VINDERE AF TVPRISEN 2022 + MOTIVATIONER
Bedste TV serie - Long Form - Ulven kommer
Produceret af DR Drama til DR1 / DRTV
Om årets vinder siger juryen: ”Serien er fremragende og ambitiøs. Den tør det smertelige, det helt
enkle, pauserne og blikkene. Dybt modig, fordi den er så nøgen, dristig og genkendelig, selvom man
ikke nødvendigvis har været i samme båd. Det er et originalt værk med noget på hjerte.”
Bedste TV serie - Short Form - Julefeber
Produceret af DR Drama til DR1 / DRTV
Juryen siger: ”En eventyrlig fortælling med dramaturgi, der bare kører knivskarpt. Scenografien er
magisk, og man er helt bevidst om, at man går i fodsporerne af mange års klassisk kulturhistorie.”
Bedste Satire/Comedy - Tæt på sandheden med Jonatan Spang
Produceret af Small Shoes Production til DR2
Juryen siger om vinderen: ”Programmet har fundet sit eget fodfæste i det her format, hvor
replikkerne er sjove, og man kan mærke, at der er lavet god research. Programmet er båret af en
vanvittig dygtig vært. Han kan tage yderpunkterne og vise os absurditeterne fra to forskellige
vinkler. Noget, vi så absolut har brug for i et mere og mere polariseret samfund.”
Bedste Dokumentar - Muldvarpen - Undercover i Nordkorea
Produceret af Wingman Media til DR1
Juryen siger: ”Den er forførende, medrivende og den leger med forventninger, pay-offs og
velafstemte fortælleforløb. Den får topkarakter, når det handler om idérigdom, kreativitet og
opfindsomhed. Samtidig har den både underholdningsværdi og væsentlighed.”
Bedste Faktaserie - Lys på den lukkede
Produceret af Pipeline Production til DR1
Om årets vinder siger juryen: ”Emnet skildres ofte meget mørkt. I dette tilfælde er der gået
konstruktivt til værks. Der er sjældent respektfuldt over for de medvirkende, og serien understøttes
af flotte animationer, der fint visualiserer denne rørende og empatisk historie.”
Bedste Crime - 100 falske forelskelser
Produceret af Nordisk Film TV til DR3
Om vinderen, siger juryen: ”Programmet benytter et særdeles velfungerende true crime greb, og et
ægte investigerende spor, der både gør os klogere og giver historien nye nuancer. Programmet har
et skønt ungt look, og det er helt unikt, at de har fundet en case, som er så likeable, at denne også
kan fungere som vært.”
Bedste Reportageserie - Efterskolen
Produceret af Bullitt Film & Tambo Film til DRTV
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Om vinderen siger juryen: ”Den er i en liga for sig, og den står med flammeskrift. Universelle
historier, der rammer de fleste, på en meget fin, nærværende og empatisk måde. Det er filmisk,
sindssygt fedt og utroligt identificerbart. Form og indhold går op i en højere enhed, og musikken
bliver brugt virkelig intelligent og flyder sammen med indholdet.”
Bedste Factual Entertainment - Den store premiere
Produceret af Mastiff til DR1
Om årets vinder siger juryen: ”Det er sindssygt flot, at det er lykkes at tage noget smalt og gøre det
mainstream. Programmet peger fremad og prøver en ny genre og nye greb. Det er et seriøst bud på
et formateret kulturprogram.”
Bedste Reality - Kærlighed hvor kragerne vender 2
Produceret af BLU til TV 2
Om vinderen siger juryen: ”Det føles som om, det er nogle mennesker, der er blevet hevet direkte
ind fra Brugsen og direkte ind i programmet. Det skaber en ægthed, der gør, at de her mennesker
virker enormt relaterbare og faktisk får lov til at udkomme. Totalt feel good!”
Bedste Underholdning - 1 døgn, 2 hold, 3 dyr 5
Produceret af Made By Us til TV 2
Om vinderen siger juryen: ”Programmet formår at gøre noget nørdet viden helt vild spændende.
God underholdningsværdi, væsentlighedsfaktor, godt tilrettelagt og flotte billeder. I det hele taget
høj productionvalue. Vi elsker den og elsker, at det er et dansk format.”
Bedste Karakterdrevne serie - Ufortyndet
Produceret af Eddy Media til DR2
Om årets vinder siger juryen: ”Serien hænger godt sammen. Både form, udtryk, idérigdom, superfed
brug af musik, god titel og brugen af Instagram fungerer rigtig godt. God dramaturgisk bue. Der er
en indre modstand, som også er karakterens drive. Crazyness og underholdning uden hæmninger.
Respekt for, at man kan lykkes med et spin-off.”
Bedste Event - ZULU Awards 2021
Produceret af Pineapple Entertainment til TV 2 ZULU
Om vinderen siger juryen: ”Showet oser af overskud, underholdning og gode idéer. Scenografien er
fantastisk og production value tårnhøj. Et meget velproduceret show med en eminent dramaturgi.
En kæmpe inspiration med dens originalitet, humor og fremsynethed.”
Bedste Gameshow - Stormester
Produceret af Metronome Productions til TV 2
Om vinderen siger juryen: ”Med sin store bredde underholder programmet både unge og ældre. Det
er opfindsomt, og humoren gennemsyrer programmet med en ægte komik. Castet er sublimt
sammensat, og sammen med værten spiller de ping pong med underholdende kommentarer og
godmodige drillerier, så man som publikum føler sig inviteret ind i det gode selskab.”
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Bedste Livsstilsprogram - Den store juniorbagedyst
Produceret af DR Aarhus til DR1
Om årets vinder, siger juryen: ”Kvaliteten er, at man kan lave en konkurrence, som betyder noget for
deltagerne, men at de samtidig har et stærkt sammenhold. Det føles ægte. Indholdet er blot en
motor for at udfolde de her karaktere, og det er jo derfor, det er god livsstil.”
Bedste Børneprogram - Onkel Rejes fede sommerferie
Produceret af Made in Valby til DR Ramasjang
Om vinderen, siger juryen: ”Det er på en gang oldschool og helt vildt moderne. Et vanvittigt,
uprætentiøst univers, som føles nærmest uendeligt. Skævt, sjovt og intelligent fjollet. Det er unikt
dansk børnefjernsyn.”
Bedste Sportsdækning – Formel 1
Produceret af TV3 Sport til Vialpay
Om vinderen siger juryen: ”Det skiller sig ud, det er anderledes og så nørdet og dragende. Studiet er
superstrømlinet, og hvis vi taler om opfindsomhed, så er der ikke nogen andre programmer, der kan
måle sig med det. Et gennemført fedt program med super aktuelle lives, fede cases og klare vinkler.”
Bedste Aktualitetsprogram - Operation X
Produceret af TV 2 Dokumentar til TV 2
Om vinderen siger juryen: ”Det er en kæmpe dagsordensættende afsløring, og de er lykkes med at
gøre en tal-historie underholdende. Stilen fanger publikum, og det er fremragende filmet, klippet og
grafikken er visuelt flot. Det er dansk fjernsyn, når det er bedst.”
Bedste Nyhedshistorie - Med Taliban på pigeskole
Produceret af DR Nyheder til DR1
Om årets vinder siger juryen: ”En fantastisk og væsentlig historie med unik timing, unik adgang, vel
eksekveret, godt analysearbejde og modigt gået af journalisten. Det bliver formidlet på en fantastisk
måde. Samspillet mellem journalist og fotograf er eminent, og selv om deltagerne ikke tør sige noget
til journalisten, så fanger fotografen angsten i deres øjne og dermed siger reportagen mere end
1000 ord.”
Årets Nyskabelse Fakta - 100 falske forelskelser
Produceret af Nordisk Film TV til DR3
Om årets vinder siger juryen: ”En vigtig historie, men også en virkelig trist historie. Den formidles
med en kæmpe ægthed og overskud, og man får en følelse af, at få foræret en ny fortælling, fordi
den er så vellykket. ”
Årets Nyskabelse Underholdning - John Dillermand
Produceret af Made By Us til DR Ramasjang
Juryen siger: ”Hvis et program i den størrelsesorden kan skabe en så stor bevægelse omkring vores
krop, at selv The Guardian skriver artikler om fænomenet, så er det både nyskabende, og det har
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materialiseret sig uden for den gængse danske underholdningssfære. Det er nyskabende, og det er
en modpol, til alt det, de andre tissemænd valgte at lave i året 2021.”
Årets Vært Underholdning - Jonatan Spang
Programmet Tæt på Sandheden. Produceret af Small Shoes Production til DR 2
Om årets præstation siger juryen: ”Værten ejer showet og har en unik evne til at spidde hykleriet.
Han kaster sig også ud i interviews med politikere og meningsdannere, som er virkelig medietrænet.
Han formår at lytte til dem samtidig med, at han skarpsindigt finder en pointe, som han lige kan
returnere eller rykke på.”
Årets Vært Fakta - Puk Elgård
Programmet Go’ Morgen Danmark. Produceret af Nordisk Film TV til TV 2
Om årets præstation, siger juryen: ”Værten er svær at komme udenom. Hun er et naturtalent. Hun
vil sine gæster, og man føler sig bare tryg i hendes selskab og i hendes professionalisme. Hun laver tv
med personlighed og overskud. Kæmpe respekt!”
Seerprisen - Badehotellet sæson 8
Produceret af SF Studios, Nitrat Film, Thorsboe & Lundblad til TV 2
Om vinderen har seerne blandt andet sagt følgende: ”Det er en hyggelig serie, men også en serie,
der viser nye perspektiver på en tid, som vi alle har hørt historier om. Denne sæson gav bl.a. et
menneskeligt billede af tyske soldater, der ikke var gået i krig af egen fri vilje.”
Årets Otto - Mette Hoffmann Meyer
Læs meget mere på Tvprisens hjemmeside, HER.
Inspirationsprisen – Metronome Productions SUPERKRAFT
Læs meget mere på Tvprisens hjemmeside, HER.
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