
KANALERNES EFTERSPØRGSEL FOR 2018

P1 
Serier med modige og mærkbare værter og emner

P2
Serier til både podcast og flow 

P3 
• Weekendprogram med fingeren på pulsen
• Serier og programmer der bringer lytterne i spil
• Digital-first serier
 … og andre idéer der taler ind i retningen for kanalen

P4
• Markante og originale underholdningsformater  

til ferier og helligdage

P5
• Musikprogrammer baseret på P5s musikprofil
• Ad hoc musiktemaer
 Fx dansk musik 1960’erne – 1980’erne 

P6
• Programmer, der tilbyder mere end musikkultur.  

Mødet mellem musik og musikrelateret livsstil fx fodbold. 
• Flere indgangsvinkler til musikken – personligheder og 

 menneskelig kuratering

P7
• Programmer, der viser, at kanalen tager popmusik alvorligt, 

men gør det underholdende. Der skal kunne spejle 
”mood” i lyttetidspunkt, mangfoldig musikalsk udtryk, 
musikformidling af ny popmusik og glemte guldkorn

• Unikke musikprogrammer/features. Der kan formidle ny 
popmusik og/eller popmusikkens historie og kulturelle 
betydning.

 
P8
• Programserier, der kan åbne jazzgenren for et bredt 

publikum.
• Programserier, der især henvender sig til lyttere, der stifter 

bekendtskab med jazzgenren for første gang.

PODCAST 
• Radiofiktionsserier, der fornyer genren
• Ugentligt format om pop/r&b/hip-hop henvendt til unge
• Ugentligt humoristisk kortformat til yngre lyttere
• Dokumentarserie, der tager serieformatet til nye højder

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

Har I lyst til at komme og pitche,  
har vi behov for at vide:
 
Hvilken radiokanal I vil pitche til?
Hvor mange pitch kommer I med?
 
For hvert forslag vil vi bede jer medbringe  
½-1 side med beskrivelse af pitch og 
kontaktinfo. 

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

Bedste hilsner og god sommer 

Gustav Lützhøft
Radiochef

Tilmelding sker via drmedier@dr.dk 
 senest onsdag den 2. august 2017
 
Når vi har fået alle tilmeldinger, vender vi 
retur med tidspunkter til jer.

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

PITCHDAG FOR RADIO

15. AUGUST
2017


