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Søndag den 9. oktober 2011 kl. 14 .kktober kl. 14 
SVEN CLAUSEN: Historien bag DR’s populære TV-serier 
”Krøniken”,” Rejseholdet”, ”Taxa”, ”Ørnen”, ”Sommer”, ”Livvagterne” m.fl.  
 

Omtrent 3 millioner danskere fulgte med, da TV-serien ”Krøni-
ken” første gang rullede over skærmen. Det var den foreløbige 
kulmination på DR’s rejse bort fra TV-Teater til den langt mere 
filmbaserede TV-serie. Man har ligefrem kaldt årene fra 1994, 
hvor Lars von Triers ”Riget” blev vist på DR, frem til disse års 
”Forbrydelsen” og ”Borgen” for ’TV-seriens gyldne år’. 
Dramaproducent Sven Clausen har været med hele vejen, i 27 
år. Ud over ”Krøniken” (ill.) og ”Rejseholdet” (ill.) har han 
haft ansvar for bl.a. serier som ”Taxa”, ”Ørnen”, ”Sommer” og 
”Livvagterne” (ill.). Sven Clausen fortæller om de strategier 
og anstrengelser, der ligger bag succeshistorien, krydret med 
anekdoter og illustreret med videoklip.  
Sven Clausen er cand. mag. i dansk og dramaturgi og var i 10 år souschef på Aalborg 
Teater, inden han i 1984 blev ansat i DR-Drama. Som vinder af tre Emmy’er (svarer til 
filmens Oscar), senest med ”Livvagterne”, har Sven Clausen været med til at sætte dansk 
TV-drama på verdenskortet - i 2004 nomineret som bedste europæiske producer med 
”Krøniken” og i 2005 kåret som bedste internationale producer med ”Ørnen”. Dansk TV-
branche tildelte i 2004 Sven Clausen sin ærespris, ’Årets Otto’. 
 

 
Søndag den 13.november 2011 kl. 14  

NIELS KRAUSE-KJÆR: ”Politik på speed” 
Man skal være god til at skændes for at kunne bevare et 
godt ægteskab eller venskab. På samme måde skal et sam-
fund være god til at skændes og diskutere. Det sker i medi-
erne. Vi har netop været igennem et folketingsvalg, hvor 
evnen til at skændes på en ordentlig måde blev testet. 
Bestod vi? Og hvad med politikerne og medierne?  
Niels Krause-Kjær har som journalist og forfatter fulgt folke-
tingsvalgene tæt i flere årtier og skrevet bøger om det poli-
tiske spil, bl.a. romanen ”Kongekabale” (filmatiseret), 
portrætbogen ”Løkke” og den politiske bog ”Man har et 
standpunkt”. Niels Krause-Kjær har siden 2006 været vært i  
’Krause på Tværs’ på DR P1, er tilknyttet Berlingske som 
klummeskribent og benyttes ofte som politisk kommentator. 

 
 

   

SSSååådddaaannn   kkkooommmmmmeeerrr   ddduuu   mmmeeeddd:::   
40 kr. for medlemmer af Medborgerforeningen ● 60 kr. for ikke-medlemmer 

Tilmelding til: 
egelund@kabelmail.dk Tlf. 4498 8003 - eller hareskovbibliotek@furesoe.dk Tlf. 7235 4670 

Betal ved indgangen - eller køb billet før arrangementet på  
Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12, Værløse 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hareskov Bibliotek holder ekstraordinært søndagsåbent på grund af disse arrangementer. 
Møderne er kl. 14-16. I pausen er der mulighed for at købe kaffe/kage. 


