
 
PRESSEMEDDELSE – 23. maj 2018 
 
Tilmelding åben til Radiodays og Prix Radio 2018 
 
Radiodays og Prix Radio afholdes i år fredag 28. september. Med ekstra tilbud om 
workshops og masterclass om lørdagen. 
 
Når Radiodays i år afholdes for 17. gang, vil det være med et program, der tager alle de gode 
erfaringer med fra tidligere år, og som indholdsmæssigt er præget af den store succes som 
radio og podcast har. Kodeordene er Læring, Inspiration og Netværk.  
 
Radiodays er den årlige mulighed for alle som arbejder med lyd og radio til at få skærpet 
deres radiofaglighed, blive inspireret og få nye ideer, samt en unik mulighed for at networke 
og lære nye kollegaer og konkurrenter at kende. 
 
Radiodays har i år et stærkt fokus på radiohåndværket som samler os alle, lige meget om vi 
laver podcast, taleradio eller musikradio – og uanset om man arbejder på en kommerciel 
kanal eller med public service: værtskabet, journalistikken, flow, interviewteknik og hvordan 
du får dine gæster til at performe.  
 
Mere end 50 oplægsholdere fra ind- og udland vil i workshops, debatter og pep-talks dele af 
deres erfaringer.   
 
Branchen vil lade sig inspirere af hinanden og ikke mindst af, af andre: EU Parlamentariker 
(og radiovært) Jens Rohde giver den politiske journalistik en pep-talk. Forfatteren Tom 
Buk Swienty deler ud af tips og tricks om hvordan man tegner et portræt, Kulturminister 
Mette Bock byder velkommen og efterfølges af en mediepolitisk debat alt imens vi i et andet 
spor har et særligt fokus på det autentiske værtskab – og på talentudvikling, og ikke mindst 
på, hvordan man som redaktionsledere og chef, kan spotte, udvikle og fastholde nye talenter.  
Fokus vil der også være på branded content og hvordan det integreres bedst. Peter 
Brückman fortæller om Mediano podcast succes, og New Yorker podcasteren Jenna 
Weiss-Berman kommer forbi - ligesom vi laver et deep dive ned i de store trends og 
tendenser: hvad sker der med radiomediet, når vi om ganske kort tid kan tale til vores 
radioapparater? 
 
Endelig vil der som noget nyt, blive mulighed for at tilmelde sig en række masterclasses: 
Radio24Syvs Iben Maria Zeuthen og Rebeca Bach Lauridsen, der både har arbejdet på 
Voice, P4 og P1, vil facilitere et nyt masterclass spor med de bedste oplægsholdere. 
 
Radiodays har lagt sig i selen for at favne alle de strømninger og nye tiltag der fylder i 
branchen. Programmet udvikles henover de næste måneder og der vil løbende blive tilføjet 
nye sessions og oplægsholdere.  
 

Læs om pris, program, tilmelding og early-bird frister på www.radiodays.dk 

  

Radio Days arrangeres af Danske Medier, DR, Bauer Media og Radio24syv 

 
Kontakt: 
Formand for Radiodays’ bestyrelse, Marianne Bugge Zederkof, +45 20765099 

http://www.radiodays.dk/

