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PRÅSPRISEN 2016 
GAMMEL I GÅRDE, 
MEN EVIGT FORNYENDE
Årets Pråsmodtager er ikke så let af få 
hold på. Prismodtageren er gammel i 
gårde, men evigt fornyende. Fornyende 
af sig selv, sin metier, sit virkefelt, sit 
publikum og ikke mindst af os, som bru-
ger modtageren dagligt.

FORTSÆTTER UFORTRØDENT 
MED AT UDFORDRE
Det vil ikke være en overdrivelse at sige, 
at modtageren er den institution, som 
har haft suverænt størst indflydelse på, 
hvordan det billedbårne landskab i Dan-
mark tegner sig. Modtageren har un-
derholdt og gjort børn og unge klogere 
i generationer og forsætter ufortrødent 
med at udfordre de opvoksende børn og 
unge.

DEBAT OG EFTERTÆNKSOMHED 
Pråsmodtageren er en prisme, hvorigen-
nem lyset strømmer ind i børneværelset 
og ungdomshyblen.
Fællesskaberne, modtageren skaber, be-
finder sig foran skærmen. Men også ude 
i ’den virkelige verden’ fastholdes og ud-
bygges fællesskaberne. Her opfordres til 
leg og medskabelse, men også til debat 
og eftertænksomhed – og til at vi flytter 
på vores personlige grænser. Ligesom 
i eventyret kan man i forbindelse med 
årets Prås tale om tre søskende. Men 
modsat eventyret er alle tre søskende 
rigtigt kloge. Og gode.

DET FREMMEDE, DET NYE, DET SKÆVE
Årets Pråspris går til et flerhovedet, ven-
ligt monster. En god drage uden et blødt 

punkt. Eller måske snarere en drage med 
uendelig mange bløde punkter – for alle 
de kære små og store, den har i varetægt.
Årets Prås går til DR Ramasjang, DR Ultra 
og DR3.

Når de tre ’søskende’ får prisen, hand-
ler det blandt meget andet om, at de 
tilsyneladende tænker på en måde, vi 
kan genkende i filmklubberne: Der skal 
være blockbusters til at skabe opmærk-
somhed og lokke ungerne til sig. Og når 
først man har deres opmærksomhed, 
skal børnene møde det fremmede, det 
nye, det skæve. Det, de ikke vidste, at de 
trængte til at møde.

DR RAMASJANG
DR Ramasjang får prisen, fordi de ud-
fordrer de små med produktioner, som 
er opdragende i den bredeste og bedste 
betydning af ordet. Ramasjang opdrager 
til eftertanke og til kritisk stillingtagen. 
Med Ramasjang bliver børnene ansporet 
til at gøre noget på egen hånd – og i fæl-
lesskab.
Som det måske vil være bekendt, er Ra-
masjang ’større’ end Disney Channel og 
Cartoon Network – forstået på den måde, 
at flere børn ser Ramasjang end de an-
dre kanaler. Vores overbevisning i DaBUF 
er, at det er, fordi børnene efterspørger 
kvalitet og vitaminer til hovedet. Vitami-
ner, de kan finde et helt Ramasjang-uni-
vers fuldt af. ”Én times Ramasjang skal 
give hundrede timers leg”, er et motto, vi 
ville ønske, vi kunne gøre til vores.

DR ULTRA
DR Ultra får prisen for at være den, som 

indtager barnets synspunkt. Den, som 
stiller de oplagte spørgsmål på børnenes 
vegne. Stedet, hvor børnene går hen, når 
de skal forstå lidt af det uforståelige, 
som foregår i verden i dag. Kanalen, som 
fortæller nøgternt og ærligt om, hvilke 
glæder og sorger livet bereder for men-
nesker i overgangen mellem barn og ung.

DR3
DR3 er en kanal, hvor intet er for intimi-
derende, og hvor det meste er på græn-
sen. Faktisk har de lavet flere sæsoner 
af “På Grænsen”, og i serien “Point of 
View” oplever man livet som for eksem-
pel overspiser, dødssyg, transkønnet el-
ler prostitueret helt tæt på. Og selvom 
’modigt’ og ’chokerende’ er to nøgleord 
på kanalen, sker det altid med respekt 
for de medvirkende i programmerne. 
DR3 er kanalen for nyfigne teenagere i 
alle aldre.

TVÆRE LIVETS 
MANGFOLDIGHED UD I FJÆSET
De tre kanaler skaber fællesskaber i en 
tid præget af fragmentering. Vi er alle 
optagede af vores individuelt tilpas-
sede kulturforbrug, så vi har ikke for al-
vor en fælles referenceramme. Men DR 
Ramasjang, Ultra og 3 gør en ihærdig 
indsats for dog at give os noget, vi kan 
være fælles om. I en tid, hvor individet 
er i højsæde, insisterer de tre kanaler på 
fællesskabet og forståelsen af det ikke-
erkendte. Enten det foregår gennem leg, 
ved at stille de svære spørgsmål eller ved 
at tvære livets mangfoldighed ud i fjæset 
på de vantro tilskuere.
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