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Konceptbeskrivelse: Fra yt til nyt 

16 programmer á 28 minutter på DR1 kl. 18 

Fra yt til nyt er et reportageprogram, hvor vi følger ’genbrugere’ i deres hverdag.  

 

Baggrund 

Seerne efterspørger godt selskab og let viden kl. 18, og reportageprogrammer som Skattejægerne og Under 

Hammeren klarer sig godt. 

Samtidig er danskerne blevet mere bevidste om deres forbrug af ressourcer både på grund af miljøhensyn 

og fordi de passer på pengene. Ressourcebevidstheden finder man også i mode- og indretningstrends, hvor 

indretningen både skal være unik, personlig og med en genbrugs-æstetik. Det kan være et arvestykke man 

har sat ind i en nye sammenhæng, et møbel man selv har upcyclet eller en ting, man har brugt tid på at 

fremstille. Men selv om man har arvet en skænk, kan det godt være, at den ikke passer ind i den moderne 

bolig, og i det hele taget kan man godt mangle inspiration, tips og et skud gejst til at komme i gang. 

 

Programmets grundidé 

Fra yt til nyt følger i reportage en række idérige danskere, der finder brugte genstande, ting og materialer 

og giver dem nyt liv – enten ved at bruge dem i en ny sammenhæng eller ved at pille dem fra hinanden og 

bruge dem til at bygge noget helt andet, også kaldt upcycling. Det handler om autentisk genbrug, 

inspiration til hjemmet og begejstring, og vi får tips og tricks med på vejen. 

 

Medvirkende 

Vi har castet en række medvirkende, der på hver sin måde beskæftiger sig med genbrug, der kan bruges i 

hjemmet. De er castet efter at kunne inspirere seerne og lære fra sig med gode tips og tricks.  

Medvirkende i Fra yt til nyt 

Gitte Lacarriere Etableret indretningsarkitekt, der løser 
genbrugsindretningsopgaver, afholder workshops 
og skriver om genbrug og upcycling 

Thomas Dambo Kreativ genbrugskunster, skralder 
genbrugsmaterialer, bygger genbrugsmøbler, 
afholder workshops 

Marie-Louise Rosengaard 
 
 

Skaber kreative projekter til blog om upcycling, 
oftest projekter for og med børn 

Jeppe & Peter Rose Far og søn indretter og bygger møbler med 
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genbrugsmaterialer og er stolte håndværkere 

Tina Dalbøge 
 
 

Blogger om og arbejder med genbrug og indretning 

Steen Madsen (Fluesmækkeren fra Skave) 
 
 

Karismatisk personlighed, driver nedrivnings-
forretning og sælger genbrugsbyggematerialer 

Sannie Windelborg 
 
 

Entusiastisk indehaver af en genbrugs-interiørbutik, 
upcycler store og små møbler til salg i butikken 

Lama Juma & Rosa Føge 
 
 

Arrangerer og deltager i byttemarkeder landet over 
 

 

Vi arbejder løbende på at definere hvad der karakteriserer de enkelte medvirkende. Er de sjove, hundser de 

med de ansatte, er de perfektionistiske eller rodehoveder? Vi vil bruge deres karaktertræk til at gøre dem 

mere interessante for seerne, så de bliver genkendelige både for deres arbejde og deres personlighed. 

 

Indhold 

Programmerne består af tre krydsklippede historier. Hver historie er ca. 9 minutter og den klippes op i tre 

blokke á 3 minutter, der så krydses med de øvrige historier. Alle tre bliver introduceret i en fælles teaser 

først i programmet og sidst teases der for næste program. 

 

Set up og pay off 

Projekterne varierer i størrelse fra de små forandringer med enkle materialer og til de store og 

komplicerede opgaver. Hver historie bliver dog rundet af i det enkelte program. Det vil sige, at der altid 

kommer et pay off på det projekt, der er sat i søen først i udsendelsen.  

Hvis de medvirkende arbejder på et meget stort projekt, deler vi det op i flere mindre historier, så der både 

bliver en længere fortællemæssig bue over flere programmer, og hvor hvert delelement bliver afsluttet for 

sig i de enkelte programmer. 

 

Typer af historier 

Da programmet følger de medvirkende i deres hverdag, former historierne sig også efter, hvad de 

medvirkende konkret foretager sig. Værkstedshistorier vil vi kunne lave med en lang række af medvirkende, 

men da de arbejder med meget forskellige projekter i forskellige miljøer, vil der stadig blive en stor 

variation i historierne. Mange af historierne indeholder også et element af jagt efter materialerne i 
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genbrugsbutikker, containere og andre steder, da det er en fast del af de medvirkendes hverdag og ofte 

opstår når de får et godt tip.  

Eksempler 

Værksted Sannie bygger stole om til en bænk og betrækker bænken med 
genbrugsstof 

Kunstprojekt Thomas viser hvordan man bygger fuglehuse, maler fuglehusene og 
hænger dem op fx en opgave bestilt af Kunstmuseet Arken. 

Byttemarked Lama & Rosa skal veje alle de ting, som bliver byttet på et byttemarked i 
Varde, mens vi følger de ting og historier som deltagerne kommer med 

Indretning 
 

Gitte bygger interiør og indretter turistkontor i 70’er-stil 

En dag på pladsen Fluesmækkeren fra Skave hjælper kunder på pladsen og vi følger med 
relevante kunder hjem 

Workshops Gitte finder materialer til workshoppen i genbrugsbutikker og afholder 
workshop 

Kunder Jeppe og Peter modtager kunde og tager mål til bord, bygger bord og 
kunden er selv med til at patinere borde når de kommer for at modtage 

 

 

Tone 

Den gode stemning er udgangspunktet for programmet samtidig med, at vi gerne vil formidle let viden til 

seerne. Derfor har vi tre fokusområder: Fascination, tip & tricks og autenticitet. 

 

Fascination 

Vi stræber efter at programmerne er fascinerede for seerne. Fascinationen opstår ud af de projekter, vores 

medvirkende skaber, for de kan fremtrylle æstetiske og brugbare møbler og ting ud fra materialer som 

andre ville betegne som skrald. Projekterne er store, små, vilde eller enkle og i hvert eneste er der 

elementer, seerne kan tage med sig: ’Det var da en sjov idé, måske kun jeg gøre noget lignende 

derhjemme.’ 

 

Tips & tricks 

Ofte fortæller vi byggeprocesserne i montager, der er anvisende, men som ikke går i detaljer om alle 

elementer. Vi zoomer dog ind på de centrale tidspunkter og dvæler ved det, der er udfordrende, sjovt eller 

der hvor man virkeligt skal holde tungen lige i munden. Dermed får seerne helt konkrete tips og tricks, som 

de kan bruge til deres egne projekter hjemme, selv om vores historie måske handlede om noget helt andet. 

Eksempler kunne være: Hvordan du patinerer brædder, hvordan du skiller en træpalle ad, eller hvordan du 

betrækker et sæde. 
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Autenticitet 

Programmets præmis består i at følge ’genbrugerne’ i deres hverdag. Derfor lukker vi også hverdagen ind i 

programmerne og giver plads til de små afbrydelser, sjove episoder og glædelige øjeblikke, som en travl dag 

også består af. På den måde breder vi historierne ud, så vi også får et billede af en karakter og et miljø. Det 

bidrager også til at give liv til værkstedsscener, der ellers kan risikere at blive stillestående. 

  

Form & stil 

Vi understøtter autenticiteten med at følge de medvirkende i reportage. Til brug for skift mellem 

historierne laver vi en række nære og totale indstillinger på stativ, som vi bruger til picture-in-picture 

overgange. Vi skriver også de medvirkendes navne i overgangene så seerne får hjælp til at holde styr på 

hvem vi er hos nu. 

 

Skitser 

Til hjælp for seerne og som et stilelement præsenterer vi alle større projekter med en skitesetegning. 

Tegningen giver et visuelt set-up, så seerne bliver nysgerrige på, hvordan projektet mon kommer til at se 

ud, når det er færdigt. Samtidig giver det seeren en meget håndgribelig guide til at kunne følge med, når de 

medvirkende forklarer hvad dagens mission er. Seerne er dermed aldrig i tvivl om, hvad de medvirkende 

skal. 

 

Grafisk intro 

Tegningerne bliver tegnet i hånden og lagt på et stemningsfuldt arbejdsbord, som vi har skabt. 

Arbejdsbordet er samtidig vores visuelle identitet og har en fremtrædende rolle i vores grafiske intro. Den 

grafiske intro består af arbejdsbordet i forskellige beskæringer og sound bites og reportageklip fra 

programmerne kombineret i picture-in-picture. 

 

Sociale medier 

Programmernes ’how-to’-elementer har potentiale til at kunne bruges som korte videoer lagt på YouTube. 

Videoerne kan DR så trække ind igen på dr.dk og DR1s Facebook-side. Videoerne vil kunne ligge i lang tid på 

YouTube og have deres eget liv, når brugere søger efter ’hvordan skiller man palle ad’. Videoerne skal 

kunne klippes af det eksisterende materiale, der bliver produceret til programmerne.  

 

DR1s facebookside og Instagram-profil kunne være gode sociale platforme for markedsføring af 

programmet. 


