE MARIENLUND
Mediedirektør

KANALERNES EFTERSPØRGSEL FOR 2018:

DR1
• Faktaserier, som med frækhed, personlighed og humor breder stoffet ud til de mange, herunder 

også gerne til det traditionelle Danmark.
• Faktaserier med greb og vinkler, som ikke har været prøvet før og gerne udfordrer gængse 

fortælleformer.
• Eksperimenter med en stærk ramme og tydeligt why, der kan sætte dagsorden.
• Bud på et nyskabende serielt format eller en event, som tager musikken og den danske musikscene 

alvorligt på tv’s præmisser.
• Bud på bredt appellerende begivenheder, som kan danne grundlag for faste traditioner på kanalen 

fremadrettet. 
• Bud på programmer, som har videnskab som omdrejningspunkt, eller som har et fremtrædende 

videnskabeligt lag.
• Bud på serier og enkeltstående programmer, som sætter fokus temaet ’Misbrug’ under 

overskriften: Hvad er du afhængig af?
• Generelt prioriterer DR1 flere fyrtårne med en tydeligt mærkbar ambition samt indhold så stærkt, at 

det kan mærkes, opleves, føles og deles. Nærhed og relevans for den enkelte er centralt.

DR2
• Formateret fakta - nye tilgange til aktuelle problemstillinger med bred relevans. Eksperimenter, 

psykologi, relationer og værdier.
• Funny factual.
• Dagsordensættende serier - med udgangspunkt i aktuelle begivenheder (fx Barndom på bistand, 

som udkom samtidig med kontanthjælpsloftet).
• Aktuel kritisk journalistik i hurtigløbene format.
• Lørdagstema - fascination, relevans og engageret indblik, tilrettelagt - formidlet af ildsjæle.
• En adventskalender (comedy/satire) til december 2018.
• Et LIVE afviklet fiktions-projekt, som bryder fiktionens vante former i både eksekvering og 

udsendelsesform.

DR3
• DR3’s næste store eksperiment (fx Gift ved første blik, Alene i vildmarken eller Klædt af) – emner, 

vinkler eller greb, der skaber debat og diskussion.
• Den anden side af virkeligheden - Aktualitet & events hvor DR3 kigger der, hvor de andre ikke gør 

og fortæller den anden historie – Fx Isbjørn på DR3, Christiania Uden filter.
• Ingen adgang – undtagen for DR3 – den hudløse ærlighed, modige medvirkende, der deler 

deres spektakulære virkelighed med os. Historier og vinkler, som provokerer til vigtige snakke – 
enkeltstående eller serielt.

• DR3 vil længere ind i menneskedyret – store og små videnskabsformater, hvor identifikation og 
fascination går hånd i hånd. Det skal være relevant, med udgangspunkt i unges liv og hverdag. 
Modigt og eksperimenterende, også publicistisk, dvs. gerne digitale eksperimenter.

• Mere ægte end virkeligheden – fiktion på DR3. DR3 efterspørger en markant fiktionsserie med stor 
volumen. Vi vil skabe historier, der er identificerbare, vedkommende og i øjenhøjde med de unge. 
Vi vil gerne give de nye fiktionstalenter chancen, både foran og bagved kameraet og afprøve nye 
og mere dynamiske produktionsformer, der muliggør smidigere og billigere produktioner.

DR Ramasjang
• HYLDEST TIL DET SKRÆMMENDE 

Ramasjangs målgruppe dyrker alt fra dinosaurer til monstre – det er både sejt og lidt farligt. Men 
det er ikke et område, som vi dyrker på Ramasjang. Så vi efterspørger pitches, der tager sig af det 
farlige og fascinerende – uden at sætte ar i børnenes sjæle.  Om det handler om dinoer, drager eller 
hekse og om det er fakta, fiktion, eller en event, er op til jer.

• KONSTRUKTION/BYG SELV 
De 3-6 årige elsker at bygge de største togbaner, de flotteste lego-slotte og de vildeste perleplader. 
Denne skabertrang og idégenerering vil vi gerne understøtte og udbygge i et nyt format på 
Ramasjang. Og hvis det tilmed er et format, der kan samle hele familien, fordi alle kan være med og 
ikke føler sig sat af, så skal vi ikke bede om mere.

• JAGT 
Jagten på en forsvunden skat eller et vildt dyr…  Spændingen af at være på sporet af det og den 
tindrende oplevelse, når man står lige overfor det. Det er denne følelse, vi gerne vil fange i et 
format, der enten kan være leg eller virkelighed – gameshow eller naturprogram. Formatet skal 
være spændende at sidde derhjemme og se, men må også gerne få sit eget liv rundt om i landet.

DR Ultra
• Faktaserie med gaming i målgruppen som fortegn - en programserie eller række af digitalt indhold, 

hvor DR Ultra med sit eget take giver et fascinerende indblik i egenskaberne, fællesskabet og 
udfordringerne som danske børn oplever ved gaming. 

• Faktaserie om selvværd. 
• Ultra specials - emner som enten fylder meget i børns bevidsthed allerede, eller emner som vi 

mener er vigtige at sætte fokus på for at øge bevidstheden om dem.
• En fiktions streamingserie eller faktaserie om drenge.
• 1-2 fiktionsserier med høj volumen og lav episodepris.

PITCHDAGE - TV

7. + 8. JUNI
2017


