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Offisiell rapport
Den norske Mediefestivalen 2003

“

Jeg har fulgt Mediefestivalen fra starten og fra ulike posisjoner, dvs. fra salen, talerstolen og panelene. Kvaliteten i arrangementet og bredden i temaene har økt år for år. Mediefestivalens berettigelse er at den er eneste arrangement som samler
hele bredden av norsk medievirksomhet, dvs. medarbeidere, bedrifter og institusjoner. Uten festivalen ville norsk mediedebatt
vært vesentlig fattigere

”

John O. Egeland, Dagbladet

“

For meg er det viktig å treffe kolleger og etablere allianser som jeg har glede av mellom de årlige arrangementene. I tillegg er det svært nyttig å få lov til å holde innlegg og delta i paneldebattene ovenfor et meget kompetent publikum. Jeg har alt
i alt svært stor glede av Den Norske Mediefestivalen

”

Tor Fuglevik, Norges Televisjon

“

Mediefestivalen hadde et relativt interessant program, der man blant annet var innom mediekritikk og medieeierskap.
Særlig var det nyttig å høre på Alf Hildrum og Kjell Aamot snakke på vegne av de store konsernene. Medias ansvar og Tore
Tønnes bortgang var et gitt og nødvendig diskusjonstema. Festivalens styrke var definitivt at Eva Joly deltok. Et viktig møtested
for alle som er opptatt av medias rolle og utvikling
Ingvild Rugland, Bergens Tidende

”

I 2003 ble Den norske Mediefestivalen arrangert for tredje gang. Festivalen arrangeres hvert år i Bergen, og er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Presseforenings Media 2000, Nordiske TV Dager og Gullruten. Fagkonferansene Media 2000 og
Nordiske TV Dager blir arrangert hvert annet år, med Gullruten som fast avslutningsarrangement. Bergen Media By er paraplyorganisasjonen for Den norske Mediefestivalen. Festivalen gjør Bergen til sete for to konferanser av høy faglig kvalitet som
fokuserer på utviklingen i nasjonale og internasjonale medier og som tilbyr unike innblikk i ulike aspekter ved medieverdenen.
Årets festival bestod av konferansen Media 2003 og Gullruten. Festivalen gikk av stabelen torsdag 8. til lørdag 10. mai i
Grieghallen, Bergen. Festivalen som arrangement og begivenhetene under den forløp stort sett planmessig og uten nevneverdige problemer. Dette - sammen med høy kvalitet på programmet, engasjerte deltakere og en imøtekommende stab - var
medvirkende til å gjøre stemningen under festivalen svært positiv.
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artic 2456

Hvor er media på vei? Er kvaliteten på journalistikken synonymt med underholdningsverdien? Er rating viktigere enn
redelighet? Er krig det ultimate reality-showet? Media 2003 tar for seg hele mediebildet. Det skal handle om nyheter
og underholdning, om suksess og suksessens pris, om avsløringer og overtramp, om multimedialitet og markedsandeler. Kåre Valebrokk og John G. Bernander er bare noen av dem du møter i duell på Media 2003. Vil du bli oppdatert bør du melde deg på nå.

KONFERANSEN

Media 2003

BERGEN 8.-10. MAI

Media 2003 er den viktigste konferansen for alle med tilknytning til mediebransjen. Her er sesjoner på alt fra journalistisk
håndverk til nordiske eierstrukturer, fra analyser og debatt av aktuelle saker til spådommer om framtiden. De fremste
fagfolkene og mediepersonlighetene i Norden er der som forelesere. Du har alt å tjene på å være der som deltaker.
Velkommen!

For påmelding og oppdatert informasjon, se www.mediefestivalen.com
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Fagkonferansen Media 2003
Den viktigste arenaen for mediebransjen skjer hvert år i Bergen. Deltagerne kunne velge mellom 33 foredrag og paneldebatter.
Viktige temaer og problemstillinger ble presentert og debattert av kompetente deltagere.
Fagkonferansen Media 2003 henvender seg til hele den norske mediebransjen. Media 2003 søker å fange opp hele bredden i
bransjen fra avis til radio, TV og nett og den sammensmeltingen som skjer mellom de ulike publiseringskanalene. Under Media
2003 tilbys informasjon som gir større innblikk i hva som skjer med det norske mediesamfunnet.
Til tross for færre deltakere enn forventet var Media 2003 en suksess. Vi kunne tilby 33 sesjoner som omhandlet en rekke ulike
tema. 436 deltakere ble inspirert, motivert og informert av 93 foredragsholdere. Kvaliteten på sesjonene ble av deltagerne vurdert som meget høy. Konferansen viste at det er behov for å diskutere felles problemstillinger.
Media 2003 ble arrangert etter initiativ fra Bergen Presseforening. DNMF har siden 2001 fungert som Media 2003s faste administrasjon. I og med at konferansen alternerer med Nordiske TV Dager, er det behov for en fast struktur og kontinuitet også i de
årene Media 2003 ikke arrangeres. Et eget festivalkontor er en absolutt nødvendighet med det omfang og den prestisje som
knytter seg til de ulike konferansen og til DNMF. Irmelin Nordahl var festivalsjef for konferansen i 2003.
Hoveddelen av konferansens planlegging og gjennomføring er basert på frivillig innsats. Arrangementet kunne ikke vært
gjennomført hvis ikke ildsjeler i det lokale og nasjonale mediemiljø gav av sin tid.
Programkomiteen består av enkeltpersoner med ulik journalistisk bakgrunn. Gruppen er selvrekrutterende, og søker en
sammensetning som skal dekke et bredt spekter av faglige kunnskaper og interesser. Komiteen for denne konferansen bestod
for første gang av medlemmer både fra Bergen og Oslo. Denne ”geografiske utvidelsen” fungerte meget bra, og en bredere geografisk sammensetning av komiteens medlemmer vil bli prioritert også fremover. Programkomiteens oppgave er å sy sammen
det faglige konferanseprogrammet, samt ha det overordnede økonomiske ansvaret. Arbeidet er meget ressurs- og tidkrevende.
For fremtidige festivaler synes det nødvendig å ”kjøpe fri” noen eller en person, slik at vedkommende rekker over arbeidsoppgavene sine og ikke drar for store veksler på egen fritid.

Styre Bergen Presseforening:
Ørjan Torheim, TVHordaland, leder, Thor Christian Skavlem, Dagen, Marianne Boge, TV 2, Irina Lee, Bergens Tidende, Gard
Steiro, Bergens Tidende Ole Erik Klokeide, Dagens Næringsliv, Helga Kleiva Pedersen, Seniorklubben BPF

Styre Den norske Mediefestivalen og Bergen Media By:
Frode Bekkestad, Bergen kommune, styreleder, Haldis Revheim, Hordaland fylke, nestleder, Øivind Johannessen, TV 2, Arild
Berg Karlsen, Bergens Tidende og BPF, Thomas Hellum, NRK, Elin Sander, produsent, Bjørn Tore Hjetland, Bergen kommune
Solveig Holm, Bergen kommune

Ressursgruppe for Media 2003:
Ingrid Lohne, Mediebedriftenes Landsforening, Per Edgar Kokkvold, Norsk Presseforbund, Torgeir Foss, TV 2, Rolf Branderud,
NRK, Lasse Gimnes, SHF Forlaget

Administrasjon, Den norske Mediefestivalen:
Irmelin Nordahl, festivalsjef, Anngun Dybsland, prosjekt- og gjestekoordinator, Vidar Hardeland, informasjon/PR,
Gry E. Skjæveland, sekretariat, Tor Kristian Liseth, transport, Kongress & Kultur, kongressansvarlig, B+B Mediakommunikasjon,
teknisk ansvarlig, Artnett, webansvarlig, Anders Teig, filmfotograf, Torill Svege, rådgiver
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Program
Hvordan nå sine mål og hva kan vi lære av Tønnesaken. Er mediene kun en våken observatør under valgkampen eller har de også
blitt deltagere. Hvordan ser de store mediekonsernene på utviklingen i det nordiske mediemarkedet? Begrepene suksess og selvransakelse var en rød tråd i programmet for Media 2003.
Fagkonferansen Media 2003 ble arrangert i Grieghallen, i perioden 8. til 10. mai 2003. Konferansen bestod av 33 ulike sesjoner,
og 93 foredragsholdere/debattdeltakere bidro med sin kunnskap. Tilbakemeldinger fra deltagerne har vist at programkomiteen
lykkes svært godt i å sette sammen et aktuelt, variert og spennende program.
Gjestelisten var svært variert, deriblant Eva Joly, Kjell Aamot, Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Alf Hildrum, John G. Bernander,
Kåre Valebrokk, Peppe Engberg og Jørgen Ejbøl. Av gjestene var en fra Finland, fem fra Danmark, en fra England og fem fra
Sverige. De resterende gjestene var fra Norge, inkludert 16 med bosted i Bergen.
Årets konferanse fokuserte på utviklingen i nasjonale og nordiske medier, og tok for seg både dagens mediebilde og utfordringer som vil møte oss i fremtiden. Programmet fokuserte på to overordnede tema: Suksess og selvransakelse. Det lyktes
svært godt å bygge sesjoner rundt disse overordnede tema. I tillegg ble det arbeidet aktivt for å gi programmet en nordisk profil. Også dette lykkes programmet å realisere.
I en tid som er vanskelig for mange mediebedrifter ønsket vi å presentere suksesshistorier til inspirasjon og motivasjon. Blant
annet viste sjefredaktør i Svenska Dagbladet, Lena K. Samuelsson, noen av årsakene til at avisen har gått fra store røde tall til
å bli den hurtigst voksende i Stockholmsområdet. I tillegg presenterte vi Autofil, Kvinnheringen, Telemarksavisa, VG Nett og
NRK Sogn og Fjordane. Disse har alle oppnådd strålende resultater, og de fortalte hvordan.
Suksess skjermer imidlertid ingen fra kritikk, og årets konferanse valgte også å fokusere på suksessens bakside. De danske
journalistene Michael Elsborg og Jesper Knudsen i TV Avisen, Danmarks Radio, fortalte om hvordan de en dag ble feiret som
gravende journalister, og hvordan det hele ble forvandlet til et mareritt da fagforeningslederen de hadde avslørt som svindler
tok sitt eget liv. I forlengelsen av dette diskuterte vi hvordan Tore Tønne ble behandlet i norske medier. Var Tønnesaken et
eksempel på overgrep fra pressens side, eller var behandlingen ikke mer enn offentlige personer bør tåle? Meningene var
mange, og ulike – slik det skal være i en viktig debatt.
Meningene var også mange og ulike i diskusjonene om medienes dekning av valgkamper og kriminalitet. Har pressen overtatt
styringen, er det journalistene som setter dagsorden og bestemmer hva vi skal synes noe om? Deltakerne fikk også vite mer
om utfordringer i det nordiske mediemarkedet, om hvordan eierskap i mediene vil fortone seg fremover, om journalisters og
publikums oppfatning av mediene. Sistnevnte ble presentert ved en egen Opinionsundersøkelse, som tok for seg spørsmål om
medienes troverdighet etter et år med flere uheldige saker.
Nytt av året var et eget programsamarbeid med Gullruten og Norske film + tv-produsenters forening. Samarbeidet resulterte i
tre sesjoner som særlig kombinerte interessene til konferansens ordinære deltakere og produsentmiljøet. Samarbeidet var
svært vellykket, og vil bli videreført og videreutviklet fremover.
Det synes imidlertid som om programmeringen i enkelte tilfeller førte til valgets kval blant deltakerne. Konferansen hadde opp
til tre sesjoner som gikk parallelt til enhver tid, noe som gjerne kan synes for mye. For hvordan kan man velge mellom å høre
Eva Joly snakke om korrupsjon og medier, Robert Picard – en av verdens fremste medieforskere – berette om papiravisens
fremtid, mens forsker Ester Pollack og politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, diskuterer medienes innvirkning på
kriminalpolitikken? Disse tre tema er alle interessante for festivalens deltakere, og valgmulighetene ble i dette, og andre tilfeller, litt for store. Dette er på mange måter et godt kvalitetstegn, men for fremtidige konferanser bør det likevel vurderes å
gjøre valget enklere for deltakerne. Det vil dessuten bli prioritert å ha flere sesjoner uten parallelle alternativer, for slik å gi
deltakerne flere felles opplevelser.
I fremtiden vil det også være ønskelig å presentere forskningsresultater på konferansen. Dette har vært et mål ved alle festivaler, men har til nå vært vanskelig å realisere. Arbeidet med å få til minst en slik presentasjon vil fortsette.
I tillegg er det for få kvinner som bidrar som foredragsholdere og debattdeltakere. Det finnes svært mange godt kvalifiserte
kvinner både i Norge og utlandet, men mange av disse er tilbakeholdne med å opptre på konferanser av denne type. Mange
kvinner ble forespurt, men mange svarte også nei, av ulike grunner. Arbeidet for å presentere flere kvinnelige gjester i foredrag og debatter vil fortsette, og vi håper å oppnå bedre kjønnsfordeling under fremtidige festivaler.
Til tross for disse og andre mindre mangler er vi imidlertid meget tilfreds med programmet, både i forhold til aktualitet, bredde, foredragsholdere/debattdeltakere og konkret innhold.
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Programkomiteen for Media 2003:
Gunnar Wiederstrøm, Bergens Tidende, leder, Kari Amble, NRK, Hans Brundtland, Bergensavisen,
Lars Arve Røssland, Universitetet i Bergen, Nina Gram, Verdens Gang, Elin Sørsdahl, TV 2
Følgende sesjoner var del av programmet:

Foredrag:
Når presse og publikum spriker v/Frank Aarebrot
Avsløringens pris v/Jesper Knudsen, Michael Elsborg, John Olav Egeland
Hun gransker granskerne v/Lilian Öhrström
Newsplex – fremtidens multimediedesk v/Robert Picard
Wang lar bildene tale v/Knut Egil Wang
Hva står igjen etter Tønnesaken? v/Ivar Hippe
Utfordringer i det nordiske mediemarkedet v/Kjell Aamot
Hvor går reklamekronene? v/Terje Vold
Korrupsjon og medier v/Eva Joly
Papiravisens fremtid v/Robert Picard
CNN i Irak – rapport med påholden penn? v/Diana Muriel
Slik bygger vi det nye Svenska Dagbladet v/Lena K. Samuelsson
Dagen er ikke helt den samme uten... v/Bernt Olufsen
Når fremtiden er utsatt v/Erik Nord
BAs forspill v/Dag Bjørndal, Dag Frode Algerøy
Hva Haavik så og hørte – Se og Hør gjennom 25 år v/Knut Haavik
Hvorfor skriver vi? v/Anders Johansen
Muligheter og utfordringer med NRKs nye 10 %-ordning v/Mari Velsand, Petter Wallace

Debatter/intervjuer:
Har pressen mistet troverdighet? v/Torgeir Foss, Frank Aarebrot, Rune Gerhardsen, Åse Kleveland, Marie Simonsen
Avsløringens pris II v/Per Chr. Magnus, Per Edgar Kokkvold, Eva Joly, Leif-Frode Onarheim, John Olav Egeland
I valgkampens hete v/Elin Sørsdahl, Peter Esaiasson, Rune Gerhardsen, Erna Solberg, Bente Engesland, Åslaug Haga
Spise, eller bli spist? v/Bo Brekke, Kjell Aamot, Alf Hildrum, Jørgen Ejbøl, Peppe Engberg
Toppmøte om TV v/Anders Magnus, John G. Bernander, Kåre Valebrokk
Åpent møte i Pressens Faglige Utvalg v/John Olav Egeland, Annette Groth, Odd Isungset, Catharina Jacobsen,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Ingeborg Moræus Hanssen, Per Edgar Kokkvold, Reidar Larsen m.fl.
Hvem skal granske granskerne? v/Geir Rommetveit, Jens Stoltenberg, Per Edgar Kokkvold, Sigurd Allern,
Jan Vincents Johannesen
Krigen i Irak under Media 2003 v/Viggo Johansen, Nils Helle, Fredrik Græsvik, Sigrun Slapgard, Harald Henden
Seks på topp i Norge v/Knut Skogstad, Magnhild Gjengedal, Ove Mellingen, Torry Pedersen, Magni Øvrebotten
Norges televisjon v/Hans Hjellemo, Anders Brandt, Tor Fuglevik, Stig Eide Sivertsen, Olemic Thommessen
Møt regissøren av Mordkommisjonen v/Kjetil Lismoen, Niels Arden Oplev
Fra østrogen til testosteron: representasjon i norsk film og TV v/Kjetil Lismoen, Anne Hoff, Arild Brubak,
Petter Wallace, Vigdis Lian, Jens Øvrebø
Tvillingfrisørene fra Bagdad v/Tony Ågotnes, Sharhokh Kavousi, Amir Saion, Ehmad Saion, Thor Morten Trå

Andre:
Åpning: Underholdning ved Norges Musikkorps Forbund og Ole Hamre, innlegg fra Anne-Grete Strøm-Erichsen,
Irmelin Nordahl. Åse Kleveland åpnet konferansen med eget innlegg
Pomp, prakt og mediemakt: Journalistisk rollespill om kongehusjournalistikk, v/Per Jon Odéen m.fl.
Avviklingen av sesjonene fungerte bra. Enkelte tekniske problemer førte til forsinkelser, mens andre sesjoner gikk noe over
tiden. I de aller fleste tilfeller gikk imidlertid alt etter planen, og deltakelsen var god. Det synes som om sesjonenes plassering
i de ulike salene var godt planlagt i forhold til interesse.
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Åpne sesjoner:
Fem av konferansens sesjoner var åpne for publikum. Dette gjaldt følgende:
Torsdag 8. mai Kl. 10:30 Åpning
Fredag 9. mai
Kl. 14:00 Åpent møte i Pressens Faglige Utvalg
Fredag 9. mai
Kl. 16:15 Hvem skal granske granskerne?
Lørdag 10. mai Kl. 11:15 Pomp, prakt og mediemakt
Lørdag 10. mai Kl. 11:15 Tvillingfrisørene fra Bagdad
De åpne sesjonene tok opp tema som har stor allmenn interesse, og som hadde potensiale til å være svært lærerike: Hvordan
diskuterer mediebransjen seg selv? Hvordan blir klager behandlet av Pressens Faglige Utvalg? Hvordan vurderer mediene
ulike saker – hva skal trykkes, hva skal ikke publiseres? De åpne sesjonene ble spesielt markedsført i mammut, plakater og
e-post. Deltakelsen ble imidlertid ikke så stor som forhåpet. Likevel vurderes det som viktig å gjøre konferansen tilgjengelig
også for andre interesserte, særlig studenter og skoleelever.
I forbindelse med den praktiske avviklingen av konferansen hadde prosjektgruppen hjelp av ca. 35 frivillige, de fleste studenter
med mediebakgrunn. Disse arbeider som vakter, sjåfører, teknikere og rom-vakter.
Ettersom konferansen har vokst og vokser i omfang, er det klart at festivalen generelt og konferansen spesielt har behov for et
mindre sekretariat. Dette gjelder særlig de siste fem månedene før konferansen. Det anses som nødvendig å styrke sekretariatet ytterligere ved fremtidige arrangementer.
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artic 2452

Oppskriften på suksess: Fins den? Under vignetten “Seks på topp” ser vi næmere på vidt ulike
suksesshistorier fra Norge og Norden: VG, Svenska Dagbladet, Eldrebølgen, Autofil, Telemarksavisa og NRK Sogn og Fjordane. Vi spør hva vi kan lære av dem. Samtidig diskuterer vi suksessens
pris: Blir fokuset på bunnlinjen for sterkt? Blir journalistikken taperen i jakten på suksess?
Suksesskriterier er bare ett av temaene på Media 2003.

KONFERANSEN

Media 2003

BERGEN 8.-10. MAI

Media 2003 er den viktigste konferansen for alle med tilknytning til mediebransjen. Her er sesjoner
på alt fra journalistisk håndverk til nordiske eierstrukturer, fra analyser og debatt av aktuelle saker
til spådommer om framtiden. De fremste fagfolkene og mediepersonlighetene i Norden er der som
forelesere. Du har alt å tjene på å være der som deltaker. Velkommen!
For påmelding og oppdatert informasjon, se www.mediefestivalen.com
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Gullruten
Det norske produksjonsmiljøet feiret seg selv, og nesten 800.000 seere delte opplevelsen med dem. Heder og ære til det ypperste
av norskproduserte tv-program.
Gullruten er stiftet av Norske film- + tv-produsenters forening, og har som formål å være et forum for fjernsynsproduksjon,
stimulere til produksjon av fjernsynsprogrammer med høy innholdsmessig, kunstnerisk og teknisk kvalitet. Gullruten arbeider
for å utvikle og sikre produksjonsmiljøet i Norge, og for å heve prestisjen til norske fjernsyns coproduksjoner.
Som medlemmer av Gullrutekomiteen står de største TV-kanalene i Norge, i samarbeid med Stiftelsen Gullruten. TV-programmet Gullruten gikk av stabelen lørdag 10. mai, og deltakerne på Media 2003 fikk mulighet til å delta på den direktesendte TVoverføringen. Gullruten har vært arrangert i en årrekke, men det var først i 1998 at utdelingen ble et direktesendt TV-show.
Siden den gang er det TV 2 som har fått i oppgave å sende showet.
Gullrutekomiteen nominerer en rekke TV-program som har vært sendt på norske TV-skjermer i løpet av det siste året. Showet,
inkludert forspill og nachspill-sending oppnådde igjen rekordhøye resultater, opp mot 788 000 seere. Dette var den første helgen i år at TV 2 slo NRK i seertall. Showet ble utført enklere enn tidligere, og fungerte godt. Alle fikk et eget 26-siders
Gullruten-program på setene i salen. Etter showet gikk alle med billett til egen Gullruten-fest.

Gullrutens styre:
Gullruten er en ideell stiftelse eid av Norske film- og TV-produsenters forening. Styret består av styreleder Nina Grann (NRK),
Tom G. Eilertsen (Produsentforeningen), Dag Lein (Rubicon TV) og Stig Hagfors (TV-produsentene Holm & Hagfors). Daglig
leder Dorthe H. Stramrud har vært administrativt ansvarlig.
Styret oppretter en Gullrutekomité hvor representanter for TV-kanalene samt styret i Gullruten sitter. Denne komiteen er
hovedsaklig ansvarlig for valg av kategorier, jurymedlemmer, hederspriser og nytt av året, også for hvilke tema som er interessant for seminarer.
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Media 2003
BERGEN 8.-10. MAI

For påmelding og oppdatert informasjon, se www.mediefestivalen.com

Media 2003 er den viktigste konferansen for alle med tilknytning til mediebransjen. Her er sesjoner
på alt fra journalistisk håndverk til nordiske eierstrukturer, fra analyser og debatt av aktuelle saker
til spådommer om framtiden. De fremste fagfolkene og mediepersonlighetene i Norden er der som
forelesere. Du har alt å tjene på å være der som deltaker. Velkommen!

KONFERANSEN

Hvor er media på vei? Er kvaliteten på journalistikken synonymt med underholdningsverdien? Er
rating viktigere enn redelighet? Er krig det ultimate reality-showet? Media 2003 tar for seg hele mediebildet. Det skal handle om nyheter og underholdning, om suksess og suksessens pris, om avsløringer
og overtramp, om multimedialitet og markedsandeler. Kåre Valebrokk og John G. Bernander er bare
noen av dem du møter i duell på Media 2003. Vil du bli oppdatert bør du melde deg på nå.

2455

Spise, eller blir spist?
Hva skjer i årene som kommer? Er det håp
for nordisk eierskap? Med Alf Hildrum,
konsernsjef, A-pressen ASA; Jørgen Ejbøl,
sjefredaktør, Jyllandsposten; Lasse
Gimnes, forlagsredaktør, Se og Hør forlag.

Når presse og publikum spriker
Rykende fersk Opinionsundersøkelse
presentert av valgforsker Frank Aarebrot.

Eva Joly, rådgiver, Justis- og politidepartementet.

Toppmøte om TV
Kåre Valebrokk, administrerende- og
ansvarlig direktør, TV 2 AS; John G.
Bernander, kringkastingssjef, NRK.

Slik bygger vi det nye
Svenska Dagbladet
Lena K. Samuelsson, sjefredaktør og ansv.
utgiver, Svenska Dagbladet.

Møt Lillian Öhrström, medieombud,
Dagens Nyheter.

Newsplex – fremtidens
multimediadesk
Konvergens i praksis ved Robert Picard,
professor, Institutt for medieøkonomi,
Turku.

Avsløringens pris

Er det riktig at mediene har overtatt styringen av valgkampene? Med Peter
Esaiasson, professor og valgkommentator i
TV4; Erna Solberg, kommunalminister;
Bente Engesland, politisk redaktør, NRK;
Rune Gerhardsen, politiker og byrådslederkandidat Oslo, Arbeiderpartiet.

I valgkampens hete

Er Tønne-saken et godt eksempel på overgrep fra pressens side, eller er dekningen
denne saken fikk ikke mer enn det maktmennesker må tåle av nærgående journalistikk? Til debatt: Per Edgar Kokkvold,
generalsekretær, Norsk Presseforbund;
Leif-Frode Onarheim, stortingsrepresentant, Høyre; John Olav Egeland, tidl. sjefredaktør, Dagbladet.

Korrupsjon og medier

Hun gransker granskerne

Hvilken oppskrift har de for suksess?
Eldrebølgen, Autofil, Telemarksavisa,
Kvinnheringen, NRK Sogn og Fjordane og
VG nett.

Seks på topp

Mange av morgendagens tjenester er tilgjengelige, hvordan vil den teknologiske
utviklingen se ut? Stig Eide Sivertsen,
konserndirektør, Telenor Broadcast.

Når fremtiden er utsatt

Bernt Olufsen, sjefredaktør, VG.

Dagen er ikke helt den
samme uten..

Hva har skjedd hittil i år – og hva skjer
i tiden fremover ved Terje Vold, adm.dir.,
Carat Media & Research.

Hvor går reklamekronene?

Resultatet av årets medieundersøkelse
debatteres, med bl.a. Åse Kleveland,
direktør Svenska Filminstitutet; Rune
Gerhardsen, politiker og byrådslederkandidat Oslo, Arbeiderpartiet; Marie Simonsen,
journalist/kommentator/avd.leder debattavd.,VG; Olav Terje Bergo, sjefredaktør i
Bergensavisen.

Har pressen mistet troverdighet?

Kjell Aamot, konsernsjef, Schibsted.

Utfordringer i det nordiske
mediemarkedet

Åse Kleveland, direktør Svenska
Filminstitutet.

FREDAG

Åpning

Smakebiter fra konferansen 8. til 10. mai

Representasjon i norsk film og TV.
Innleder og debattdiktator Brita Møystad
Engseth viser smakebiter fra vår filmvirkelighet før og nå. Det norske film- og TVuniverset domineres av historier og miljøer
skrevet av hvite, heterofile menn. Rubicons
Jens Øvrebø, Vigdis Lian fra Norsk
Filminstitutt, Arild Brubak fra TV 2 og
spillefilmkonsulent i Filmfondet, Karin
Julsrud, møtes til debatt.

Fra østrogen til testosteron

Knut Haavik, sjefredaktør, Se og Hør.

Hva Haavik så og hørte
– Se og Hør gjennom 25 år

Radiosjef Stein Gauslaa i Kanal 4 duellerer
mot Rune Brynhildsen i P4.

Den store kanalduellen

Vinner av Emmy-pris for beste dramaserie.
Over 600.000 nordmenn har fulgt serien på
TV 2. Møt produsent Sven Clausen i samtale
med Kjetil Lismoen, Rushprint.

Møt produsenten av
Mordkommisjonen

Hva skjer med den digitale TV-utviklingen i
Norge? Hans Hjellemo, ansvarlig redaktør,
Kampanje; Per Morten Hoff , generalsekretær, IKT-Norge; Olemic Thommessen,
stortingsrepresentant, Høyre; Tor Fuglevik,
adm.dir., Norges televisjon; Stig Eide
Siversten, konserndirektør og adm.dir.,
Telenor Broadcast.

Norges televisjon

LØRDAG

PROGRAM

TORSDAG

UTDRAG

Informasjon og markedsføring
Stort trykk på markedsføringen av festivalen som via annonser, websider, og egen avis til Bergens Tidendes 90.000 abonnenter
informerte om arrangementene. Hele 30 akkrediterte journalister sørget for at festivalen preget det nasjonale mediebildet i
dagene festivalen pågikk.
Ut fra foreløpig programinnhold høsten 2002 ble det utarbeidet programprofil for annonser og program. Programmet hadde på
denne tiden en del tema som dreide seg om forholdet mellom informasjonsformidling og underholdning. Derfor ble det valgt å
satse på en narr som hovedprofil for Media 2003. Ettersom programinnholdet endret seg, ble ideen om narren ikke så effektiv
og passende som i utgangspunktet, men profilen var fargerik og iøynefallende. Alle annonser hadde samme blåtone som bakgrunn, selv om motivene varierte. En slik hovedprofil synes å være et godt grunnlag for markedsføring.

Annonsering
Ulike annonser ble utformet. Hver annonse fokuserte på et utvalgt tema i programmet, blant annet Avsløringens pris, Seks på
topp, Hvem skal granske granskerne. Tekstene på annonsene var korte, for å unngå å overvelde med ord. Konferansen Media
2003 ble uthevet med samme stil i alle annonser.

Mammut
Fredag 2. mai ble en egen mammut distribuert med Bergens Tidende. Opplag: 90.000. Mammuten var i samme format som BT,
4 sider med farger. Artiklene i mammuten konsentrerte seg først og fremst om de åpne sesjonene, samt Ivar Hippes bok om
Tønne-saken. Mammuten er en viktig del i markedsføringen av festivalen i Hordaland, og gjør den kjent for andre enn vårt
”kjernepublikum” i mediebransjen.

Plakater
En egen plakat for de åpne sesjonene ble trykket opp. 200 eksemplarer ble hengt opp på gymnas og ungdomsskoler,
Universitetet, høyskoler, aldershjem/eldresenter.

Foreløpig program
Et foreløpig program ble trykket 14. februar. Programmet presenterte 21 sesjoner, med omtale av innhold og deltakere.
Programmet ble trykket i A5-format, 16 sider. Det foreløpige programmet ble distribuert i slutten av februar. 10 200 eksemplarer ble distribuert som vedlegg til Journalisten. Videre ble programmet distribuert til ulike mediebedrifter i Norge, totalt 4404
eksemplarer. Ytterligere 1396 eksemplarer ble sendt ut fra administrasjonen til mindre mediebedrifter.

Web-sider
Nettadressen til Den norske Mediefestivalen er www.mediefestivalen.com. Hjemmesidene har fungert som informasjonskanal
eksternt. Sidene ble kontinuerlig oppdatert etter hvert som programmet falt på plass, og fungerte som en solid informasjonskanal for potensielle og reelle deltakere. Web-sidene var også den viktigste påmeldingskanalen for konferansen Media 2003 og
Gullruten.
En mulig forbedring på nettsidene vil være å gjøre programmet lettere å finne frem i. I år var hele programmet presentert på
en side, med omtale av sesjoner og biografier av deltakerne. Det ble en meget lang side, og virket vanskelig å finne frem i.
Arbeidet for å gjøre sidene enda bedre fortsetter. Til tross for dette synes imidlertid nettsiden å være godt konstruert.

Ytterligere markedsføring
Det ble sendt ut invitasjon/informasjon via e-post til en mengde mottakere, og det ble inngått flere lokale avtaler. Disse avtalene innebar at bedriften betalte en avtalt sum for at alle ansatte fikk delta på hele konferansen. I tillegg ble det laget eget
lokalt opplegg for Salgs- og Reklameforeningen og Bergen Næringsråd. Det ble også publisert artikler på Universitetet i
Bergen, TV 2 og NRKs intranett.

Pressedekning
I forkant av festivalen ble det i flere puljer offentliggjort delresultater fra Mediefestivalens Opinionsundersøkelse. Disse resultatene fikk god mediedekning. Det ble sendt ut nyhetsbrev med resultatene fra undersøkelsen samme dag som de ble publisert første gang. Informasjon om festivalen ble registrert på en del nettsteder.
Under festivalen var det 30 akkrediterte journalister fra 18 forskjellige medier til stede. Det ble opprettet et eget presserom på
web-sidene der journalister kunne hente bakgrunnsinformasjon og laste ned bilder fra sesjonene. Her ble også en del foredrag lagt ut, samt at det ble lagt ut en dagbok med en gjennomgang av hver dags aktiviteter. Journalistene fikk også utdelt
informasjonsmapper med praktisk informasjon, og et eget rom var tilgjengelig for skrivende journalister.
Pressedekningen var svært god. Festivalen ble omtalt i en rekke aviser og tidsskrifter, samt i radio og i ulike tv-stasjoner og
–programmer. Festivalen ble også dekket på en rekke internettsider.
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Samarbeidspartnere og sponsorer
Den norske Mediefestivalen har fått velvillig økonomisk støtte fra alle instanser som det er naturlig å søke støtte hos. Men det
må også til skal festivalen kunne presentere et program med så høy kvalitet som både er ønsket og forventet.
Den norske Mediefestivalen hadde i år 31 samarbeidspartnere, og tre hovedsponsorer. I tillegg mottok festivalen støtte fra Apressen, Kultur- og kirkedepartementet og Norsk Journalistlag. Støtten fra Kultur- og Kirkedepartementet har vært avgjørende for å arrangere en festival av den størrelse og kvalitet som er ønsket og forventet. Den norske Mediefestivalen er meget
fornøyd med samarbeidet med samarbeidspartnere og hovedsponsorer, og vi håper alle ønsker å bli med oss videre.

Samarbeidspartnere:
Allkopi
Artic Reklamebyrå
Artnett
Avis i skolen
Bergensavisen
Bergen Media By
Bergen Næringsråd
Bergen Presseforening
Bergens Tidende/TVHordaland
Bergen kommune
B+B Mediakommunikasjon
Journalisten
Jæger Sentrum
Kampanje
Kongress & Kultur
Mediebedriftenes Landsforening
Nattjazz
Neptun Hotell
Nordiske TV Dager
Norges Musikkorps Forbund
Noroff Instituttet
Norsk Presseforbund
Norske film + tv produsenters forening
NRK
Opinion
Pressens Faglige Utvalg
Radio 1
Salgs- og Reklameforenigen i Bergen
Stiftelsen Gullruten
TV 2
TV 2 Promo
Universitetet i Bergen
USF

Hovedsponsorer:
BKK
Chess
Telenor
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Avvikling
Høy logistikkfaktor og godt gjennomført arrangement som skyldes god planlegging og flinke medarbeidere på alle plan. Et velsmurt apparat som både tok vare på deltagere og forelesningsgjester.

Lokale
Årets festival gikk av stabelen i Grieghallen. For første gang var konferansen og Gullruten samlet under samme tak.
Grieghallen fungerte meget bra både som konferanselokale og som lokale for prisutdelingen Gullruten. Media 2003 ble
gjennomført i Grieghallens konferansedel, inngang 3A. Salene var enkle å finne, det var kort vei mellom de ulike avdelingene,
registreringsområdet var stort og åpent. Grieghallen har alt tilrettelagt for konferanser av denne typen, både i forhold til teknikk, scene og sitteplasser. Servicen fra betjeningen i Grieghallen var også upåklagelig.

Sekretariat
Sekretariatet under konferansen var todelt, dvs. en del med fokus på gjester, en del med fokus på frivillige. Denne todelingen
fungerte bra – gjestene forholdt seg til gjesteansvarlig og frivillige til frivilligansvarlig. I tillegg bestod sekretariatet av transportansvarlig, pressegruppen og teknisk ansvarlig. Kommunikasjonen mellom gruppene fungerte meget bra. De medlemmer
av programkomiteen som var tilstede under dagene, fungerte i hovedsak som vertskap for spesielle gjester.

Registrering
Registreringen av deltakere var tredelt: En del for ordinært påmeldte, en del for lokale avtaler og akkrediterte journalister, en
del for gjester. Kongress & Kultur tok seg av registreringen av deltakere, Gry E. Skjæveland og Roar Sletteland registreringen
av lokale avtaler/akkrediterte. Anngun Dybsland foretok registrering av gjestene. Denne tredelingen fungerte bra.

Transport
Alle gjestene som ankom med fly ble tilbudt transport fra Flesland og til Grieghallen/hotell. Flere ble også kjørt tilbake til
Flesland avreisedagen. Egne parkeringsplasser ble reservert utenfor Grieghallen og USF, der de sosiale arrangementene fant
sted. Tilbudet om transport ble meget positivt mottatt av gjestene

Frivillige medarbeidere
Som tidligere var en rekke studenter involvert i avviklingen. De frivillige medarbeiderne hadde ulike oppgaver, særlig relatert
til sesjonsavvikling. Denne delen fungerte også svært bra. Alle var grundig informert på forhånd, og utførte sine oppgaver til
punkt og prikke. De aller fleste er studenter på Institutt for Medievitenskap, og har derfor særlig faglig interesse i å delta. Alle
ble satt opp på vaktliste som gjorde det mulig for dem å delta på sesjoner i tillegg til sine oppgaver.

Teknikk
Den tekniske avviklingen fungerte i all hovedsak problemfritt. Mange ulike tekniske hjelpemidler var i bruk under dagene,
både i sekretariatet og under sesjonene. De ansvarlige for den tekniske avviklingen har vært med i tre år, og det er absolutt en
stor fordel. Kompetansen er høy, og resultatet likeså.

Intranett
I 2002 ble intranett som arbeidsverktøy tatt i bruk. I løpet av 2003 har systemet blitt videreutviklet – svake sider har blitt forbedret for å etablere et mest mulig effektivt verktøy. Intranett har forenklet kommunikasjons-prosessene betraktelig, og har vært
et godt hjelpemiddel. Å ha all informasjon samlet på et sted har forenklet arbeidsoppgavene betraktelig, og gjort det meget
enkelt å holde oversikt over både gjestene og programmet generelt. Systemet er oversiktelig, det er lett å finne frem i og legge
inn ny informasjon. Særlig har det forenklet kommunikasjonslinjene mellom administrasjonen og programkomiteen.
Intranettsystemet gjorde både planlegging og avvikling betydelig enklere og mer effektivt enn tidligere.

Stands
Et eget område i Grieghallens konferansedel ble benyttet til stand. Flere ulike bedrifter hadde utstillinger. Tilbakemeldinger
tyder på at disse er fornøyd med sin deltakelse. Det vil være en fordel å videreutvikle ”business-to-business”-profilen, ettersom denne fungerer godt i forhold til våre deltakere.

Sosiale arrangement
Både torsdag 8. og fredag 9. mai var det egne sosiale tilbud til deltakere og samarbeidspartnere under Den norske
Mediefestivalen. Begge arrangementer gikk av stabelen på Kulturhuset USF. Torsdag var det åpningsmottakelse med utdeling
av prisene for Årets Avisside, i regi av Mediebedriftenes Landsforening, samt andre underholdningstilbud. Fredag var det klart
for en uhøytidelig festaften med en rekke underholdningsinnslag. Begge arrangementer fungerte bra, og tilbakemeldinger fra
deltakerne tyder på at de setter pris på et slikt tilbud, der alle kan møtes i mer uformelle omgivelser. Service fra USF var flott,
både i forkant og under arrangementene.
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artic 2446

Hvor mye skal toppledere måtte tåle? Er det grenser for hvor nærgående man kan være mot mennesker med makt?
Eller er medias søkelys bare noe du må regne med i en toppjobb? Er norske media en ulveflokk som trekker saker
utover alle proporsjoner? Eller er en kritisk og avslørende presse rett og slett en nødvendig del av demokratiet?
Hvor grensen går, er bare ett av temaene på Media 2003.

KONFERANSEN

Media 2003

BERGEN 8.-10. MAI

Media 2003 er den viktigste konferansen for alle med tilknytning til mediebransjen. Her er sesjoner på alt fra journalistisk
håndverk til nordiske eierstrukturer, fra analyser og debatt av aktuelle saker til spådommer om framtiden. De fremste
fagfolkene og mediepersonlighetene i Norden er der som forelesere. Du har alt å tjene på å være der som deltaker.
Velkommen!

For påmelding og oppdatert informasjon, se www.mediefestivalen.com

14

RAPPORT Den norske Mediefestivalen 2003

artic 2454

Hvem skal granske granskerne? Etter Tønne-saken har blant andre Jens Stoltenberg reist spørsmålet om pressen tar for
lett på overgrep fra pressen selv. Hvorfor er pressens overtramp, maktmisbruk og feil et tema for de kultiverte diskusjoner
i indre gemakker, og ikke løftet frem i store nyhetsoppslag? Hva skal til for at selvkritikken kommer fram i offentligheten?
Hvem som skal granske granskerne er bare ett av temaene under Media 2003.

KONFERANSEN

Media 2003

BERGEN 8.-10. MAI

Media 2003 er den viktigste konferansen for alle med tilknytning til mediebransjen. Her er sesjoner på alt fra journalistisk
håndverk til nordiske eierstrukturer, fra analyser og debatt av aktuelle saker til spådommer om framtiden. De fremste
fagfolkene og mediepersonlighetene i Norden er der som forelesere. Du har alt å tjene på å være der som deltaker.
Velkommen!

For påmelding og oppdatert informasjon, se www.mediefestivalen.com
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Deltagelse
Mange deltagere kom, men ikke så mange som forventet. Det tar tid å innarbeide en festival i mediebransjens bevissthet og en
generell lavkonjunktur er nok noen årsaker.
Antall deltakere under Media 2003 var 529 tillegg kommer medlemmer i programkomiteen, styret og andre medarbeidere. Den
norske andelen av deltakere utgjør over 90 %, og dette er et klart signal om at markedsføringsinnsatsen i Norden må intensiveres. Vi vil selvsagt arbeide videre for å forbedre de områder vi kan påvirke i forhold til deltakelse også innad i Norge. Målet
er et deltakerantall på til sammen 600.
Sett i forhold til ovenfor nevnte aspekter vil vi likevel si oss fornøyd med enkelte faktorer ved deltakelsen. Vår erfaring er at
foreleserne trives svært godt, og blir gode ambassadører for kommende konferanser. I tillegg kom deltakerne fra et bredt
utvalg av mediebedrifter – vi maktet å samle både små og store. I tillegg var det i år flere deltakere fra ulike bedrifter i
næringslivet, en spennende utvikling for en slik konferanse!
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Økonomi
Festivalen gikk i balanse takket være offentlig støtte og en svært nøktern resursbruk. En støtte som er helt nødvendig for kommende års arrangement. Samtidig må sponsorandelen øke skal man nå ut til flere deltagergrupper fra de andre nordiske land.
Deltakeravgiften ved Media 2003 ble satt til 3400,- ved påmelding før 31. mars. Etter dette økte avgiften til kr. 3900,-. I tillegg
kunne vi tilby en egen medieforskeravgift på kr. 2200,-. Deltakeravgiften økte noe fra festivalen i 2002. Festivalen har alltid hatt
som mål å være et lavkostnadsarrangement, og ønsket er å holde deltakeravgiften på et nivå som gjør at flest mulig kan delta.
Kostnadene ved å drive og gjennomføre en festival av høy faglig kvalitet har gjort det nødvendig å øke avgiften, men vi mener at
nivået fremdeles er akseptabelt i forhold til hva vi tilbyr i løpet av den tre dager lange konferansen.
Konferansen drives svært nøkternt sett i forhold til tilsvarende konferanser i utlandet. Arrangementet gikk i økonomisk balanse, men Media 2003 vil også i fremtiden være avhengig av offentlig støtte. Også en høyere andel sponsorinntekter må innhentes for at arrangementet skal holde et tilsvarende høyt nivå i fremtiden. Dette er spesielt viktig for å ytterligere intensivere
markedsføringen i de nordiske landene.
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Nordiske TV Dager
For niende gang blir det arrangert Nordiske TV Dager i Bergen. Innen sitt felt er det den største og viktigste fjernsynsfaglige konferanse i Norden, og den forener i tillegg fag- og forskningsmiljøene.
I 2004 er det konferansen Nordiske TV Dager som skal arrangeres for niende gang. Nordiske TV Dagers målsetting er å fungere som et møtested for fjernsynsfolk, filmarbeidere og medieforskere fra hele Norden. Konferansen er det eneste arrangementet som forener fag- og forskningsmiljøene innenfor mediebransjen i Norden. Nordiske TV Dager har en fjernsynsfaglig
profil, men konferansen har appell til det brede lag av mediebransjen. Gjennom årene har Nordiske TV Dager utviklet seg til å
bli den største og viktigste konferansen av sitt slag i Norden.
Nordiske TV Dager vil gå av stabelen 5.-7. mai 2004.

Organisering
Nordiske TV Dager er en stiftelse. Bak stiftelsen står Bergen kommune, Universitetet i Bergen, TV 2 og NRK.

Representantskapet for Stiftelsen Nordiske TV Dager består av:
Hans Tore Bjerkaas, NRK, Kjell Jarle Høyheim, NRK, Rune Indrøy, TV 2, Nils Ketil Andresen, TV 2, Oddmund Søilen, UiB, Stein
Unger Hitland, UiB, Trond Tystad, Bergen kommune, Monica Mæland, Bergen kommune

Det faglige ansvaret for konferansen er ivaretatt av stiftelsens styre:
Vebjørn Hagen, TV 2, styreleder, Øyvind Fallet, NRK, Teknisk ansvarlig
Espen Sæther, NRK, Olav Njaastad, TV 2, Ole Johan Mjøs, UMS, Knut Helland, UiB
Lisbeth Dreyer, produsent Bergen Film, Line Kjærran Norling, NRK, Anne Marie Kvassheim, NRK
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Konklusjon
Den Norske Mediefestivalen er på rett spor. Man glemmer ofte at det tar en del år før en festival eller arrangement er blitt en institusjon som ligger nærme i bevisstheten til aktuelle deltagere. Men det høye faglige nivået og alle positive tilbakemeldinger Den
Norske Mediefestivalen har fått, kan man trygt si at festivalen er kommet for å bli.
Til tross for et lavere deltakerantall en forventet, kan Den norske Mediefestivalen anno 2003 betegnes som en suksess. Et solid
og spennende program, inspirerende foredragsholdere og debattdeltakere, en rutinert og imøtekommende stab, støtte fra
gode samarbeidspartnere og et underholdende avslutningsshow gjorde festivalen til et arrangement av høy kvalitet. De positive tilbakemeldingene har vært mange, og vi mener at festivalen har kommet et langt steg nærmere i å nå sitt hovedmål: Å
samle mediebransjen til en årlig begivenhet av faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon.
Den norske Mediefestivalen og konferansen Media 2003 er i ferd med å innarbeide seg godt i det norske mediemiljøet. Likevel
må vi arbeide ytterligere for å opprettholde og videreutvikle det høye nivået, både i forhold til bredde, kvalitet, dybde og kreativitet. Vi må pirre interessen til potensielle deltakere, og spesielt rette et ekstra søkelys mot deltakelse fra andre nordiske land.
I løpet av de tre årene festivalen har eksistert, har det blitt etablert solid erfaring og rutiner. Arbeidet for å videreutvikle
arbeidsverktøyet for sekretariat, administrasjon og de ulike programaktørene fortsetter. Det er fremdeles muligheter for forbedringer både på intranett- og internettsiden, og arbeidet med programoversikt, logistikk, påmeldingsprosedyrer og nyhetsbulletin må fortsette.
Det praktiske arbeidsverktøyet er en betydelig ressurs, men den viktigste ressursen er det store engasjementet hos de involverte personer. Det idealistiske elementet og dugnadsånden må ivaretas. Dette er avgjørende for å skape en vellykket festival.
Det frivillige engasjementet må imidlertid ikke utnyttes, og i år har flere gitt svært mye av sin fritid til konferansen Media 2003.
For fremtiden kan det være nødvendig å gi økonomiske tilskudd til enkelte sentrale parter. Dette for å unngå å miste den erfaring, kreativitet og kunnskap som flere av de frivillige sitter på.
Administrasjonen ble i år utvidet med et medlem fra og med februar til og med mai. En slik utvidelse er absolutt nødvendig for
å kunne løse alle oppgaver på en god måte. Særlig er dette viktig for å klare å følge opp samarbeidspartnere og gjester tilfredsstillende. Et ekstra medlem kan med fordel være del av administrasjonen i større deler av året.
En del forhold kan altså forbedres, men svært mange gode rutiner og erfaringer er etablert, og disse vil vi ta med videre til
fremtidige festivaler. Vi håper og tror at vi klarer å videreføre de gode aspekter, og med enkelte forbedringer er vi sikker på at
vi kan arrangere en enda bedre festival i 2004!
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Den norske Mediefestivalen 2003
Årets mediefestival består av konferansen Media 2003 og Gullruten. Den brede deltakelsen og
evaluering ved to gjennomførte festivaler har vist at det er behov for en nasjonal mediefestival
der debatt omkring norsk mediepolitikk, faglig oppdatering, rammevilkårene i fremtiden og
presentasjon av nasjonale medienyheter står sentralt. Gjennom å samle ulike mediebedrifter,
medieforskere, politikere og andre til en felles debattarena håper vi å inspirere til samarbeid.

Media 2003, torsdag 8. – lørdag 10. mai
I 2003 arrangeres denne konferansen for tredje gang. Media 2003 henvender seg til hele den
norske mediebransjen. Konferansen søker å fange opp hele bredden i bransjen fra avis til radio,
TV og nett og den sammensmeltingen som skjer mellom de ulike publiseringskanalene. Det er
åpenbart behov for å diskutere felles problemstillinger, og under Media 2003 vil du få impulser
og informasjon som gir deg større innblikk i hva som skjer med det norske mediesamfunnet.
Media 2003 arrangeres i regi av Bergen Presseforening.

Journalist i klassen
For å sette media på dagsorden også utover selve konferansen Media 2003, har Bergen
Presseforening satt i gang et prosjekt kalt ”Journalist i klassen”. Dette prosjektet innebærer at
lokale journalister stiller opp på grunn- og videregående skoler og underviser om sentrale journalistiske spørsmål. Skoleprosjektet er utformet for å utvide mediekunnskapen hos elevene.
Samtidig ønsker vi å nå frem til brukerne av media. ”Journalist i klassen” skjer i samarbeid
med ”Avis i skolen".

Gullruten, lørdag 10. mai
Gullruten er den store årlige konkurransen for kåring av det beste innen norsk TV-produksjon.
Kåringen er direktesendt på TV 2. Stiftelsen Gullruten har som formål å være et forum for
fjernsynsproduksjon, og er stiftet for å stimulere til produksjon av fjernsynsprogrammer med
høy innholdsmessig, kunstnerisk og teknisk kvalitet. Gullruten arbeider for å utvikle og sikre
produksjonsmiljøet i Norge, og for å heve prestisjen til norske fjernsynsproduksjoner.
Stifteren av Gullruten er Norske film + tv produsenters forening.

Fakta om Den norske Mediefestivalen
Den norske Mediefestivalen arrangeres hvert år i Bergen, og er et samarbeidsprosjekt mellom
Media 2003, Nordiske TV Dager og Stiftelsen Gullruten. Fagkonferansene Media 2003 og Nordiske
TV Dager blir arrangert hvert annet år, med Gullruten som fast avslutningsarrangement.
Bergen Media By er paraplyorganisasjonen for Den norske Mediefestivalen. Festivalen gjør
Bergen til sete for to konferanser av høy faglig kvalitet som fokuserer på utviklingen i nasjonale
og internasjonale medier og som tilbyr unike innblikk i ulike aspekter ved medieverdenen.

GULLRUTEN

Hovedsponsorer:

MEDIA 2000
NORDISKE TV DAGER

