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Alle mot 1  
Produsert av: Nordisk Film TV
Produsent: Alexander Berg-Hansen
Prosjektredaktør NRK: Jan Egil Ådland
Lengde: 10 x 92’ + 17. mai-spesial

Kan én person slå hele Norge?

I sesong tre av denne direktesendte underholdnings-
serien møter vi hver uke en ny deltaker som skal 
gjette på utfallet av rare, morsomme og spektakulære 
eksperimenter.

Samtidig kan seerne prøve å komme nærmest riktig svar 
på oppgavene ved å spille via en egen app. Deltakerens 
svar blir målt opp mot snittet av svarene som kommer inn 
fra hele landet. Hvem kommer nærmest fasiten, deltakeren 
eller Norge?

Til sammen ligger det 100 000 kroner i premiepotten, 
som vinnes enten av deltakeren eller av en TV-seer 
som trekkes ut blant alle som har spilt via appen.

Som vanlig er det Selda Ekiz som tar seg av eksperimentene, 
mens Ole Rolfsrud er programleder i studio.
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Atlantic Crossing  
Produsert av: Cinenord Drama
Co-produsenter: Beta Film, Sirena Film med flere
Eksekutive produsenter: Tone C. Rønning (NRK) og 
                                        Justus Riesenkampff
Produsent: Silje Hopland Eik
Manus: Linda May Kallestein og Alexander Eik
Regi: Alexander Eik og Janic Heen 
Lengde: 8 x 52’

I april 1940 blir Norge okkupert av Nazi-Tyskland. Den 
norske kongefamilien tvinges på flukt, og kronprinsesse 
Märtha reiser til Sverige og senere til USA med barna. 
Kronprins Olav følger sin far, kong Haakon, for å drive 
motstandsarbeid fra England sammen med den norske 
regjeringen. 

Dette er rammen rundt fiksjonsserien som skildrer 
hvordan Märtha under årene i eksil trer ut av sin 
beskyttede tilværelse og gjennomgår en personlig og 
politisk oppvåkning.

I USA utvikler hun et nært vennskap med president 
Franklin D. Roosevelt. Vi får historien om en sterk kvinne 
og hennes personlige vekst, om kjærlighet og om en 
splittet familie som settes på store prøver.

Med Sofia Helin, Tobias Santelmann, Kyle MacLachlan, 
Søren Pilmark med flere.
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Aukrust – Gud velsigne vår Herre   
Produsert av: Fabelaktiv
Produsent: Arild Halvorsen
Manus og regi: Rune Sæterstøl
Prosjektredaktør NRK: Gitte Calmeyer
Lengde: 3 x 50’

Kjell Aukrust var tegner, maler og forfatter. Han skapte 
figurer og et univers alle nordmenn har et forhold til. 
Han var så langt unna et A4-menneske man kan komme, 
og livet hans var ofte både krokete og humpete – litt som 
tegningene og fortellingene hans. Mange følte de kjente 
Kjell. Men Kjell kjente, om ikke ingen, så ganske få.

Til tross for det offentlige bildet av ham som en utadvendt 
levemann, trivdes han best i selskap med noen få 
personer, sammen med sin kjære Kari, sitt livs kjærlighet, 
som var så mye mer for ham enn bare det. Og – med sine 
trofaste følgesvenner Reodor, Solan og Ludvig ved sin side.
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Brillebjørns Detektivbyrå  
Produsert av: Spark
Produsent: Nils Stokke
Regi: Maiken Marstrander
Prosjektsjef NRK: Gisle Halvorsen
Lengde: 10 x 12’

Brillebjørn, godt kjent fra tidligere serier, har nå startet et eget 
detektivbyrå. Sammen med barna løser han store og små 
mysterier som dukker opp i hverdagen. Når noe forsvinner, 
flytter på seg eller dukker opp, trår Brillebjørns Detektivbyrå til.
 
Hvem eier den mystiske pappesken som er full av leker? 
Hvem er det som har gått inn med sølete sko i lekehuset 
til Johan? Og hvor har det blitt av paradiset som Amelia 
tegnet på asfalten i går?

Med hjelp av en rikholdig detektivkoffert samler de spor, 
etterforsker og avhører.
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Datoen  
Produsert av: Monster Entertainment
Eksekutiv produsent: Sandra Hafsahl
Produsent: Anne Skaardal
Prosjektredaktør NRK: Marie Sjo
Lengde: 8 x 59’

Tre mennesker født på nøyaktig samme dag. Født inn i 
samme land og i samme tid, likevel skal livene deres ta 
helt ulike retninger.

I hver episode møter vi en kjent og to ukjente personer. De 
forteller sine historier – om sorger og gleder, om hverdag 
og dramatikk. Tre livsløp flettes sammen av små og store 
historiske hendelser. Kanskje kan disse tre menneskenes 
liv fortelle noe om oss alle? Om landet vårt? Om hvem vi 
var og hvem vi ble?

I sesong fire bidrar Lars Monsen, Sven Nordin, Gunhild 
Stordalen, Siv Jensen, Linn Skåber, Yosef Wolde-Mariam, 
Dan Børge Akerø og Ada Hegerberg med nære 
beretninger om sine liv. 
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Else og Odd  
Produsert av: A5
Produsent: Silje Evensmo Jacobsen
Regi: Mari Bakke Riise
Prosjektredaktør NRK: Terje Dale
Lengde: 59’
 

Else og Odd var forelsket i hverandre i ungdomstiden. Odd 
var ung lærer på Vestlandet. Else var elev og har ikke kunnet 
glemme læreren som hun forelsket seg så hodestups i for 70 
år siden. De to fant tonen da, men har ikke hatt kontakt siden. 
Nå skal de møtes igjen for første gang på alle disse årene.

Historien om Else og Odd er en unik, fasinerende og nær 
skildring av to eldre menneskers ønske om å finne kjærligheten 
i de siste årene av livet. Den handler om lengsel, håp, mot og 
drømmer. Vil kjærligheten våkne til liv mellom de to? 
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Familiekokkene  
Produsert av: Rubicon TV
Eksekutiv produsent: Gry Elisabeth Devold
Produsent: Alexander Fjeld
Prosjektredaktør NRK: Pia Basberg
Lengde: 7 x 59’

Seks matglade familier fra hele landet kjemper om å 
vinne dommernes gunst og smaksløker med sine mat-
kunnskaper når de flytter hjemmekjøkkenet sitt inn i et 
TV-studio.

Familiene viser frem norske mattradisjoner anno 2020 
blandet med det beste de har å by på av familie-
oppskrifter som har gått i arv.

Hver uke får de varierte og krevende oppgaver, der ny 
inspirasjon, teknikk og kreativitet settes på prøve. Ikke 
minst må deltakerne vise at de kan samarbeide.

Familiene bedømmes av stjernekokk Bent Stiansen, 
restauranteier og kjøkkensjef Reneé Fagerhøi og 
matanmelder Amanda Sunita Bahl.
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Familien Lykke  
Produsert av: Seefood TV
Produsenter: Aleksander Herresthal og Trine D. Stubberud
Manus: Eirik Moen Holsve, Mike Torsvik Johansen og
             Oddne Lekang Hølaas 
Regi: Frans Graham Guttormsen
Prosjektleder NRK: Sigmund Falch
Lengde: 12 x 20’

Dette er en situasjonskomedie om de tusen små og store 
konfliktene som oppstår innenfor husets fire 
vegger. Familielykke er jo som kjent et relativt begrep.

Kristine Riis spiller Randi, mamma og familiens anker. 
Sammen med sin sykemeldte samboer (Bjørn Hallgeir 
Myrene), den egoistiske lillebroren August (Kevin Vågenes) 
og barnas innpåslitne besteforeldre (Brit Elisabeth Haagensli 
og Kalle Øby), gjør hun sitt beste for å oppdra tre vidt 
forskjellige unger knapt noen forstår seg på.

August er moren Bittens desiderte favoritt, noe som tidvis 
fyrer opp under søskenrivaliseringen med Randi. Moren 
kommer og går som hun vil og er en selverklært ungdommelig 
sjel. Det er viktig for henne å være på bølgelengde med kidsa.
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Familiens ære  
Produsert av: Nordisk Film TV
Produsent: Marit Aspen
Prosjektredaktør NRK: Pia Basberg 
Lengde: 8 x 59’ 
 

Denne konkurransedrevne realityserien tar utgangspunkt i 
et fenomen i idretten - at barn av idrettsutøvere ofte tar opp 
arven etter sine foreldre og selv hevder seg i samme gren 
eller andre idretter.

Seks idrettsfamilier deltar, og de gir oss også et nært og 
eksklusivt innblikk i livet på hjemmebane. Samtidig utfordrer 
de hverandre i ulike konkurranser på noen av Norges største 
sportsarenaer. Her kjemper foreldre og barn for sin families 
ære. De er alle gode i sin idrett, men hvilken familie er den 
mest allsidige? Alle deltakerne er med gjennom samtlige 
episoder, til vinnerne kåres i siste program.

Vi møter familiene Haltvik, Hattestad, Hjelmeseth, Maaseide, 
Svele og Thoresen.

Programleder er Kjetil André Aamodt.
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Folkeopplysningen 
Produsert av: Teddy TV
Eksekutive produsenter: Kaare Hersoug og Hege Christensen
Produsent: Tor Erik Olsen
Prosjektredaktører NRK: Jan Egil Ådland og Anne Kvadsheim
Lengde: 4 x 39’

Programleder Andreas Wahl undersøker nye tema hvor det er 
stort sprik mellom det folk tror og det forskningen kan fortelle oss.

Vi er stadig friskere, men blir samtidig fortalt at vi kan være syke. 
Er hjemmetester en god idé? 

Hvor sunt er laks, og hvordan påvirker laksen miljøet? 
Og hvor godt klima- og miljøtiltak er kildesortering? 

Mediene er fulle av eksperter som tolker verden for oss. 
Men kan vi stole på det de sier? Og hva skal til for å bli ekspert?
 
I kjent stil forsøker Andreas å finne svarene for oss.
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Fotobonden   
Produsert av: Villmarksfilm
Produsent: Chris Thomas Ore Johansen
Foto: Jostein Hellevik og Chris Thomas Ore Johansen
Prosjektredaktør NRK: Ingrid Langeland Olderbakk
Lengde: 5 x 39’

I denne serien for hele familien følger vi Maj-Lena og 
Jostein gjennom et og et halvt år. De flytter fra storbyen 
til småbruket Døli i Telemark, for å få et liv nærmere 
naturen, uten stress og mas. Her blir Jostein «foto-
bonde». Han lokker til seg fugler og dyr, og bygger 
også arenaer for andre naturfotografer som vil filme og 
fotografere det rike dyrelivet.

Serien byr på fantastiske og unike opptak, filmet av 
Jostein selv og den erfarne filmfotografen Chris Thomas 
Ore Johansen. Gjennom linsene deres kommer vi svært 
tett på mange ville dyr. 
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Fra bølle til bestevenn  
Produsert av: Monster Entertainment
Eksekutiv produsent: Kjell-Arne Mikkelsen
Produsent: Pia Lykke
Prosjektredaktør NRK: Anne Kvadsheim
Lengde: 7 x 39’

Hva skjer når hundetrener Maren Teien Rørvik møter 
fortvilte hundeeiere og deres rampete hunder?
 
Maren er etolog med mastergrad i hundeatferd, og 
verdensmester i lydighet. I denne serien hjelper hun 
seks eiere, som har hunder med uvaner de ikke klarer å 
vende dem av med.
 
Vi møter newfoundlandshunden Anton som nekter å gå 
tur, bordercollien Iris som jager alt som beveger seg, 
cobberdogen Medo som nekter å slippe, schæferen 
Nicko som trekker i båndet og hilser med tennene, den 
lille blandingshunden Pippi som bjeffer på alt og alle, og 
Mali, den store hunden som biter eieren sin på tur. 

Klarer Maren å hjelpe eierne med å forvandle disse 
hundene fra bøller til bestevenner?
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Hvem bor her?  
Produsert av: Fremantle 
Produsent: Maria Bodøgaard
Prosjektredaktør NRK: Mirja Minjares
Lengde: 10 x 42’
 

Kan du se på noen hvordan de har det hjemme? Ikke 
det? Hjelper det hvis du får vite vedkommendes navn og 
yrke?

I denne underholdningsserien skal fem personer vise 
hjemmene sine til hverandre. Det eneste de får vite om 
hverandre på forhånd, er navn og yrkestittel. Så skal de 
gjette hvem som bor hvor.

Ved hjelp av list, observasjonsevne og sosiale antenner 
er det om å gjøre å koble flest mulig hjem til riktig eier. I 
hvert program kåres det en vinner som får en premie på 
10 000 kroner.

Programleder er Marte Stokstad.
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Jonahs dyreverden  
Produsert av: Pandora Film
Produsenter: Morten Offerdal og Marianne Rønning
Regi: Paulo Chavarria
Prosjetredaktører NRK: Aira Planting og Joakim Vedeler
Lengde: 20 x 10´

Jonah elsker dyr! Med en far som er reptilsjef på Akvariet 
i Bergen, er Jonah vant til nærkontakt med eksotiske dyr. 
Lenge har han drømt om å finne sine favorittdyr i en ekte 
jungel. Han tar derfor med seg pappa Remi til Costa Rica. 
Her oppsøker de de kuleste og skumleste dyrene de vet 
om.

I sesong to har Jonah og Remi sommerjobb i Randers 
Regnskov. Dette er en sommerjobb helt utenom det 
vanlige.

Vi møter dyr fra alle verdens hjørner, og vi blir kjent med 
alt fra små bladskjæremaur og glupske piratfisk til fredelige 
sjøkuer og noen av verdens største rovdyr og råeste jegere.
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Klassen   
Produsert av: STV 
Eksekutiv produsent: Daniel Svarts 
Produsent: Benedikte Minos 
Prosjektleder NRK: Daria Almo
Lengde: 70 x 10’ 

Dette er et hverdagsdrama hvor du kjenner igjen alt fra 
skolen: vennskap, samhold, dilemmaer, kjærlighetsdramaer 
og en berg-og-dalbane av følelser. Det kjempes om å være 
«Klassens dronning», kapre den kjekkeste typen eller fineste 
jenta, og det handler om sjalusi rundt nye vennskap. 

Denne serien egner seg for barn over 9 år, og de vil kjenne 
seg igjen i et utall av temaer som er knyttet til det å vokse 
opp i Norge.
 
Med Vetle Kvalvik Prestegård, Tale Torp Torjussen, 
Filippa Gundelsby, Malik Lund Edo med flere.  
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Kongen av Gulset  
Produsert av: Spark 
Eksekutiv produsent: Nils Stokke 
Produsent: Lovise Drotninghaug 
Regi: Mikael Samuelsen 
Produsent NRK: Melike Leblebicioglu
Lengde: 5 x 20’ 

Standupkomiker Jonis Josef tar oss med tilbake til 
ungdomstiden. Året er 2006 og i sesong to av denne 
dramaserien gir han alt for å bli best i fotball, fingre flest 
mulig damer og bli den feteste fyren på ungdomsskolen. 
Rett og slett bli Kongen av Gulset.

Men utfordringene står i kø når Isak fra Oslo flytter til 
Gulset. En kul type som er både kjekkere og råere på 
fotballbanen enn ham.

Hjemme stiller foreldrene til Jonis strengere krav til både 
skolearbeid og karaktersnitt, noe som også stikker kjepper 
i hjulene for både fotballen, fritida og fingresjansene.

Med Abdi Karim Mohamed Sheikh, Bjørnar Christoffer Vale, 
Oscar Ruud, Mahdi Al-ali med flere.
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Livstid   
Produsert av: Monster Scripted
Eksekutive produsenter: Håkon Briseid og Bård Fjulsrud
Linjeprodusent: Cathrine Klem
Serieskaper: Gjermund Stenberg Eriksen
Regissører: Pål Jackman, Bård Breien, Pia Lykke og 
                   Camilla Strøm Henriksen
Eksekutiv produsent NRK: Marianne Furevold-Boland
Lengde: 8 x 45’

Victoria Woll er en tøff og briljant politietterforsker i Kripos. 
Vi følger henne når hun i hver episode løser enkeltstående 
drapsgåter i nåtid, samtidig som vi får se at hun 15 år 
senere nøster opp i sitt livs viktigste krimsak på et helt 
annet og farligere sted. 

En politiker blir drept på mystisk vis etter en metoo-
skandale. Et drap blir begått under opptak av en populær 
realityserie. Og Victoria går undercover på lukket psykiatrisk 
avdeling for å komme til bunns i en sak.

Hver episode gir en liten bit til det store puslespillet Victoria 
Woll må løse. Det er nemlig slik at livet leves forlengs, men 
forstås baklengs. I biter.

Med Tone Mostraum, Iselin Shumba, Bjarte Hjelmeland, 
Ingar H. Gimle, Hallvard Holmen, Alfred Ekker Strande, 
Mattis Herman Nyquist med flere.
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Maestro   
Produsert av: Nordisk Film TV
Produsent: Pål Bøttger Kjærnes
Prosjektredaktør NRK: Ingerid Nordstrand
Lengde: 8 x 74’

Åtte personer, kjent for alt annet enn å dirigere, leder 54 
topptrente musikere i Kringkastingsorkesteret. I hver 
episode stemmer publikum og KORK ut en av deltakerne, 
og vinneren som står igjen til slutt, får tittelen Maestro.
 
Kjendisene som skal lære seg å dirigere på noen få uker 
er Vidar Magnussen, Admiral P, Helén Vikstvedt, 
Adam Schjølberg, Herman Dahl, Anne Marie Ottesen, 
Silya Nymoen og Faten Mahdi Al-Hussaini.

Mentorene er alle unge elever fra Barratt Due musikkinstitutt. 
Seerne får se deltakerne prøve seg på kjente, klassiske 
stykker. I tillegg blir de utfordret i andre musikksjangre.

Mikkel Niva er programleder.
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Maskorama  
Produsert av: Fremantle
Eksekutiv produsent: Petter Testmann-Koch
Produsent: Kim Strømstad
Prosjektredaktør NRK: Jan Egil Ådland
Lengde: 6 x 79’

Åtte maskerte kjendiser opptrer live på lørdagskvelden med to 
mål: De skal imponere deg og samtidig skjule sin identitet. 

I beste sendetid møter publikum en staselig elg, en snill viking, 
en spretten gaupe, en mystisk ravn, et smilende troll, en rosa 
puddel, en elegant enhjørning og et fugleskremsel som er så 
vennlig at alle fuglene elsker det.

Når programleder Silje Nordnes introduserer de åtte maskerte 
«sangerne», kan alt skje.
 
Sammen med detektivpanelet Nicolay Ramm, Marion Ravn og 
Jan Thomas blir seerne med på en ellevill nasjonal gjettelek. 
Den færrest har som sin favoritt må forlate konkurransen og 
avsløre sin egentlige identitet.
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Mesternes mester  
Produsert av: Rubicon TV
Eksekutiv produsent: Gry Elisabeth Devold
Produsent: Alexander Fjeld
Prosjektredaktør NRK: Pia Basberg
Lengde: 10 x 59’

Ti tidligere toppidrettsutøvere har satt seg på flyet til 
Kroatia for å konkurrere om å bli «Mesternes mester» 
i den ellevte sesongen av serien. 

I ti uker lever og konkurrerer de ved Adriaterhavet. De 
må gjennom utfordrende konkurranser som setter alle 
egenskapene deres på prøve – både fysisk og mentalt. 
30 tøffe konkurranser venter før vinneren står igjen til 
slutt. 

Underveis blir vi også godt kjent med menneskene 
bak imponerende idrettsprestasjoner. Årets deltakere 
er Ingvill Måkestad Bovim, Kjersti Buaas, Madeleine 
Enersen Hellerød, Odd-Bjørn Hjelmeset, Kari Mette 
Johansen, Eirik Verås Larsen, Magnus Moan, Vidar 
Riseth, Emil Hegle Svendsen og Margaret Knutson Aase.

Programleder er Dag Erik Pedersen. 

Det ble også sendt «Mesterportretter» på NRK P1 
og NRK1.
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Muldvarpen – Nord-Korea avslørt   
Produsert av: Piraya Film og Wingman Media
Produsenter: Bjarte Mørner Tveit og Peter Engel
Manus og regi: Mads Brügger
Redaktør NRK: Frank Gander
Lengde: 3 x 45’
 

Dette er historien om hvordan en førtidspensjonert kokk 
infiltrerte et av verdens mest brutale diktaturer, Nord-
Korea. I løpet av en tiårs undercover-operasjon virvles 
muldvarpen inn i hemmelig handel med oljesmugling, 
narkotika og høyteknologiske våpensystemer.

Muldvarpen og den falske forretningsmannen Mr. James 
involveres dypere og dypere i forretninger med nord-
koreanske våpenhandlere og embetsmenn. I København 
gjør muldvarpen og Mr. James en avtale med nord-
koreanerne om våpenkjøp. Men da må han avsløre seg 
for alle han har lurt, også kona.
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Nattens arvinger  
Produsert av: Maipo Film og Lemming film
Produsenter Maipo Film: Synnøve Hørsdal og 
                                        Petter Onstad Løkke
Eksekutiv produsent NRK: Gitte Calmeyer
Lengde: 13 x 26’

Sesong to av denne fantasy-serien utspiller seg i Europa i 
1889. For å beskytte seg mot utryddelse og sikre sin egen 
fremtid, har arvinger etter de fem siste vampyrklanene lært 
å bruke hverandres krefter. Noen kan lese andres tanker, 
andre snakker med dyr og noen kan gjøre seg helt usynlig.

Det kommer godt med. Det blir et kappløp på liv og død 
mellom Dracula og hovedpersonen, tyske Alisa, om hvem 
som finner Knuten først og dermed får all makt.

Serien er en samproduksjon mellom Tyskland, Nederland 
og Norge, hvor de norske rollene spilles av Ulrik William 
Græsli, Ines Høysæter Asserson, Mina Dale, Lena Kvitvik, 
Eindride Eidsvold med flere.



Eksternproduksjon 2020 | 25 | TV

Parterapi  
Produsert av: Seefood TV 
Produsenter: Trine D. Stubberud og Aleksander Herresthal 
Manus: Martin Zimmer og Kevin Vågenes 
Prosjektleder NRK: Caroline Øigarden 
Lengde: 11 x 10’ 

Er du sykelig sjalu, passiv-aggressiv eller ekstremt egoistisk? 
Da er Parterapi noe for deg. Hvis du har lyst til å redde 
forholdet ditt, da? 

I sesong fire av denne humorserien møter vi både «gamle 
kjente» og noen helt nye par. De krangler, gråter, manipulerer 
og lager drama i forsøk på å redde forholdet gjennom terapi. 

Med Kevin Vågenes og flere.
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På rektors kontor   
Produsert av: Monster Scripted
Eksekutive produsenter: Håkon Briseid og Bård Fjulsrud
Produsent: Ida Håndlykken Kvernstrøm
Manus: Oda Radoor og Emir Mulaosmanovic
Regi: Atle Knudsen
Prosjektredaktører NRK: Cathrine Simonsen og Gisle Halvorsen
Lengde: 20 x 3’

Dette er en «rapsical» hvor hver episode er en låt og all 
dialog fremføres som i en rap. 

På Sørløkka skole, en vanlig skole på østkanten i Oslo, 
må Elias stadig vekk møte på rektors kontor. Vi blir med 
når Elias og Muskan må nøste opp i et komplott om digital 
mobbing der Nikki P - skolens «queen bitch» - holder i 
trådene og har alle elevene som slaver, inkludert Muskan 
selv. 

Dette blir kampen om å få tak i mobilen til Nikki P og å 
komme seg ut av rektors kontor. Men de blir hele tiden 
overrumplet av den ene absurde overraskelsen etter den 
andre.

Med Simon Tedros Negash, Maryam Irene Boukaddour 
Martinsen, Mariama Norah Ellingsen Diagne, John Brungot 
med flere.
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Radiokameratane  
Produsert av: Herlig Film og TV
Produsenter: André Folkestad, Camilla Vanebo og 
         Andreas Dreyer
Manus og regi: Ingrid Ese
Prosjektredaktør NRK: Terje Dale
Lengde: 59’

Folka i Bygderadio Vest kjempar med nebb og klør for å 
overleve på FM etter at NRK og dei andre store har gått på 
DAB. For korleis skal ein lokal FM-radio driven av aldrande 
radioamatørar overleve i skuggen av den norske radio-
revolusjonen? 

Vi følger redaktør Paul, programleder Olav, quizkongen 
Øystein og dei andre ildsjelene som slåst for at lokal-
radioen framleis skal ha eit liv på FM-bandet.

Dette er ein lun, munter og hjartevarm feelgood-
dokumentar om venskap, dugnad og eit lite stykke Noreg.
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Rådebank  
Produsert av: Fenomen og Storyline
Produsenter: Tom Marius Kittilsen og Janne Hjeltnes
Utøvende produsent: Knut Inge Solbu
Serieskaper: Linn-Jeanethe Kye
Regi: Daniel Fahre
Eksekutive produsenter NRK: Melike Leblebicioglu og 
            Ingjerd Østrem Omland
Lengde: 8 x 25’

Glenn-Tore er 20 år og råneren gutta ser opp til og jentene 
vil ha. Men alt han vil er å få drømmedama si tilbake etter 
et brudd. Og hva skjuler seg bak fasaden og det selvsikre 
smilet?

Rådebank er en rå, ekte og annerledes kjærlighetshistorie 
som tar dette miljøet på alvor, og som løfter frem en del 
av samfunnet som mange ikke kjenner så godt til eller har 
unyanserte oppfatninger av.

Serien er inspirert av virkelige hendelser fra rånemiljøene 
i Notodden, Ulefoss og særlig Bø i Telemark, hvor serien 
også er spilt inn.

Med Odin Waage, Mathilde De Storm, Sjur Vatne Brean, 
Maja E. Christiansen med flere.
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Scandinavian Star  
Produsert av: Danish Documentary og Nordisk Film Production
Produsenter: Sigrid Jonsson Dyekjær og Thomas Heinesen
Medprodusenter: Sigurd Mikal Karoliussen og Stina Gardell
Manus: Lars Halskov og Nikolaj Scherfig
Regi: Mikala Krogh
Prosjektredaktør NRK: Anne Kvadsheim
Lengde: 6 x 59’

Natt til 7. april 1990 var passasjerfergen Scandinavian Star 
på vei fra Oslo med kurs for Frederikshavn med 482 personer 
om bord. Midt på natta brøt det ut brann og 159 mennesker 
mistet livet. Brannen er den største uløste drapssaken i 
Skandinavia i vår tid.

Dette er fortellingen om Scandinavian Star, en vond historie 
som strekker seg over tre årtier. Den tar for seg sterke, 
personlige skjebner blant de overlevende, pårørende som 
mistet alt, myndighetenes forsøk på oppklaring, politisk 
maktspill og 30 år med spekulasjoner og teorier. Vi får nye 
opplysninger og intervjuer med en rekke personer som 
aldri tidligere har stått fram. 

Serien vant Gullruten i kategorien Beste dokumentarserie.
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Slaveskipet - Norges mørke kolonihistorie   
Produsert av: Media Service
Produsent: Svein Tallaksen
Manus og regi: Ole Bernt Tellefsen
Prosjektredaktør NRK: Unni Ødegård
Lengde: 51’
 

Et oppsiktsvekkende dykkerfunn ved Arendal danner 
bakteppet for avsløringen av Norges mørke og aktive 
kolonihistorie på 1700-tallet. Undersøkelser viser at vraket 
er et slaveskip.
 
Christian Runge er om bord når slaveskipet Fredensborg 
forliser i 1768. Filmen følger den norske styrmannens 
dramatiske seilas og historien om nordmenns omfattende 
deltakelse i kolonivirksomheten og slavehandelen på 
1700-tallet. Mange norske guvernører ble beryktet for 
sin grusomhet. 

Denne dramatiserte dokumentarfilmen er basert på 
slaveskipet Fredensborgs detaljerte loggbøker og 
samtidige nedtegnelser.
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Steffen – arven etter Ivers   
Produsert av: Monday Sport
Eksekutiv produsent: Kristian Oma
Produsent: Hans Lukas Hansen
Regi: Vegard Flemmen Vaagbø
Prosjektredaktør NRK: Terje Dale
Lengde: 59’

Steffen Iversen ble en av norsk fotballs største kjæledegger. 
Men historien om Steffen er også historien om hans far, Odd. 
En mytisk fotballgud, elsket av fansen, alltid til stede på banen, 
men som også var alkoholisert og tidlig forsvant ut av sønnens 
liv. 

Hvordan kan Steffen leve opp til sin fars prestasjoner på fotball-
banen, og vil han møte de samme demonene som faren?

I denne dokumentaren fortelles den unike, sterke og rørende 
historien om en sønn og en far. Om seier og tap, svik og 
tilgivelse.
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Stjernekamp  
Produsert av: Monster Entertainment
Eksekutiv produsent: Kjell-Arne Mikkelsen
Produsent: Brita Karlsen 
Co-produsent: Vibeke Sørlie 
Prosjektredaktør NRK: Mirja Minjares 
Lengde: 11 x 90`

Stjernekamp har vært NRKs direktesendte flaggskip på 
lørdagene hver høst siden 2012. I den niende sesonger 
kjemper et nytt knippe artister om tittelen «Norges ultimate 
entertainer», og vi får oppleve dem i 13 ulike sjangre.

Årets artister er Sandra Lyng, Emil Solli-Tangen, Hege 
Øversveen, Knut Marius Djupvik, Myra Regina Tucker, 
Vegard Bjørsmo, Anita Hegerland, Odd Einar Nordheim, 
Ingeborg Walther og Alex Rosén.

Mona B. Riise er fast dommer. Hun har med seg to nye 
sjangereksperter i hver sending og seerne stemmer på sine 
favoritter. Programleder er Kåre Magnus Bergh.

I forkant kunne også NRK P1s lyttere lade opp til kveldens 
livesending.
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Sånn er Norge  
Produsert av: Feelgood Scene Film og TV
Produsent: Stina Greaker
Prosjektredaktør NRK: Jan Egil Ådland
Lengde: 15 x 16’

Norge er kanskje verdens mest vellykkede samfunn. 
Hva har vi gjort for å bli det? I denne serien kaster 
Harald Eia nytt lys over det forunderlige landet vårt.

Nordmenn er blant verdens lykkeligste folk. Men de 
færreste i Norge tror at samfunnet utvikler seg til det 
bedre. De fleste tror det kommer til å bli verre fremover, 
og det har de trodd i over 20 år! 

Væpnet til tennene med statistikk om blant annet 
fattigdom, Gud og demokrati, faktasjekker Harald Eia 
påstander om nordmenn og det norske samfunnet. 
Svarene skal gi ny innsikt om hvem vi er og hvorfor 
vi har blitt sånn.
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Team Ingebrigtsen    
Produsert av: Zacapa Film
Produsenter: Kari Wåle og Linn Th. Amundsen 
Regi: Linn Th. Amundsen og Tale Skeidsvoll 
Prosjektredaktør NRK: Marie Sjo
Lengde: 2 x 59’

Dette er serien om familien fra Sandnes som bringer 
frem Norges raskeste mellomdistanseløpere. Nå er de 
tilbake, med Henrik, Filip, Jakob og pappa Gjert i 
spissen. Lillesøster Ingrid er også med i fint driv.

I denne sesongen følger vi dem fra VM i Doha er over 
i 2019 og gjennom friidrettssesongen 2020 hvor alt blir 
snudd på hodet på grunn av koronasituasjonen.

Når både OL og EM blir avlyst, og reiseforbudet gjør at 
brødrene heller ikke kan dra på treningsleir til utlandet, 
blir det mer tid med kjærester og familie – og også
muligheter for nye prosjekter. Og det blir krevende å 
holde motivasjonen oppe. 
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Therese – jenta som forsvant   
Produsert av: Monster Entertainment
Eksekutiv produsent: Eva Rolland Korshamn
Produsent: Vanja Strømstad
Regi: Thale Persen
Prosjektredaktør NRK: Marie Sjo
Lengde: 5 x 50’

Ni år gamle Therese forsvinner fra Fjell i Drammen i juli 
1988. Forsvinningen utløser Norges største og mest 
omfattende etterforskning. 

En familie er i sorg, politiet står uten spor og på Fjell 
begynner snart ryktene å løpe. Til tross for en intens 
jakt, må politiet legge ned etterforskningen etter ett år. 
Therese er sporløst borte. 

I denne dokumentarserien møter vi noen av dem som 
har levd tettest på forsvinningen i de 32 årene som har 
gått. Thereses mor medvirker for første gang i en TV-
serie der hele saken endevendes. Hvordan kunne det 
skje? To etterforskere blir aldri ferdig med saken.
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Trillingliv    
Produsert av: Pipeline Production
Produsent: Tue Rye Christensen
Regi: Karen Eva Ravnsted-Larsen og Anna Gregorius
Prosjektredaktører NRK: Aira Planting og Marie Sjo
Lengde: 6 x 39’
 

Å bli foreldre til trillinger er en stor livsendring og et 
maratonløp av en forelderoppgave som setter både 
familie og foreldre under stort press. Trillingfødsler er 
heller ikke uten risiko.

I denne serien fra Danmark møter vi tre familier med 
trillinger. Vi kommer tett på familiene i en tid med store 
forventninger, usikkerhet og frykt.
 
Hovedpersonene er norske Maria og mannen Anders. 
Maria er gravid i 3. måned når hun får vite at hun har 
trillinger i magen. Fra før har de en toåring. Vi får bli med 
gjennom det første sjokket, graviditeten, fødselen og 
deres første år som firebarnsforeldre. 
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Vikingane   
Produsert av: Viafilm
Produsenter: Anders Tangen og David Leader
Manus og regi: Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen
Produsent NRK: Øyvind Thoen
Lengde: 6 x 30’

I den episke og humoristiske dramaserien satt til viking-
tiden får vi nå forhistorien om maktspillet, romansene og 
fjolsene i Norheim. Sesong tre byr nemlig på hva som 
skjedde i tiden før de foregående sesongene.

Hva har formet Jarl Varg til å bli så ondskapsfull? Hva 
har Liv opplevd som har gjort henne så voldsomt til-
trukket av maktpersoner? Og hvilken hemmelighet
bærer Kark på som kan gjøre ham til vikinghøvding?

Vi går tilbake i tid, men får også en egen dramatisk og 
dustete historie som leder opp til det største og mest 
kaotiske slaget i norgeshistorien.

Med Kåre Conradi, Jon Øigarden, Silje Torp, Henrik 
Mestad, Marian S. Ottesen, Nils Jørgen Kaalstad, 
Thorbjørn Harr med flere.

.
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Christine    
Produsert av: Vrang Produksjon
Produsent: Christine Dancke
Prosjektredaktør NRK: Ida Jevne
Lengde: 72 x 180’

 

«Christine» har i syv år vært selve arnestedet for 
populærmusikk i Norge, med livemusikk, diskusjoner 
og gjester. Alltid med ny musikk som den store over-
bygningen. Alle hverdager har Christine Dancke servert 
det siste fra musikkverdenen. Hun har hatt gjester som 
Ed Sheeran, Dua Lipa og alle de største her til lands. 

I mai 2020 hadde Christine sin siste sending på P3. Hun 
avsluttet med en stor, direktesendt festival fra Studio 1 
der alt som kan krype og gå av norske artister spilte live 
og hyllet programmet og programlederen.
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Debatt i P2    
Produsert av: Millimedia 
Produsent: Ivar Mykland 
Prosjektredaktør NRK: Terje Dale
Lengde: 30 x 55’ 
 
 

Denne serien speiler aktuelle debatter som blir arrangert 
i kulturhusene rundt om i landet. Dette er transmisjoner 
av debatter om kultur- og samfunnsspørsmål som andre 
institusjoner står bak, som tenketanker, mediehus og 
kulturhus
 
Prosjektet skal gi et større mangfold av stemmer og inn-
fallsvinkler til den aktuelle debatten og bidra til at NRK 
speiler hele landet.
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Desse dagar
Produsert av: Munck Studios
Produsent: Marte Rommetveit
Prosjektredaktør NRK: Terje Dale
Lengde: 13 x 57’
 

Dette er programserien på P2 der intensjonen er å gjøre 
folk mindre skråsikre og enda klokere.

Naturlig nok har koronakrisen vært vårens viktigste 
tema. Hva gjør en sånn alvorlig epidemi med oss som 
nasjon og som enkeltindivider? Hvordan klarer vi omstil-
lingene? Hva vil bestå og hva vil bli forandret?

På søndager tar programleder Håkon Haugsbø for seg 
hendelser fra nyhetsbildet og ser etter sammenhenger 
og fellestrekk som kan gi lytterne det store bildet.
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God bedring   
Produsert av: Anti
Produsent: Elisabeth Stabell
Prosjektredaktør NRK: Mats Borch Bugge
Lengde: 40 x 55’

Har du spørsmål om kropp og sinn? Dette er podkasten 
med akkurat det du trenger. Programleder Cecilie Kåss 
Furuseth eller fast vikar Else Kåss Furuseth, psykolog 
Peder Kjøs og lege Kaveh Rashidi gir deg lærerik moro 
basert på dine spørsmål og historier. 

Du får råd og trøst i en tid hvor livet til folk flest er snudd 
på hodet.

Rus, utroskap, kjærlighet, morrabrød, ADHD, onde 
spiraler, konspirasjonsteorier, pliktsex og hårvekst er 
bare et lite utvalg av temaer du får høre mer om.
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Grøss og gru    
Produsert av: Svarttrost Produksjoner
Produsenter: Kari Hesthamar og Ellen Wisløff
Manusforfatter: Ingrid Greaker Myhren
Prosjektredaktør NRK: Gitte Calmeyer 
Lengde: 10 x 20’

Har du noen gang opplevd at et iskaldt drag går gjennom 
rommet, selv om alle vinduer og dører er lukket? Og 
plutselig fått en gnagende, ekkel følelse av at du ikke er 
alene? At noen – eller noe – er der? Og hva vet du 
egentlig om nøkken, vetter og djevelen?

Denne podkastserien er for deg som vil bli ekspert på de 
magiske vesenene folk fra Norden har trodd på i århundrer.

Serien er basert på den svenske boksuksessen 
«Väsenologi» av Ingela Korsell.
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Hos Peder   
Produsert av: Anti
Produsent: Elisabeth Stabell
Prosjektredaktør NRK: Gitte Calmeyer
Lengde: 44 x 45’

I denne podkasten møter psykolog Peder Kjøs både par og 
enkeltpersoner som trenger hjelp til å takle livets utfordringer. 
Vi følger prosessen fra første terapitime og i tre måneder 
fremover.

Sofia og Christian har alltid tenkt på seg selv som en 
perfekt match, men i det siste har romantikken forsvunnet. 
Hva skjedde? Og nyskilte Morten står i en eksistensiell krise. 
Blir det bedre av å snakke med Peder?

Lytterne får innblikk i hva som er vanskelig for deltakerne og 
hvordan de kan komme seg ut av det.
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Karakter   
Produsert av: Lyder Produksjoner 
Produsent: Christian Marstrander 
Prosjektredaktør NRK: Ida Jevne 
Lenge: 44 x 180’, 6 x 5’

 

En smart kanadier, en sleip norsk-somalier og en naiv 
skolesliter øser av sin erfaring for å gi deg en bedre 
karakter i livets harde skole.

Frykt, ambisjoner og ensomhet er noen av temaene 
som komikerne Jonis Josef, Henrik Farley 
og Martin Lepperød ser på med sitt skjeve blikk.

«Norges verste» er seks korte filmatiseringer av folks 
grumsete, nakne og komiske opplevelser. 
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Kurer   
Produsert av: Munck Studios 
Produsent: Randi Lillealtern 
Prosjektredaktør NRK: Henning Olstad
Lengde: 10 x 50’ 
 

Dette er programmet som tar for seg det som skjer i medie-
verden til enhver tid. Interesserer du deg for medienes 
historie, nåtid og framtid? Da er Kurer noe for deg. 

Hvordan påvirker mediene oss? Hva skal vi gjøre med fake 
news og nyhetsunnvikerne? Og hva skjer med demokratiet 
i en digital mediehverdag? Dette er sentrale tema i siste 
sesong av serien.

Programleder er Lars Erik Ertzgaard Ringen.
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Lørdagsliv    
Produsert av: Rubicon Radio
Produsent: Henriette Aurtande
Prosjektredaktører NRK: Jan-Terje Østerberg og Øyvind Wik-Eng
Lengde: 45 x 180’

Her får du et direktesendt helgeprogram som utforsker våre 
lørdagsliv. Hva driver vi med og hvorfor gjør vi det? Med 
nysgjerrighet og kjærlighet løftes våre liv og rutiner fram - 
med konkurranser, gjester og lyttere.

Programledere er Tarjei Strøm, Kari Slaatsveen og 
Heidi-Marie Vestrheim.
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Min første gang
Produsert av: Rubicon Radio
Produsent: Ingrid Torjesen
Prosjektredaktør NRK: Jan Egil Ådland
Lengde: 10 x 15’

Sex kan være skummelt, fint, flaut og katastrofalt. 
Dette er podkasten med ekte og selvfortalte historier om 
våre første ligg. 

Vi møter blant andre Kine som ble mobbet og slet med 
selvbildet på ungdomsskolen. Det eneste området hun 
følte seg sikker, var i senga. Einar hadde kun porno 
som referanse da han skulle ligge med en gutt for første 
gang. Han gikk “all in” og lærte fort at sex ikke alltid er 
som på film.
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Norsken, svensken og dansken
Produsert av: Broen XYZ
Produsent: Henrik Hylland Uhlving
Prosjektredaktør NRK: Terje Dale
Lengde: 33 x 57’

Har du hørt at norsken, svensken og dansken har laget 
et radioprogram? 

Hvem bryr seg mest om monarkiet? Og er det deilig å 
være norsk i Sverige? 

Hilde Sandvik (norsken), Åsa Linderborg (svensken) og 
Hassan Preisler (dansken) gir deg fasiten og prøver å 
skape økt forståelse mellom de skandinaviske landene.

Serien løfter samfunnsdebatten fra nasjonalt til nordisk 
nivå og har som ambisjon å være interessant, lærerik og 
underholdende.
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Røverradion
Produsert av: Rubicon Radio og Røverhuset v/Mina Hadjian
Produsenter: Henriette Aurtande og Ingrid Torjesen
Prosjektredaktør NRK: Terje Dale
Lengde: 48 x 30’

Dette er Norges eneste radioprogram laget av innsatte 
innenfor murene i norske fengsler. 

I Norge blir man dømt til frihetsberøvelse, men ikke til 
berøvelse av ytringsfriheten. Hvordan er det egentlig å 
sitte i fengsel? Og hvem er de som gjør det? 

Røverradion gir deg nye perspektiver og livserfaringer 
når de innsatte, politikere og samfunnsaktører må ta 
ansvar for valgene de har tatt.

På bildet ser vi kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen 
som gjest i programmet.
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Smartere på 10 minutter 
Produsert av: Anti 
Produsent: Elisabeth Stabell 
Prosjektredaktør NRK: Line Gevelt Andersen 
Lengde: 30 x 10’ 

Hvorfor sier vi «hallo»? Er 5G helseskadelig? Finnes det 
noe som lever evig?
 
I denne podkastserien gir Selda Ekiz deg vitenskapelige 
“fun facts” – så du kan briljere blant vennene dine. 
 
Det sies at kråker er blant de aller smarteste fuglene. 
Hva gjør dem fortjent til den beskrivelsen? Og høna eller 
egget? Nå kan du en gang for alle få svaret på dette 
evige spørsmålet, for det finnes faktisk et svar! 
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Sånn er du
Produsert av: Feelgood Scene Film & TV 
Produsent: Lars Hognestad 
Prosjektredaktør NRK: Jan Egil Ådland 
Lengde: 24 x 59’

Hvor nevrotisk er du? Er du ekstrovert eller introvert? 
Og er du en spenningssøker?
 
Kjente personer får i denne serien gjennomgå 
personlighetstesten “Big Five”, og resultatene får 
de direkte i studio av programlederne Harald Eia 
og Nils Brenna. 

Blant de som har fått personligheten sin analysert i 
denne fjerde sesongen er Herman Flesvig, Funkygine, 
Silya Nymoen, Ingebjørg Bratland og Dagfinn Lyngbø.
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To i campingstol
Produsert av: Tjøme Radio
Produsent: Lars Erik Ertzgaard Ringen
Redaktør NRK: P2 desken/Ole Jan Larsen
Lengde: 30 x 27’

I denne sommerserien inviterer programleder Håkon 
Haugsbø hver dag to interessante gjester til samtale om 
aktuelle spørsmål.
 
Hvordan går det med tilliten mellom oss når den blir 
utfordret så hardt som den blir nå? Hvordan er forholdet 
vårt til mat, og hvordan er det å være musiker i korona-
tiden?

Dette og mye mer svarer kunstnere, politikere og andre 
samfunnsengasjerte gjester på.
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Tobias
Produsert av: Monster Entertainment
Prosjektredaktør NRK: Mirja Minjares
Lengde: 4 x 32’

Harald Eia og Nadina Bouhlou opplevde i 2019 alle 
foreldres mareritt: De fikk en sønn med en alvorlig 
sykdom. Sønnen, som fikk navnet Tobias, ble lagt 
inn på nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet. 
Han lå i respirator og ble operert flere ganger, men 
etter to måneder bestemte legene seg for å avslutte 
behandlingen.
 
I denne podkasten forteller de om de to månedene 
sønnen klamret seg til livet, om tapet og om tiden 
etterpå.
 
Serien er laget av Joachim Førsund, Sigurd 
Øygarden Flæten og Kine Jeanette Solberg.



 

Våre 15 største 
leverandører 
alt innhold i 2020

Våre 10 største 
lydleverandører 
i 2020

Våre 5 største 
dramaleverandører 
i 2020

Våre 5 største 
faktaserieleverandører 
i 2020

Sjangerfordeling 2020

 1. (2) Monster
 2. (–) Cinenord 
 3. (7) Nordisk Film 
 4. (4) Rubicon  
 5. (–) Seefood 
 6. (6) Fremantle
 7. (9) Spark
 8. (–) Fenomen
 9. (10) Teddy TV 
10. (3) Nordisk Film Production 
11.  (13) Maipo
12. (–) Feelgood 
13. (14) STV
14. (–) Fabelaktiv
15. (–) Anti 

(2019 i parentes)

 1. (5)  Anti 
 2. (1)  Rubicon 
 3. (4)  Lyder Produksjoner
 4. (3)  Vrang 
 5. (2)  Munck  
 6. (7)  Monster 
 7. (8)  Feelgood 
 8. (–)  Broen XYZ 
 9. (9)  Millimedia 
 10. (–)  Tjøme Radio

 1. (–)  Cinenord
 2. (–)  Monster 
 3. (10)  Seefood
 4. (6)  Spark 
 5. (–)  Fenomen 

 1. Monster  
 2. Teddy TV  
 3. Nordisk Film Production 
 4. Fremantle 
 5. Feelgood
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Drama 
45%

Underholdning
30%

Faktaunderholdning
19%

Dokumentar
1%

Radio/Lyd
4%

Andre 
1%



Om NRKs eksternavdeling
Eksternavdelingen har 24 ansatte, og er en av åtte avdelinger i 
Strategi- og mediedivisjonen i NRK, i tillegg til Internbestillere, 
Analyse, Marked og kommunikasjon, TV, Radio, Nett og Strategi.  

Avdelingen består av fire enheter, Eksternredaksjonen, Kontrakt og 
forhandling, Innholdsdistribusjon og -deling, og administrasjon. 
Den har ansvar for å sikre NRK det beste innholdet fra eksterne leverandører 
og sørge for at dette innholdet bidrar best mulig i NRKs innholdspakke til publikum. 
Avdelingen skal også merutnytte NRKs innhold i form av salg av ferdig 
innhold og deling av innholdet med andre publisister i Norge.  

Dramainnhold bestilles og redaktørstyres av NRK Drama, mens 
eksternavdelingen har ansvar for alle avtaler og bidrar også med 
finansieringskompetanse for fullfinansiering av større prosjekter.  

Petter Wallace er sjef for Eksternavdelingen og programredaktør for 
eksterninnhold, petter.wallace@nrk.no, tel:41616190
Unni Ødegård er strategi- og utviklingssjef, 
unni.odegard@nrk.no, tel:91611655
Kim Melland Jørgensen, leder Kontrakt og forhandling, 
kim.melland.jorgensen@nrk.no, tel:90208921
Åse Marie Bendiksen, leder Innholdsdistribusjon og -deling, 
ase.marie.bendiksen@nrk.no, tel:91817860
Silje Tomter er administrasjonsleder, silje.tomter@nrk.no, tel:41508545
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Avdelingen har sju prosjektredaktører: 
Pia Basberg, pia.basberg@nrk.no, tel:92201451
Gitte Calmeyer, gitte.calmeyer@nrk.no, tel:93021091
Terje Dale, terje.dale@nrk.no, tel:91532430
Anne Kvadsheim, anne.kvadsheim@nrk.no, tel:97508820
Mirja Minjares, mirja.minjares@nrk.no, tel:92269848
Marie Sjo, marie.sjo@nrk.no, tel:99004283
Jan Egil Ådland, jan.egil.adland@nrk.no, tel:97795944
 
I administrasjonen finner du koordinatorene:
Mai-Tove Hansen, mai.tove.hansen@nrk.no, tel: 93431366
Klaus Kristensen, klaus.kristensen@nrk.no, tel:97683886
Eirik Myhre, eirik.myhre@nrk.no, tel:46504764
 
I Kontrakt og forhandling finner du kontraktsforhandlerne: 
Sophia Fergus, sophia.fergus@nrk.no, tel:9515 0917
Inge Aleksander Fjørtoft, Inge.Aleksander.Fjortoft@nrk.no, tel:92208185
Steinar Igdun, steinar.igdun@nrk.no, tel:99749841
Mona Storhøi, mona.storhoi@nrk.no, tel:92029188

Innholdsdistribusjon og -deling:
Bente Sagplads, bente.sagplads@nrk.no, tel:90036189
Hege Bjercke, hege.bjercke@nrk.no, tel:47396557
Finn Erichsen, finn.erichsen@nrk.no, tel:91307187 
Thomas Stave, thomas.stave@nrk.no, tel:98858316
Rose Linn Tollefsen, Rose.Linn.Tollefsen@nrk.no, tel:90044290




