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Ugeavisernes Efterårsseminar
2. oktober 2019
Program
10.00 - 10.05

Velkomst

10.05 - 10.55

Medieudviklingen og tendenser nu og i fremtiden
Hvad betyder det eksplosive udbud og udviklingen for mediebrugernes tilgang til medier,
formater og indhold?
Marketminds v/Mette Obelitz giver samtidig et bud på, hvor lokale ugeaviser kan finde og
styrke sin position i det danske mediebillede.

10.55 - 11.40

Klar til Amazon-effekten
Verdens mest værdifulde virksomhed er på vej til Danmark, der med sin størrelse forandrer
landskabet i de lande, de indtager.
ADAPTORS v/direktør Henrik Stender giver et indblik i de forskellige forretningsben, som
Amazon hviler på, samt konsekvenserne, når de går i land.

11.40 – 11.50

Pause

11.50 - 12.50

Robotjournalistik og fremtidens teknologiske muligheder
Robotjournalistik og automatisering af produktion til print og digitale platforme.
Jørn Borch, Digital Chefredaktør, Jysk Fynske Medier guider os igennem teknologiens
mange muligheder med praktiske eksempler.
Richard Wraae, CEO, STEP A/S tager os videre ind i fremtiden med de Mega-trends, der
rammer os lige om lidt – alt fra Big Data til flyvende taxier.

12.50 - 13.35

Frokost

Herefter fortsættes i 2 spor

Ugeavisernes Efterårsseminar
2. oktober
Program – 2 spor
1
13.35 - 14.00

Redaktionelt

2

Inddrag læserne i at skabe
begejstring
Rødovre Lokal Nyt har som
målsætning at skulle inddrage
læserne tidligt i processen og tage
læserne med på råd omkring at
løse problemer i lokalområdet og
ikke kun skrive om dem.

Kommercielt

13.35 - 14.05

De Lokale Ugeaviser nu og i
fremtiden
v/ Lars Winther.

14.05 - 14.35

Medier i et mediebureaus optik
Hvordan og hvorfor vælges
medier?

Chefredaktør André Bentsen og
journalist Christian Valsted forklarer, hvordan man laver konstruktiv
journalistik med inddragelse af
læserne.
14.00 - 14.35

Fagets fremtid
Det er efterhånden blevet
normen, at fremtiden tegnes i
dunkle nuancer, når det handler
om medier og journalistik. Men
sådan behøver det ikke være.
Troels Mylenberg, tidligere
chefredaktør og direktør i Jysk
Fynske Medier, sad i et år i spidsen
for DJ’s udvalg ”Fagenes Fremtid”,
der havde til opgave at skitsere anbefalinger til fremtidens journalistik
– ikke mindst den lokale.

Fælles spor

Partner Charlotte Brunskov,
Hilmar & Høgsberg inviterer
os ned i maskinrummet og
fortæller om alle de rationelle
og irrationelle årsager, der er
baggrunden for en mediesplan.

Ugeavisernes Efterårsseminar
2. oktober 2019
Program – Fælles spor
14.35 - 15.15

Pause – Walk & Talk

15.15 - 15.30

Demokratistøtte til de lokale ugeaviser
Lokale ugeaviser ventes fra 2020 at blive omfattet af demokratistøtten.
Tidligere direktør i Danske Medier, Christian Kierkegaard, kommer med input til, hvilke kriterier der skal opfyldes af ugeaviser for at få støtte – og om muligheder for udviklingsstøtte.

15.30 - 16.10

Debatstof som ugeavisernes eksistensberettigelse
Kun hvis debatstoffet i ugeaviserne gennemgår en produktudvikling kan aviserne bevare
deres eksistensberettigelse.
Det hævder Anker Brink Lund, professor i medieledelse ved Copenhagen Business School,
der i mange år har haft et bankende hjerte for lokale ugeaviser. Sammen med North
Media er Anker Brink Lund er i gang med et eksperiment, der skal gøre lokaldebatten mere
levende og vedkommende. Han vil dele erfaring fra projektet og hans viden om ugeavisernes debatstof.

16.10 - 16.20

Pause

16.20 - 16.50

Anmeldelse af ugeaviser
Chefredaktør på BT, Michael Dyrby, har læst ugeaviser fra nær og fjern og giver en kærlig
anmeldelse af ugeaviserne i Danmark. Både ris og ros kan forekomme.

16.50 - 17.45

Genvej til begejstring
I en tid hvor den “lokale begejstring” ofte overskygges af brok og bekymring, tager
Thomas Mygind kompetent og kvalificeret livtag med vores tendens til periodisk trutmund.
Med enkle metaforer, ukomplicerede strategier og masser af humor leverer Thomas et
inspirerende gejst-boost og effektive genveje til gejst, bedre relationer, øget trivsel og
større personligt overskud. Professionelt og privat.

18.30 - 19.00

Velkomstdrink og overrækkelse af ugeavisernes årspriser
Juryformand Mette Lyhne, Herlev Bladet, står for prisoverrækkelsen.

19.30 -

Gallamiddag med underholdning

