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 ”Jag blev förvänad över att veta så lite om ett så otroligt imponerande evenemang kring medier. För det första sensationellt 
välfungerande logistisk, men sen ett program som var så matnyttigt och relevant och alldeles uppenbart to the point. 
De programpunkter jag tog del av hade dessutom sällsynt proffsig ledning dvs. av utfrågare eller moderator”

Kerstin Brunnberg, programdirektør, Sveriges radio 

”Mediedagene har i løpet av sin relativt korte eksistens blitt den største og viktigste konferansen på mediefeltet. Den samler 
veldig store deler av bransjen, den samler politikere og beslutningstakere, blant annet takket være et veldig sterkt faglig 
program med gode foredragsholdere”

Trond Giske, Kirke- og kulturminister

”Bergen har vært arena for mediefaglige konferanser siden 1988, og konferansene har alltid vært betydningsfulle arenaer 
for inspirasjon og nettverksbygging for det lokale og det nasjonale mediemiljøet”

Monica Mæland, Byrådsleder, Bergen kommune

Nordiske Mediedager ble avviklet 10. – 13. mai i Bergen. Mediedagene samlet mediebransjen og andre interesserte til 
konferanse og tilhørende medierelaterte arrangement. Konferansen fokuserer på utviklingen i nasjonale og internasjonale 
medier, og tilbyr unike innblikk i ulike aspekter ved medieverdenen. I tillegg til konferansen tilbyr Nordiske Mediedager en rekke 
arrangementer for publikum, med et særlig fokus på barn og unge. 

Årets mediedager markerte rekorder på fl ere områder: Flere konferansedeltakere, fl ere arrangementer for publikum og bredere 
mediedekning. I forkant av og i løpet av arrangementets fi re dager markerte mediedagene seg i bybildet, blant publikum og – 
ikke minst – blant de norske, nordiske og internasjonale deltakerne. Med ytringsfrihet som hovedtema markerte mediedagene 
seg også hos skoleelever gjennom en egen ungdomskonferanse og en storstilt åpningsutstilling i ungdommens ånd, i nært 
samarbeid med reklamebyråer. 

Utstilling: 10 skoler – 10 reklamebyråer – 10 ytringer.

Åpningsforedrag v/Simon Kuper. Humor i særklasse.



harselering med religioner, tabuer,
politikk og kjendiser har skaperne 
Trey Parker og Matt Stone møtt store 
kritikerstormer, men de holder likevel 
fast på sin rett til å ytre seg og sin rett 
til å kommentere det amerikanske 
samfunnet. Møtet med de to skaperne 
var et høydepunkt under årets 
fagkonferanse.

KONFERANSEN
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I løpet av konferansens tre dager hadde 
deltakerne 45 sesjoner å velge mellom i 
Grieghallen. Av de 45 sesjonene var det 
32 foredrag og intervjuer, 11 debatter, 
to workshops og to fi lmvisninger. 

Mr. Fakta light. Hot på TV. Ekstremt tøffe bilder. Hvorfor annonsere når vi har 
journalister.

Trey Parker og Matt Stone.

”Her var det både bredde og høyde! 
Gode forelesere, stor variasjon i innhold 
– her var det til inspirasjon og matnytte 
så det monnet!”                                  Deltaker

14 sesjoner hadde engelsk som 
hovedspråk, 5 sesjoner hadde et klart 
nordisk perspektiv. De resterende 
sesjonene hadde norske bidragsytere 
på scenen, uten at dette nødvendigvis 
begrenset perspektivet til kun det 
norske mediefeltet.  

Filmvisningene inkluderte fi lmen 
”The Game of Their Lives”, en 
dokumentarfi lm som bygger broer 
mellom temaer som journalistikk, sport 

presenterte en kombinasjon av norsk, 
nordisk og internasjonalt perspektiv.

Animasjonsserien ”South Park” går sin 
seiersgang over hele verden, til glede for 
unge og til forargelse for voksne. Med 
sin uhøytidelige og samtidig alvorlige 

og menneskerettigheter. Den andre 
visningen kombinerte to episoder av 
”South Park” – episoder som har blitt 
utsatt for sensur i blant annet USA. 

Nordiske Mediedager har som mål 
å tilby et konferanseprogram som 

er interessant og lærerikt for den 
brede mediebransjen, for de ulike 
profesjonene som er tilknyttet bransjen 
og for relaterte bransjer, i Norge og 
Norden. 

”Noe av styrken ved programmet er 
at det er mange ulike temaer parallelt, 
dvs. både innhold, teknologi, politikk 
osv. Det gjør det lett å fi nne noe som er 
interessant”                                          Deltaker

Årets program var aktuelt både 
innenfor journalistikk, underholdning, 
produksjon, mediepolitikk og teknologi. 
Status i dag, trender og utfordringer for 
fremtiden stod sentralt, og programmet 
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Informatører, kildekritikk og troverdighet.

Men ”South Park” var langt fra det 
eneste høydepunktet. Et fokus på 
trender ble blant annet ivaretatt av 
innkjøper Ben Frow fra Channel Five. 
Han er mannen bak “Jamies kjøkken” 
og omtalt av BBC-sjef Mark Thompson 
som ”one of the most imaginative and 
original commissioners in Britain”. 
Han viste lydhøre deltakere hvilke 
tv-konsepter som vil gjøre suksess 
fremover.

For første gang møttes seks nordiske 
kringkastingssjefer til toppmøte om 
tv-mediet. Med Finland, Sverige, Norge 
og Danmark representert, og med både 
allmennkringkasting og kommersielle 
kanaler samlet i samme panel var det 
duket for unike innblikk i ledelsens 
vurderinger. Det samme var tilfelle i 
det norske toppmøtet, der sjefene for 
TVNorge, TV3, NRK og TV 2 deltok. 

Flere sesjoner ble til som resultat 
av samarbeid med gode partnere, 
henholdsvis Nordisk Ministerråd, 
Raftohuset og Emmy2007.

I samarbeid med Nordisk Ministerråd 
ble temaer rundt aktuelle nordiske 
mediefaglige problemstillinger tatt 
opp, blant annet det ovenfor nevnte 
toppmøtet, DAB-radioens vanskelige 
fødsel og den nordiske spillindustrien. 

”Interessant och mångsidigt program 
med såväl norsk, nordisk och 
internationellt fokus!”                   Deltaker

Et samarbeid med Raftohuset og 
konferansen ”North Korea: New 
Approaches” resulterte i sesjoner med 
fokus på presse- og ytringsfrihetens 
kår i totalitære samfunn. Fokuset på 
ytringsfrihet ble også videreført i andre 
sesjoner og arrangementer under 
dagene.

Ben FrowTrygve Allister DiesenAnnika Nyberg 
Frankenheauser

Olenka FrenkielKenneth PlummerBenedicte Berner

Morten AassKåre ValebrokkGeoffrey NyarotaNils Henrik WærstadHarald EiaChristina Jutterström



PROGRAMOVERSIKT
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ONSDAG 10. MAI

09.00 ÅPNINGSUTSTILLING, Sundt, Torgalmenningen

09.30 BAK FASADEN, ungdomskonferanse, Alvøen, Radisson SAS Hotel Norge

12.30 REGISTRERING AV DELTAKERE I GRIEGHALLEN, inngang 3A

13.15 FILMVISNING: THE GAME OF THEIR LIVES, Klokkeklang [E] [R] 

15.00 POLITIKK I SPORT. SPORT I POLITIKK, Klokkeklang, v/samtaleleder Anders Magnus, Nick Bonner, Simon Kuper, Andreas Selliaas [E] [R] 

16.15 PRESSEKONFERANSE, Klokkeklang

18.00 ÅPNING, Peer Gynt Salen, Grieghallen v/byrådsleder Monica Mæland, kulturminister Trond Giske, Are Kalvø, Karin Park. Åpningsforedrag v/Simon Kuper. Konferansier Brita Møystad Engseth

19.00 FILMVISNING: A STATE OF MIND, Magnus Barfot kino [E] [R] 

19.30 MOTTAKELSE i Grieghallens spiss, v/Bergen kommune. Deretter festivaltreff på Bocca

TORSDAG 11. MAI

PEER GYNT SALEN KLOKKEKLANG TROLDTOG SMÅTROLL

08.00
MORGENTRIM - TA UTFORDRINGEN! v/EXin.no. Oppmøte i resepsjonen,
Radisson SAS Hotel Norge

08.00 REGISTRERING AV DELTAKERE I GRIEGHALLEN, inngang 3A

09.15 - 
10.00

VI OG ALLE DE ANDRE
v/Frank Aarebrot 

KAMPEN FOR PRESSEFRIHET - EN JOURNALIST UTEN GRENSER
v/Geoffrey Nyarota [E] [R] 

ETT PROGRAM - MANGE VERSJONER
v/Jeremy Evans [E] 

10.15 - 
11.00

VENN ELLER FIENDE
v/debattleder Eva Bratholm, Erling Borgen, Frode Vik Jensen, Thomas Spence, 
Frank Aarebrot 

INFORMATØRER, KILDEKRITIKK OG TROVERDIGHET - ERFARINGER 
FRA TRE KONTINENTER
v/samtaleleder Benedicte Berner, Vincent Brossel, Olenka Frenkiel, Geoffrey 
Nyarota [E] [R] 

VISUALITET I TV-DRAMA
v/Trygve Allister Diesen 

11.15 - 
12.15

MEDIEPOLITISK DEBATT:
POLITIKK ELLER MARKEDSMAKT? TIL FOLKETS BESTE
v/debattleder Anders Bjartnes, Magnar Lund Bergo, kulturminister Trond Giske,
Ulf-Erik Knudsen, Olemic Thommessen [NMR] 

FOR ÅPEN RETT - ELLER FOR LUKKEDE DØRER?
v/debattleder Ronnie Baraldsnes, Tom Bakkeli, Svein Brurås,
Karianne Solbrække, Lasse Qvigstad 

SUKSESSEN ELLING
v/Axel Hellstenius, Petter Næss 

WORKSHOP: 
FILBASERT 
ARBEIDSFLYT OG HD 
v/Video 4  

12.15 - 13.00  LUNSJ  v/ALLKOPI  
13.00 - 
13.15

DEN GODE SAMTALEN Møt Kenneth Plummer. Intervjuer: Anders Magnus. 
Utenfor Klokkeklang, underetasjen

13.15 - 
14.15

NORDISK TOPPMØTE: 
HELE NORDEN PÅ ETT BRETT
v/debattleder Terje Svabø, John G. Bernander, Bjarni Gudmundsson, Mikael 
Jungner, Christina Jutterström, Peter Parbo, Kenneth Plummer, Kåre Valebrokk 
[NMR] 

FRYKTEN FOR ISLAM
v/debattleder Olav Njaastad, Cecilie Hellestveit, Maher Othman [E] 

MYSTIKK OG MØRKE GJERNINGER
v/Johannes Kyte, Nils Nordberg 

14.30 - 
15.15

MR. FAKTA LIGHT
v/Ben Frow [E] 

HVOR MYE ER CV-EN DIN VERD?
v/Claus Sonberg 

DIGITALRADIOEN SKILLER LAG I NORDEN
v/debattleder Knut Kristian Hauger, Kerstin Brunnberg,
Annika Nyberg Frankenhaeuser, Ole Mølgaard, Øyvind Vasaasen [NMR] 

15.30- 
16.15

HOT PÅ TV
v/Keri Lewis Brown [E] 

MED SKJULT KAMERA I KLASSEROMMET
v/Angela Mason [E] 

SPILLINDUSTRIEN I NORDEN 
v/Bjørn Eckblad, Kari Hovda m. fl . [NMR] 

16.30 - 
17.30

NORSK TOPPMØTE
v/debattleder Dag Steinfeld, John G. Bernander, Lasse Kokvik, Kåre Valebrokk, 
Morten Aass 

EKSTREMT TØFFE BILDER
v/Per Børre Kiserud, Joel Mishcon, Robin Schmidt [E] 

TRENDER I JOURNALISTIKKEN
v/Richard Roth [E] 

18.30 SHOWPAKKE m/bevertning, Bocca. Mrk.: Kun forhåndsbestilling
19.00 FILMVISNING: ACCESS TO EVIL Magnus Barfot kino [E] [R] 

20.00 STORE STUDIO: MEDIESPESIAL v/Anne Lindmo, Per Sundnes. Logen Teater

22.00 DEN STORE MEDIEQUIZEN v/Per Arne Kalbakk, Atle Nielsen. Logen Teater

[E] Engelsk       [FF] Forskningsforum       [NMR] i samarbeid med Nordisk Ministerråd       [R] i samarbeid med Raftohuset.Digitale perspektiv       .Filmvisning       .Journalistikk       .Politikk       .Produksjon       .Teknologi       .Trender       .Underholdning

FREDAG 12. MAI 

PEER GYNT SALEN KLOKKEKLANG TROLDTOG SMÅTROLL

07.30
MORGENTRIM - TA UTFORDRINGEN! v/EXin.no. Oppmøte i resepsjonen,
Radisson SAS Hotel Norge

08.00 REGISTRERING AV DELTAKERE I GRIEGHALLEN, Inngang 3A

09.15 - 
10.00

HVORFOR ANNONSERE NÅR VI HAR
JOURNALISTER
v/programleder Linda Eide, Idar Vollvik 

SOUTH PARK – USENSURERT! [E] 
PÅ SPORET AV FREMTIDEN
v/David Zach [E] 

10.15 - 
11.00

HUMOR I SÆRKLASSE
v/Harald Eia, Bård Tufte Johansen 

VERDENS MEST MODERNE MEDIEHUS
v/Jan Brünings 

ET NYTT TV-BILDE. PÅ JAKT ETTER EN MEDIEFREMTID OG -FORTID
v/William Uricchio [E] [FF] 

11.15 - 
12.15

SLIK SKAPTE VI SOUTH PARK
v/Gunnar Strøm, Trey Parker, Matt Stone [E] 

FREMTIDENS TV-TITTER - EN KREVENDE KUNDE
v/Erik Nord 
FREMTIDENS MEDIEBRUKER. UTFORDRINGER OG LØSNINGER FOR 
FJERNSYNSBRANSJEN
v/Eirik Solheim 

MEDIEDEMOKRATI - ET FORSVAR FOR ALLMENNKRINGKASTINGEN
v/Barbara Gentikow [FF] 

12:15 - 13:00     LUNSJ  v/TORO
13.00 - 
13.15

DEN GODE SAMTALEN Møt Trond Kværnstrøm. Intervjuer: Anders Magnus.
Utenfor Klokkeklang, underetasjen

13.15 - 
14.15

SE PÅ MEG! SE PÅ MEG!
v/debattleder Hege Duckert, Nils Ketil Andresen, Hans Peter Hognestad, Eivind 
Landsverk, Vidar Nordli-Mathisen 

SPORTSJOURNALISTEN - SPONSORENS BESTE VENN?
v/debattleder Viggo Johansen, Vegard Arntsen, Knut Helland, Jacob Lund, 
Lars B. Svendsen, Bjørn Taalesen, Otto Ulseth 

NETTRADIO - ET EKSPERIMENT MED DEMOKRATISK DELTAKELSE
v/Lars Nyre [FF] 

WORKSHOP: HD1 
v/NRK 

14.30 - 
15.15

LARS MONSEN - EN VILLMANN VENDER TILBAKE 
v/Ivar Ragne Jenssen, Lars Monsen 

GRAVEJOURNALISTIKK NORDEN RUNDT
v/Synnøve Bakke, Kjersti Knudssøn 

DIGITAL DELTAKELSE. GIR NYE MEDIER ET MER DEMOKRATISK 
SAMFUNN?
v/Dag Elgesem, Terje Rasmussen [FF] 

15.30- 
16.15

LANGS VEIEN MED NILS OG RONNY
v/Ronny Kristoffersen, Nils Henrik Wærstad 

PUBLIKUM PØNSKER PÅ NOE... 
v/Jonathan Marks [E] 

FILM OG DATASPILL - TO SIDER AV
SAMME SAK?
v/Rune Klevjer, Erlend Lavik [FF] 

16.30- 
17.30

DA TV-LILLEBROR BLE STOR!
v/TVNorge 

18.00
Q: Melodi Grand Prix - 20 år etter (Grafi ll, Kommunikasjonsforeningen, SRF,
Markedsanalyseforeningen) Bankettsalen,
Radisson SAS Hotel Norge (dørene åpner 17.30)

19.00 FILMVISNING: A DAY IN THE LIFE, Magnus Barfot kino [E] [R] 

19.00
FILMVISNING: SE VINNERNE FRA DEN NORSKE
DOKUMENTARFILMFESTIVALEN. Cinemateket USF, Georgernes Verft 

20.30 FRI SONE Ole Bull Kulturhus (Bocca, Ole Bull Scene, Feliz)

LØRDAG 13. MAI

11.00 ÅPEN DAG, Grieghallen
11.00 RUNDTUR I BERGEN MED GPS v/EXin.no. Oppmøte i resepsjonen, Radisson SAS Hotel Norge
13.00 TIDENES MEDIEKAMP: Tufte vs. Mediebransjen, Torgalmenningen
18.30 GULLRUTEN, Grieghallen, direktesendt show på TV 2.



FOREDRAGSHOLDERE OG DELTAKERE
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Totalt antall foredragsholdere: 97
70 fra Norge – 10 fra Storbritannia – 5 fra USA – 4 fra Danmark – 4 fra Sverige 
3 fra henholdsvis Zimbabwe, Kina og Sør-Korea – 1 fra Finland

I likhet med tidligere år var gjestelisten 
variert. Mediedagene presenterte 
foredragsholdere fra hele åtte land 
utover Norge. Spesielt hyggelig og 
viktig for konferansen er gjestene fra 
Afrika og Asia. 

Nordiske Mediedager har som mål 
å styrke den kvinnelige andel av 

foredragsholdere og debattdeltakere. 
For 2006 var kjønnsfordelingen 
blant gjestene ujevn, til tross for at 
programkomiteen aktivt søkte jevn 
fordeling.

I forhold til mediedagenes mål om å 
bli en konferanse med sterkt nordisk 
relatert innhold svinger vekten blant 

bidragsyterne fremdeles for mye mot 
de norske. Det er et satsningsområde 
for mediedagene å styrke den nordiske 
profi len. Positive tilbakemeldinger fra 
nordiske deltakere tyder imidlertid på at 
konferansen er på rett vei.

Jacob LundPetter NæssTrond GiskeVidar Nordli-MathisenLars MonsenWilliam Uricchio

John G. BernanderKeri Lewis BrownRichard RothLasse KokvikJeremy EvansEva Bratholm

923 deltakere er en defi nitiv rekord, 
og et antall mediedagene er svært 
fornøyd med. Til sammenligning hadde 
mediedagene i fjor 768 deltakere. 

”Mai uten mediedager i Bergen er ikke 
noe alternativ”                                   Deltaker

Mediedagene er glade for samarbeidet 
med Norsk Journalistlag, som i år blant 
annet innebar at interesserte deltakere 
kunne søke stipend. Utlysningen ble 
lansert i Journalisten og på NJs og 
mediedagenes nettsider. Responsen var 
svært god. Videre inngikk mediedagene 

lokal avtale med ulike mediebedrifter/-
organisasjoner, samt at LMU 
(Landslaget for medieundervisning) 
kombinerte egen konferanse med 
mediedagene. Mediedagene hadde 
også egne ordninger for studenter 
med spesiell interesse for feltet. 
Resterende deltakere meldte seg på via 
mediedagenes nettsider. 

Bredden blant deltakerne er god. Her 
kommer deltakere fra alle medier – tv, 
avis, fi lm, internett, radio mv. – og 
fra både større og mindre bedrifter. 
Her kommer journalister, redaktører, 

teknikere, produsenter, frilansere, 
direktører, lærere, forskere mv. 
Denne bredden er et trekk Nordiske 
Mediedager er stolte av og vil arbeide 
for å videreføre. 

Deltakere

Foredragsholdere



MEDIEMESSE

 RAPPORT Nordiske Mediedager 20068 

Under mediemessen får leverandører 
av interesse for mediebransjen en 
mulighet til å presentere sine produkter 
og satsninger. Mediemessen i 
Grieghallen under mediedagene er en 
møteplass hvor kontakter skapes og 
relasjoner utvikles mellom utstillerne og 
bransjen. Fokuset for messen er først 
og fremst teknologisk rettet. 

”At Norge som det eneste landet i 
Norden har klart å skape en arena 
som Nordiske Mediedager er blitt, 
er verdifullt og unikt. Vi har klart 
å skape en møteplass som både 
har godt faglig innhold og mange 
deltakere og med oppmøte fra ledende 
mediepersonligheter i hele Norden”

Ingrid Schiefl oe, Telenor Broadcast

Mediemessen og mediekonferansen 
holdt til på samme område i 
Grieghallen, utenfor konferanselokalene 
i 2. etasje. Messeområdet ble dermed 
et naturlig møtested for deltakerne 
under hele konferansen.

Utstillere:
Canal Digital – Kampanje – Nera ASA – Polopoly/Tarantell – Polyvox 
TCi Computer AS – Telenor – Video 4



MEDIEUNDERSØKELSEN
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Formål:
Måle medievaner og holdninger til medier i tre ulike grupper: Journalister, 
kommunikasjonsmedarbeidere og brukere av media 

Utvalg:
Representativt utvalg av befolkningen over 18 år 
Representativt utvalg blant medlemmene i Norsk Journalistlag 
Representativt utvalg blant medlemmene i Kommunikasjonsforeningen

Siden 1999 har det i tilknytning til 
fagkonferansen blitt gjennomført 
komparative meningsmålinger om 
norske journalisters og publikums 
syn på en lang rekke spørsmål 
innen mediebruk, mediepolitikk og 
medievaner. Dette er den eneste 
undersøkelsen i sitt slag. 

En hovedtanke bak å sammenligne 
meningene om norske medier og 
journalistikk har vært å forsøke å 
fi nne ut om mediene og journalistene 
er for fjernt fra sine oppdragsgivere; 
publikum. Hensikten er å skape en 
grunnleggende debatt om forholdet 
mellom norske journalister og 
publikum, og avdekke de ulike 
gruppenes holdninger til mediene. Det 
gjelder både mediebruk, preferanser av 
stofftyper og ikke minst troverdighet. 

2008 vil markere undersøkelsens 
tiende år, og mediedagene vil kunne 
presentere et unikt materiale som 
viser holdningsmønster over tid – en 
samlet oversikt over utviklingstrendene 
innen en rekke sentrale spørsmål over 
en tidsfase på ti år. Materialet blir stilt 

til disposisjon både for redaksjoner, 
studenter og forskere. 

Særlig i forkant og under selve 
mediedagene er det årlig stor 

oppmerksomhet rundt resultatene av 
undersøkelsene. 2006 var ikke noe 
unntak i så måte. Undersøkelsen ble 
utført av Norsk Respons, og støttet av 
Institusjonen Fritt Ord.



SOSIALE ARRANGEMENT

 RAPPORT Nordiske Mediedager 200610 

Nordiske Mediedager arrangerer 
sosiale arrangement hver 
konferansekveld. Dette prioriteres 
for å gi deltakerne et felles møtested 
også utover konferansen. Å møtes 
i mer uformelle rom medvirker til 
å gjøre Nordiske Mediedager til 
et mer helhetlig arrangement. De 
sosiale arrangementene inkluderer 
underholdning nært knyttet til 
medieinnhold og aktører, og viderefører 
det mediefaglige – med en løsere snipp.

Like etter den offi sielle åpningen 
onsdag 10. mai inviterte Bergen 

kommune til åpningsmottakelse. 
Torsdag 11. mai var det duket for 
bestillingsverket ”Store Studio: 
Mediespesial”, med teamet Anne 
Lindmo og Per Sundnes som 
programledere. VG-journalist Camilla 
Bjørn, ”South Park”s Matt Stone og 
Trey Parker og ordfører Herman Friele 
var blant gjestene.  

Lindmo og Sundnes overlot scenen til 
Atle Nielsen og Per Arne Kalbakk, som 
sammen ledet Den store Mediequizen, 
der 22 lag deltok. 

Fredag 12. mai var det duket for 
mediedagenes tradisjonelle Fri Sone, et 
arrangement for og av mediefolk, med 
artister, gjester og bidrag fra kjente 
mediebedrifter. 

En egen komité hadde ansvar for 
planlegging og gjennomføring av de 
sosiale arrangementene. 



PRAKTISK GJENNOMFØRING
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En konferanse av en slik størrelse er 
avhengig av en rekke faktorer, som 
alle må fungere for å gjennomføre et 
vellykket arrangement. Tidligere år 
med erfaring har resultert i et velsmurt 
apparat som håndterer alle deler av 
Nordiske Mediedager. 

”Det var tvers igjennom RÅBRA 
ORGANISERING! Alt gjekk – såg det ut 
til – veldig på skinner”                    Deltaker

Lokale
Nordiske Mediedager gikk av stabelen i 
Grieghallens konferansedel. Grieghallen 
tilbyr lokaler med tilfredsstillende 
størrelser og har alle fasiliteter 
tilgjengelig. 

Sekretariat
Festivalens kommunikasjonssentral 
og festivaladministrasjon fungerte 
som innsjekkingssted og møtested 
for alle gjester, forelesere og debatt-
deltakere, og var alle de frivillige 
og programkomiteens naturlige 
møteplass. 

Registrering
I likhet med tidligere år tok Kongress 
& Kultur seg av registreringen av 
deltakere, sammen med representanter 
for Nordiske Mediedager. 

Transport
Nordiske Mediedager er opptatt av 
å ivareta sine gjester på den beste 
måten. Som del av dette ble alle gjester 
tilbudt transport fra ankomststed til 
Grieghallen/hotell. Alle utenlandske 
gjester ble også kjørt tilbake til Flesland 
avreisedagen. Tilbakemeldinger viser at 
dette er et meget velkomment tilbud.

Frivillige medarbeidere
Den praktiske avviklingen av 
mediedagene ville ikke vært mulig 
uten en stor stab frivillige. Over 70 
frivillige var involvert under dagene, de 
fl este studenter med mediebakgrunn 
og profesjonelle fra mediemiljøet i 
Bergen. De frivillige ble satt opp på 
vaktliste som gjorde det mulig å delta 
på sesjoner i tillegg til å ivareta sine 
oppgaver. Deltakelsen av de frivillige 
er kostnadsbesparende, men gir også 
interesserte mulighet til faglig påfyll 
som de ellers ikke ville få oppleve. 

Teknikk
Den tekniske avviklingen fungerte i all 
hovedsak problemfritt. Mange ulike 
tekniske hjelpemidler var i bruk, både i 
sekretariatet og under sesjonene. 

Fotografi /fi lm
Nordiske Mediedager ønsker 
å dokumentere innholdet i 
fagkonferansen, både for å tilby 
materiale til akkreditert presse, 
men ikke minst for å bygge opp et 
materiale som kan benyttes ved 
senere anledninger. Nordisk partner 
Twentyfourseven stilte med mannskap 
og teknikk. De viste sesjonene på 
storskjerm real-time, samtidig som 
opptak ble tatt.

Filmingen av sesjonene er 
tidligere videreformidlet både til 
foredragsholdere og lærere som 
ønsker å benytte materialet i 
utdanningsøyemed. Dette er et aspekt 
mediedagene ønsker å videreutvikle.
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Åpningsutstilling: 10 skoler – 10 reklamebyråer – 10 ytringer
Ungdomskonferansen: 220 elever samles til faglig input med ytringsfrihet som hovedtema
Filmvisninger: 6 fi lmvisninger med ”Blikk på Nord-Korea” og ”Det beste fra Den Norske 
Dokumentarfi lmfestivalen”
Q: Faglig seminar for reklame-, marked- og kommunikasjonsbransjen i Bergen
BRAK: Seminar for rockemusikkmiljøet i Bergen, med fokus på videoproduksjon og musikk på radio
Åpen Dag: Innblikk i hva som foregår bak kulissene og siste nytt fra medieselskap og teknologiske produsenter
Tidenes mediekamp: Tufte IL vs. Mediebransjen i Bergen
Gullruten: Direktesendt prisutdeling som feirer det beste i norsk tv-produksjon det siste året

Nordiske Mediedager ønsker å bidra 
til å øke mediekompetansen også hos 
skoleelever og publikum, og å skape 
blest om mediedagene i byrommet. 
I år presenterte mediedagene 
fl ere arrangementer utover selve 
fagkonferansen. 

Åpningsutstilling 
Hvis vi ikke fi kk lov til å snakke fritt 
– hva var det da vi gjerne ville ha sagt?

Nordiske Mediedager gjennomførte 
i år et unikt samarbeidsprosjekt 
som utfordret ungdom og næring 
til sammen å utvikle en helt spesiell 
utstilling. 

Hovedfokuset for utstillingen var 
ytringsfrihet. Nordiske Mediedager, 
Avis i skolen og Raftohuset gav 
10 skoleklasser på ungdoms- og 
videregående nivå utfordringen: Om 
vi ikke får lov å snakke fritt, hva er det 
vi gjerne vil si? Hva er det viktigste for 
ungdommen å formidle? Til sammen 10 
plakater, laget i samarbeid mellom 10 
skoleklasser og 10 reklamebyrå, prydet 
Sundts fasade på Torgalmenningen fra 
onsdag 10. mai.

”En vill tanke og 20 ville elevtalenter. 
Veldig utfordrende og gøy!”

Mette Mæhle, daglig leder, AG Byråene

Nordiske Mediedager gleder seg over 
resultatet, og spesielt over å se hvor 
gode og gjennomtenkte budskap 
ungdommene valgte å gjøre til sitt 
viktigste.

”Demokratiundervisning er viktig, også 
i Norge. De fl este av oss har mer enn 
vi trenger og landet renner over med 
penger. Ulempen med å bli for mett er 
at vi blir søvnig og lat. ”Jeg gidder ikke, 
har ikke tid..”. Demokratiet er hardt 
tilkjempet og er avhengig av våkne og 
sultne deltakere. Utstillingen 10 skoler 
10 reklamebyrå om ytringsfrihet viser 
at når de unge blir utfordret, så er det 
ikke noe i veien med engasjementet. De 
unge har heldigvis meningers mot, det 
lover godt!”

Johannes Bøyum, Avis i skolen

Samtidig opprettet prosjektet kontakt 
og samarbeid mellom to grupper 
som vel sjelden kan sies å ha direkte 
kontakt med hverandre – elevene og 
reklamebransjen.

Nordiske Mediedager samarbeidet 
med Avis i Skolen, Allkopi, Raftohuset, 
Sundt og utvalgte reklamebyråer 
og skoler for gjennomføring av 
utstillingen.

Reklamebyrå i skolen.
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Deltakende skoler:
Bergen Handelsgymnasium, Eidsvåg skole, John Bauer gymnaset, Knarvik videregåande skule, 
Laksevåg videregående skole, Lynghaug skole, Sotra videregående skole avd. Sund, Storetveit skole, 
Tanks videregående skole, Åsane gymnas.

Deltakende reklamebyrå:
AG Byråene, Artic, Chili Marketing and Design, Konvoi, OKTAN Gruppen, Orangeriet, Reaktor ID, Snedig, 
Tibe Republic, Trippel reklamebyrå. 
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Ungdomskonferansen 
”Bak fasaden”
 I tilknytning til utstillingen ble de ti 
skoleklassene invitert til å delta på en 
egen ungdomskonferanse, kalt ”Bak 
Fasaden”. Visjonen var å samle elever 
på ungdoms- og videregående nivå 
til en dag med faglig input relatert til 
mediebransjen. 

I programmet ble ytringsfrihetstemaet 
videreført. Blant annet introduserte 
Marco Elsafadi - tidligere 
basketballspiller og nå daglig leder 
av organisasjonen New Page - med 
erfaringer som fl yktning fra Libanon 
og profesjonelle erfaringer i arbeid med 
vanskeligstilt ungdom. Elevene fi kk 
også høre foredrag fra to vinnere av 
Fritt Ords ungdomskonkurranse, blant 
annet. Programmet ble sydd sammen 
av Btv ”Triplet”s programledere Camilla 
Ahamath og Stian Grytten.

Innholdet gav grunnlag for 
videre diskusjon i klassen, og 
tilbakemeldingene fra lærere og elever 

har vært positive. Dette var første 
gang mediedagene gjennomførte en 
egen konferanse for skoleungdom. 
Årets utgave har gitt mersmak og 
mediedagene ønsker å videreutvikle 
prosjektet. 

Ungdomskonferansen ble realisert 
i samarbeid med Avis i skolen og 
Institusjonen Fritt Ord.
 

Filmvisninger
 I samarbeid med Bergen kino, 
Raftohuset og konferansen ”North 
Korea: New Approaches” ble 
det vist fem fi lmer med fokus på 
menneskerettighetssituasjonen i Nord-
Korea. Årsaken til at mediedagene 
involverte seg i fi lmvisningene var 
fokuset på ytringsfrihet, som under 
konferansen blant annet ble diskutert 
av journalister som har erfart 
ytringsfrihetens vanskelige kår i Nord-
Korea. Filmene ble vist på Magnus 
Barfot kino og det var mulig for alle å 
kjøpe billetter til redusert pris. 

Marco Elsafadi innleder ungdomskonferansen.
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I samarbeid med Den norske 
Dokumentarfi lmfestivalen presenterte 
mediedagene et fi lmprogram med det 
beste fra årets festival. Visningene 
ble holdt på Cinemateket USF fredag 
12. mai, og inneholdt et variert 
program med vinnere i kategorien 
beste dokumentarfi lm, beste student-
dokumentar, publikumsprisen, 
kortfi lmer mv.

Q
 Grafi ll, Kommunikasjonsforeningen, 
SRF, Markedsanalyseforeningen og 
Kreativt Forum samles hvert kvartal til 
møter i skjæringspunktet mellom høyt 
faglig innhold og løs snipp. Ett av årets 
kvartalsmøter ble avholdt fredag 12. 
mai, i regi av Nordiske Mediedager.

BRAK-seminar
BRAK (Bergens Rockaktører, 
interesserorganisasjon for det rytmiske 
musikkmiljøet i bergensregionen) og 
Nordiske Mediedager inngikk i år et 
samarbeid om et seminar med fokus 
på norsk musikk på radio og visning av 
musikkvideo på norske TV-kanaler.
Seminaret var rettet mot musikere som 
ønsker å få musikken sin spilt på TV 
og/eller på NRK radio og som ønsker 
å lære mer om hvordan den delen av 
bransjen jobber.  

  Quo vadis? Bergen - 20 år 
etter Melodi Grand Prix

Norsk Markedsanalyse Forening

r r 20 år
x

r QQQQQQQQQQQQQQQ

”Kabal i hjerter”, kåret til beste dokumentarfi lm ved Den norske Dokumentarfi lmfestivalen.
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Våren 2006 gjorde de karismatiske 
karene i Tufte IL stor suksess med sine 
unike fotballdriblinger i realityserien 
”Heia Tufte” på TVNorge. Lørdag 
13. mai møtte laget et nytt og ukjent 

fotballag til dyst: Mediebransjen i 
Bergen stilte med nypussede (om 
ikke velbrukte) fotballsko. Bergens 
Tidende, TV 2, NRK Hordaland og 
BA hadde funnet frem sine største 

talenter, og lagene braket sammen på 
Torgalmenningen, foran rundt 1200 
publikummere. 

Tidenes mediekamp
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Noen av bransjens mest kritiske 
fotballeksperter fi kk prøve ut sine 
teorier i praksis, og resultatet ble 
halsbrekkende unnamanøvre, utrolige 

bomskudd og imponerende treff. Når 
sluttsignalet lød drog medielaget det 
lengste strået, og vant kampen 4-3.
Tilbakemeldingene fra både publikum 

og spillerne tyder på at arrangementet 
var vellykket.
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Nordiske Mediedager ønsket å gi 
en opplevelse til hele familien og 
arrangerte for første gang Åpen Dag. 

Åpen Dag forsøkte å gi et innblikk 
i hva som foregår bak kulissene og 
vise siste nytt fra medieselskap og 
teknologiske produsenter. På Åpen 
Dag var intensjonen at alle skulle 
få muligheten til spennende, nye 

innblikk. Her kunne man få vite 
hvordan man enkelt kan redigere egne 
videoopptak, mer om digitalfjernsyn 
og hjemmedistribusjon. Man kunne 
prøve hjemmeredigeringsverktøy, 
og se hvordan digital-tv kan fungere 
hjemme i stuen. Blant annet var NRK 
svært sentrale med presentasjon av 
fremtidens stue og fremtidens bil, 
samt at programleder i Newton, Per 

Olav Alvestad, holdt et lærerikt og 
underholdende sceneshow. 

Mediedagene vil fortsette å arbeide 
aktivt for å realisere arrangementer for 
publikum som både kan underholde 
og opplyse om medienes virksomhet. 
I bunn ligger selvsagt at adgang 
til arrangementene skal være uten 
kostnad for publikum.

Åpen Dag

NERDER, NEWTON OG GLAMOUR
Nordiske Mediedager avslutter med NRKs Newton, Tufte IL og Gullruten!

Mediedagene inviterer til en heidundrene avslutning med Tufte IL og mediebransjen i årets fotballkamp, Åpen Dag med NRK 
Newton og Gullruten-show i Grieghallen!

Nordiske Mediedager
Bergen  10. - 13. mai  2006
www.mediedager.no

Dette skjer i dag:
 

GRIEGHALLEN
Åpen dag: Teknologi og opplevelser 
for hele familien
kl. 11.00 – 15.30, Foajeen
Få med deg bl.a. sceneshow med Per Olav Alvestad og  NRK 
Newton! Møt Tufte IL til signering etter tidenes mediekamp 
på Torgallmenningen! Lag din egen podcast  sammen med 
Apple og NRK! Se tippeligaen fra mobiltelefon og opplev 
medie teknologi i fremtidens  stue!

TORGALLMENNINGEN
Tufte IL vs Mediebransjen
kl. 13.00
Nerdelaget Tufte IL har gjort stor suksess med sine unike 
fotballdriblinger. Under kyndig ledelse av Erik Thorstvedt 
møtte de Vålerenga. Nå skal de møte et enda tøffere lag! 
Mediebransjen i Bergen, bestående  av BA, BT, NRK, TV 
2 Gruppen, stiller med nypussede (om ikke velbrukte) 
fotballsko.

Utstilling
Sundt, Torgallmenningen
10 skoler – 10 reklamebyråer – 10 ytringer
Hvis vi ikke fi kk lov til å snakke fritt – hva var det da vi 
gjerne ville ha sagt? 
Et unikt samarbeidsprosjekt mellom bergensskoler 
og bergenske reklamebyråer. 10 bannere med tema 
ytringsfrihet henger på Sundt-bygget hele uken.

GRIEGHALLEN
Gullruten, generalprøve 
kl. 15.30 
Vil du prøve deg som stand-in eller publikum i 
generalprøven  på Gullruten? Skal du sikre deg en plass er 
det best å møte opp til Åpen dag, i spissen av Grieghallen 
senest kl.15.30.
(Begrenset antall plasser)
 

GRIEGHALLEN
Gullruten, direktesending
kl. 18.30 (senest på plass i salen 19.45)
Bli med å se Gullruten, kåringen av det beste i tv-
produksjon, i et stjernespekket direktesendt show. 
Billett kjøpes på Grieghallens billettkontor: 55 21 61 50 . 
Se de nominerte på www.gullruten.no.

Offisielle partnere til Nordiske Mediedager:

 

Disse står bak Åpen Dag:
Allkopi, Apple, Bolia.com, Bonaqua, 
Canal Digital, Grieghallen, HiFi-klubben, KJC, 
Kollektiv, Nokia, NRK, Telenor

AR
TI

C 
36

90

Disse står bak mediekampen:
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”De har kjempet for ideene. De har 
kjempet om sendetiden og publikum. 
Nå er tiden endelig kommet for å 
kjempe om heder og ære i årets store 
mediebegivenhet, Gullruten.”

Fra omtale, www.mediedager.no

Gullruten er opprettet for å stimulere 
kvaliteten av norske tv-produksjoner, 
og har som formål å være et forum for 

fjernsynsproduksjon og stimulere til 
høy innholdsmessig, kunstnerisk og 
teknisk kvalitet. 

Et sentralt element i arbeidet for å 
nå disse målene er prisutdelingen 
Gullruten, som hvert år arrangeres i 
Bergen. Gullruten samler det beste i 
norsk tv-produksjon fra det foregående 
år og hedrer vinnerne. Her kåres 

en vinner blant nominerte i 13 ulike 
kategorier, samt egen hederspris, 
fagpris, publikumspris og pris til Årets 
Nyskapning. 

Årets direktesendte prisutdeling 
markerte, tradisjonen tro, avslutningen 
på Nordiske Mediedager, i år lørdag 
13. mai. 

Prisutdelingen Gullruten produseres av Monster Entertainment for TV 2.

Gullruten
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Vinnere av Gullruten 2006:
Beste underholdningsprogram: Heia Tufte
Beste reality: 71 Grader Nord
Beste dokusåpe: Raballder
Beste tv-drama: Sejer – Svarte sekunder
Beste humorprogram: Nytt på Nytt
Beste barne- eller ungdomsprogram: Barnas supershow
Beste magasin- eller livsstilsprogram: Ansikt til Ansikt – Odd Børretzen
Beste fakta- eller aktualitetsprogram: Konger for Norge
Beste tv-dokumentar: Med fl agget på brystet
Beste kvinnelige skuespiller: Anne Marit Jacobsen (Sejer – Svarte sekunder)
Beste mannlige skuespiller: Atle Antonsen (Tre brødre som ikke er brødre)
Beste kvinnelige programleder: Anne Lindmo (Store Studio)
Beste mannlige programleder: Harald Rønneberg (Senkveld med Thomas og Harald)
Hedersprisen: Ragnhild Sælthun Fjørtoft
Årets Nyskapning: Heia Tufte
Fagprisen: Kalle Fürst

OPPLEV SOUTH PARK,
NEWTON, GULLRUTEN,
ÅPEN DAG, TUFTE IL ...

Nordiske Mediedager
Bergen  10.- 13. mai  2006

Onsdag 10. mai

GRIEGHALLEN

OFFISIELL ÅPNING
Kl. 18.00, Peer Gynt Salen (møt opp senest
17.30, inngang Strømgaten)
Byrådsleder Monica Mæland og kulturminister Trond

Giske åpner Nordiske Mediedager. Du kan også opp-

leve Are Kalvø og plateaktuelle Karin Park - alt under

ledelse av programleder Brita Møystad Engseth.

Åpningsforedrag av den anerkjente journalisten og

fotballkommentatoren Simon Kuper. 

UTENFOR GRIEGHALLEN 

Omvisning på fremtidens tv-buss
Den er 16,5 meter lang og 2,5 meter bred. Bli med på

omvisning i et høyteknologisk, sammenleggbart

HDTV-monster på hjul - prøv kamera, hør lyden!

Omvisningstider: Onsdag 10. mai kl. 13.00, 14.00,

15.00, 16.00. Torsdag 11. mai kl. 09.00, 10.00,

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. For omvisning:

Møt opp utenfor bussen 10 minutter før. 

SUNDT, TORGALLMENNINGEN

Utstilling: 10 skoler – 
10 reklamebyråer – 10 ytringer
Fra onsdag 10. mai kl. 09.00
Hvis vi ikke fikk lov til å snakke fritt – hva var det da

vi gjerne ville ha sagt? Et unikt samarbeidsprosjekt

mellom skoleklasser og reklamebyråer. 10 bannere

henger på Sundt-bygget hele uken. 

Torsdag 11. mai

LOGEN

Store Studio: Mediespesial 
Kl. 20.00 (på plass i Logen Teater senest 19.45,
billetter ved inngang)
Anne Lindmo og Per Sundnes i et forrykende

talkshow. Møt blant annet Matt Stone og Trey

Parker, teamet bak kult-serien ”South Park”.

På Logen Teater, Øvre Ole Bullsplass 6. 

Fredag 12. mai

GRIEGHALLEN

Da TV-lillebror ble stor – 
møt TVNorge! 
Kl. 16.30, Peer Gynt Salen (møt opp senest
16.00, inngang Strømgaten)
TV Norge presenterer seg selv! Møt suksesser som

Tufte IL, Sjarmørskolen og Dansefeber! 

CINEMATEKET USF
(Georgernes Verft 12)

Kabal i hjerter
Kl. 19.00
Regi: Øyvind Sandberg. Norge 2006.

Velkommen til spesialvisning av dokumentarfilmen

«Kabal i Hjerter», dobbel prisvinner under årets

dokumentarfilmfestival i Volda! 

Møt regissør Øyvind Sandberg.

Lørdag 13. mai

GRIEGHALLEN

ÅPEN DAG – TEKNOLOGI
OG OPPLEVELSER FOR
HELE FAMILIEN!
Kl. 11.00 – 15.30, Foajeen
Få med deg bl.a. sceneshow med Per Olav Alvestad

og  NRK Newton! Møt Tufte IL til signering etter

tidenes mediekamp på Torgallmenningen! Lag din

egen podcast sammen med Apple og NRK! 

Se tippeligaen fra mobiltelefon og opplev medie-

teknologi i fremtidens stue!

TORGALLMENNINGEN

TUFTE IL VS
MEDIEBRANSJEN 
Kl. 13.00
Nerdelaget Tufte IL har gjort stor suksess med sine

unike fotballdriblinger. Under kyndig ledelse av

Erik Thorstvedt møtte de Vålerenga. Nå skal de møte

et enda tøffere lag! Mediebransjen i Bergen,

bestående av BA, BT, NRK, TV 2 Gruppen, stiller

med nypussede (om ikke velbrukte) fotballsko.

GRIEGHALLEN

Gullruten, generalprøve 
Kl. 15.30
Vil du prøve deg som stand-in eller publikum i

generalprøven på Gullruten? Skal du sikre deg en

plass er det best å møte opp til Åpen dag, i spissen

av Grieghallen senest kl.15:30. (Begrenset antall

plasser).

GRIEGHALLEN

Gullruten, direktesending
Kl. 18.30 (senest på plass i salen 19.45)
Bli med å se Gullruten, kåringen av det beste i tv-

produksjon, i et stjernespekket direktesendt show.

Billett kjøpes på Grieghallens billettkontor: 

55 21 61 50. Se de nominerte på www.gullruten.no.

Alle kan få med seg noe på åpne mediedager 10. – 13. mai! 
Nordiske Mediedager er årets viktigste konferanse og festival for mediebransjen. Men vi ønsker også å gi store 
opplevelser til alle bergensere! Her er noe av det vi byr på: 

Offisielle partnere til Nordiske Mediedager:

Hovedpartner: Telenor    Øvrige mediepartnere: NRK, TV 2 Gruppen  –  Bergen Media By, Stiftelsen Gullruten, UiB 
Nordisk partner: Twentyfourseven    Leverandører: Allkopi, Artic Reklamebyrå, AVAB-CAC

Bergens Tidende og Nordiske Mediedager presenterer:

... OG MYE MER



 RAPPORT Nordiske Mediedager 200622 

INFORMASJON OG MARKEDSFØRING

Nettsider
Høsten 2006 ble det besluttet å lage en 
ny design på mediedagenes nettsider. 
Internett blir en stadig vanligere vei å 
gå når en søker informasjon, og for et 
arrangement som Nordiske Mediedager 
er det viktig å presentere seg selv på 
best mulig måte. De eksisterende 
nettsidene var ikke gode nok i forhold 
til mediedagenes behov – og leserens 
krav; det var nødvendig å presentere 
informasjonen på en mer spennende 
måte, sidene måtte bli lettere å navigere 
og gi en god oversikt over mangfoldet 
som mediedagene presenterer. 

Resultatet ble en total omlegging, 
en omlegging som har fått svært 
gode tilbakemeldinger, både med 
hensyn til utseende, informasjon og 
tilgjengelighet. 

”Jeg fant alt jeg trengte på nettsidene”
Deltaker

Nettsidene fungerte som 
informasjonskanal eksternt, og ble 
kontinuerlig oppdatert etter hvert som 
nye biter av programmet falt på plass. 
Med ny design og struktur fungerte 
sidene som en god informa sjons kanal. 
Nyhetssaker ble jevnlig forfattet av 
administrasjonen og publisert på 
nettsidene, og sakene ble slått opp 
både i nettaviser og papirutgaver kort 
tid etter publisering. Det ble publisert 
40 nyhetssaker på nettsidene.
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Også hovedprogrammet, som blir 
utdelt til deltakerne når de ankommer 
konferansen, fi kk i år en helt ny profi l 
og design. Fra å være et program i 
A4-format på 23 sider i 2005, var årets 
program i A5-format, med 91 sider 
totalt. 

Årets arrangement var større enn 
noen gang tidligere, og dette ble 

refl ektert i det fysiske programmet. I 
tillegg ble fl ere elementer inkludert, 
som informasjon om utstillingen, 
Åpen Dag, morgentrim, de sosiale 
arrangementene mv.  

”Veldig bra program, oversiktlig og 
informativt, tilgjengelig i fl ere formater 
osv.”                                                            Deltaker

Tilbakemeldingene på den nye profi len 
har utelukkende vært positive, og 
mediedagene vil beholde denne for 
kommende år. Dette gjelder også for 
lommeprogrammet, som var nytt av 
året, og som ble svært godt mottatt.  

Program
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INFORMASJON OG MARKEDSFØRING

Markedsføring
Postkort og teaserbrosjyre
I november 2005 sendte mediedagene 
ut et postkort til 9000 mottakere. 
Samme antall mottok i februar 2006 
en teaserbrosjyre med utvalgte 
høydepunkter og stikkord for årets 
konferanse, med oppfordring til 
påmelding. 

Nyhetsbrev
Til sammen 24 nyhetsbrev ble sendt ut, 
til rundt 4000 mottakere. 

”Jag tycker det var trevligt med 
nyhetsbrev inför konferensen. Det ger 
bra info om intressanta punkter och 
påminner mig om vad som är på gång”

Deltaker

Annonser
Utbudet av annonser var tilnærmet 
like stor som tidligere. Dette inne-
bærer blant annet markedsrettede 
annonser i Kampanje og Journalisten. 
Publikumsarrangementene ble 
markedsført med egen kampanje 
i Bergens Tidende.

Aktivitetskalendere
Nordiske Mediedager var oppført i en 
rekke aktivitetskalendere.

Nordiske Mediedager
Bergen  10. - 13. mai  2006
www.mediedager.no

Offisielle partnere til Nordiske Mediedager:

 

Hovedpartner: Telenor 
Øvrige mediepartnere: NRK, TV 2 Gruppen, 
Bergen Media By, Stiftelsen Gullruten, UiB

Nordisk partner: Twentyfourseven
Leverandører: Allkopi, Artic Reklamebyrå, 
AVAB-CAC
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Dette skjer i dag:
GRIEGHALLEN
Offisiell åpning Nordiske Mediedager
Onsdag 10. mai Kl. 18.00 - Peer Gynt Salen
(møt opp senest 17:30, inngang Strømgaten, 
så lenge det er plass)
Byrådsleder Monica Mæland og kulturminister Trond Giske 
åpner Nordiske Mediedager. Opplev også Are Kalvøs skråblikk 
på mediebransjen og plateaktuelle Karin Park - alt under ledelse 
av programleder Brita Møystad Engseth. Åpningsforedrag ved 
den anerkjente forfatteren og journalisten Simon Kuper. Kuper 
vil gi et tankevekkende og underholdende bidrag til den norske 
og internasjonale fotballen - ”the game that shapes the world”. 

Omvisning på fremtidens tv-buss
UTENFOR GRIEGHALLEN 
NRK Produksjon viser sitt nye produksjonsverktøy. Bli med 
på omvisning av HD-bussen, prøv kamera, hør lyden, og møt 
kompetente NRK- medarbeidere. Omvisningstider: Onsdag 10. 
mai kl. 13.00, 14.00, 15.00, 16,00 Torsdag 11. mai kl. 09.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. For omvisning: Skriv 
deg på liste i registreringen, lokale avtaler, inngang 3A, eller 

møt opp utenfor HD1 10 minutter før. 

 
Åpningsutstilling
Fra onsdag 10. mai kl. 09.00, Sundt, Torgalmenningen
10 skoler – 10 reklamebyråer – 10 ytringer
Hvis vi ikke fikk lov til å snakke fritt – hva var det da vi gjerne 
ville ha sagt? 
Et unikt samarbeidsprosjekt mellom bergensskoler og bergen-
ske reklamebyråer. 10 bannere med tema ytringsfrihet henger 
på Sundt-bygget hele uken.

Torsdag 11. mai
LOGEN
Store Studio: Mediespesial 
Kl. 20.00 (på plass i Logen Teater senest 19.45, billetter 
ved inngang)
Anne Lindmo og Per Sundnes i et forrykende talkshow. Møt 
blant annet Matt Stone og Trey Parker, teamet bak kult-serien 
”South Park”.  På Logen Teater, Øvre Ole Bullsplass 6. 

Fredag 12. mai
GRIEGHALLEN

Da TV-lillebror ble stor – 
møt TVNorge! 
Kl. 16.30, Peer Gynt Salen (møt opp senest 16.00, inngang 
Strømgaten)
 TV Norge presenterer seg selv! Møt suksesser som Tufte IL, 
Sjarmørskolen og Dansefeber! 

CINEMATEKET USF (Georgernes Verft 12)

Kabal i hjerter
Kl. 19.00 
Regi: Øyvind Sandberg. Norge 2006.
Velkommen til spesialvisning av dokumentarfilmen «Kabal i 
Hjerter», dobbel prisvinner under årets dokumentarfilmfestival 
i Volda! Møt regissør Øyvind Sandberg.

Lørdag 13. mai
GRIEGHALLEN

Åpen dag: Teknologi og opplevelser 
for hele familien
Kl. 11.00 – 15.30, Foajeen
Få med deg bl.a. sceneshow med Per Olav Alvestad og  NRK 
Newton! Møt Tufte IL til signering etter tidenes mediekamp 
på Torgallmenningen! Lag din egen podcast  sammen med 
Apple og NRK! Se tippeligaen fra mobiltelefon og opplev medie-
teknologi i fremtidens  stue!

TORGALLMENNINGEN

Tufte IL vs Mediebransjen
Kl. 13.00
Nerdelaget Tufte IL har gjort stor suksess med sine unike fot-
balldriblinger. Under kyndig ledelse av Erik Thorstvedt møtte de 
Vålerenga. Nå skal de møte et enda tøffere lag! Mediebransjen i 
Bergen, bestående  av BA, BT, NRK, TV 2 Gruppen, stiller med 
nypussede (om ikke velbrukte) fotballsko.

GRIEGHALLEN

Gullruten, generalprøve 
Kl. 15.30 

Vil du prøve deg som stand-in eller publikum i generalprøven  på 
Gullruten? Skal du sikre deg en plass er det best å møte opp til 
Åpen dag, i spissen av Grieghallen senest kl.15.30.
(Begrenset antall plasser)
 

GRIEGHALLEN

Gullruten, direktesending
Kl. 18.30 (senest på plass i salen 19.45)
Bli med å se Gullruten, kåringen av det beste i tv-produk-
sjon, i et stjernespekket direktesendt show. Billett kjøpes på 
Grieghallens billettkontor: 55 21 61 50 . 
Se de nominerte på www.gullruten.no.

Blikk på Nord-Korea
Åpne filmdager i Magnus Barfot 

A State of Mind
Onsdag 10. mai kl. 19.00,
Vi følger to nordkoreanske skolejenter og deres
familier under forberedelsen til The Mass Games.

Access to Evil
Torsdag 11. mai kl. 19.00
Et reportasjeteam fra BBC reiser til Nord-Korea. Med
flere tolker og ”barnevakter” geleides reporter
Olenka Frenkiel rundt.

A Day in the Life
Fredag 12. mai kl. 19.00
Hverdagen til en vanlig nordkoreansk familie i hovedstaden
Pyongyang.

HVA ER LIKHETEN 
MELLOM TROND GISKE 
OG SOUTH PARK? 
Begge kommer til Nordiske Mediedager!

Onsdag åpner Trond Giske og Nordiske Mediedager. Torsdag kommer 
skaperne av South Park på Logen. Du kan få med deg begge deler. 
Og mye, mye annet!

 Nordiske Mediedager og Bergens Tidende presenterer åpne mediedager

Anne Lindmo og Per Sundnes fra Store Studio

Nordiske Mediedager
Bergen  10. - 13. mai  2006
www.mediedager.no

Offisielle partnere til Nordiske Mediedager:

 

Hovedpartner: Telenor
Disse står bak mediekampen:
BA, NRK, TV 2, Galleriet, Sportsgalleriet, 
TVNorge, AVAB-CAC
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Dette skjer i dag:
 

GRIEGHALLEN

Da TV-lillebror ble stor – 
møt TVNorge! 
kl. 16.30, Peer Gynt Salen (møt opp senest 16.00, inngang 
Strømgaten)
 TV Norge presenterer seg selv! Møt suksesser som Tufte IL, 

Sjarmørskolen og Dansefeber! 

CINEMATEKET USF (Georgernes Verft 12)

Kabal i hjerter
kl. 19.00 

Regi: Øyvind Sandberg. Norge 2006.

Velkommen til spesialvisning av dokumentarfilmen «Kabal i 

Hjerter», dobbel prisvinner under årets dokumentarfilmfestival 

i Volda! Møt regissør Øyvind Sandberg.

Utstilling
SUNDT, TORGALMENNINGEN

10 skoler – 10 reklamebyråer – 10 ytringer

Hvis vi ikke fikk lov til å snakke fritt – hva var det da vi gjerne 

ville ha sagt? 

Et unikt samarbeidsprosjekt mellom bergensskoler og bergen-

ske reklamebyråer. 10 bannere med tema ytringsfrihet henger 

på Sundt-bygget hele uken.

Blikk på Nord-Korea
Åpne filmdager i Magnus Barfot 

A Day in the Life

Fredag 12. mai kl. 19.00

Hverdagen til en vanlig nordkoreansk familie i hovedstaden

Pyongyang.

Lørdag 13. mai
GRIEGHALLEN

Åpen dag: Teknologi og opplevelser 
for hele familien
kl. 11.00 – 15.30, Foajeen
Få med deg bl.a. sceneshow med Per Olav Alvestad og  NRK 

Newton! Møt Tufte IL til signering etter tidenes mediekamp 

på Torgallmenningen! Lag din egen podcast  sammen med 

Apple og NRK! Se tippeligaen fra mobiltelefon og opplev medie-

teknologi i fremtidens  stue!

TORGALLMENNINGEN

Tufte IL vs Mediebransjen
kl. 13.00
Nerdelaget Tufte IL har gjort stor suksess med sine unike 

fotballdriblinger. Under kyndig ledelse av Erik Thorstvedt 

møtte de Vålerenga. Nå skal de møte et enda tøffere lag! 

Mediebransjen i Bergen, bestående  av BA, BT, NRK, TV 2 

Gruppen, stiller med nypussede (om ikke velbrukte) fotballsko.

GRIEGHALLEN

Gullruten, generalprøve 
kl. 15.30 

Vil du prøve deg som stand-in eller publikum i generalprøven  på 

Gullruten? Skal du sikre deg en plass er det best å møte opp til 

Åpen dag, i spissen av Grieghallen senest kl.15.30.

(Begrenset antall plasser)

 

GRIEGHALLEN

Gullruten, direktesending
kl. 18.30 (senest på plass i salen 19.45)
Bli med å se Gullruten, kåringen av det beste i 

tv-produksjon, i et stjernespekket direktesendt show. 

Billett kjøpes på Grieghallens billettkontor: 55 21 61 50 . 

Se de nominerte på www.gullruten.no.

OPPLEV ÅRETS 
FOTBALLKAMP
Tufte IL vs Mediebransjen, 
på Torgallmenningen i morgen kl 13!

Om ikke det blir den beste fotballkampen i år, blir det iallfall den 
morsomste: Tufte IL, kjent fra TVNorge, møter mediebransjen i Bergen  
ved BA, BT, NRK og TV 2. Få også med deg Åpen dag og Gullruten 
under Nordiske Mediedager!

 Nordiske Mediedager og Bergens Tidende presenterer åpne mediedager

Nordiske Mediedager
Bergen  10.- 13. mai  2006

YTRINGS-
FRIHET
Offisiell åpning onsdag 10.mai kl 09.00
foran Sundt på Torgallmenningen

10 skoler – 10 reklamebyråer – 10 ytringer

Nordiske Mediedager og Bergens Tidende presenterer utstillingen:

Onsdag 10. mai
GRIEGHALLEN

Offisiell åpning Nordiske Mediedager
Onsdag 10. mai Kl. 18.00 - Peer Gynt Salen
(møt opp senest 17:30, inngang Strømgaten, 
så lenge det er plass)
Byrådsleder Monica Mæland og kulturminister Trond Giske
åpner Nordiske Mediedager. Opplev også Are Kalvøs skråblikk
på mediebransjen og plateaktuelle Karin Park - alt under ledelse
av programleder Brita Møystad Engseth. Åpningsforedrag ved
den anerkjente forfatteren og journalisten Simon Kuper. Kuper
vil gi et tankevekkende og underholdende bidrag til den norske
og internasjonale fotballen - ”the game that shapes the world”. 

Torsdag 11. mai
LOGEN

Store Studio: Mediespesial
Kl. 20.00 (på plass i Logen Teater senest 19.45, billetter 
ved inngang)
Anne Lindmo og Per Sundnes i et forrykende talkshow. Møt blant
annet Matt Stone og Trey Parker, teamet bak kult-serien ”South
Park”.  På Logen Teater, Øvre Ole Bullsplass 6. 

Fredag 12. mai
GRIEGHALLEN

Da TV-lillebror ble stor – 
møt TVNorge! 
Kl. 16.30, Peer Gynt Salen (møt opp senest 16.00, inngang
Strømgaten)
TV Norge presenterer seg selv! Møt suksesser som Tufte IL,

Sjarmørskolen og Dansefeber! 

CINEMATEKET USF (Georgernes Verft 12)

Kabal i hjerter
Kl. 19.00
Regi: Øyvind Sandberg. Norge 2006.
Velkommen til spesialvisning av dokumentarfilmen «Kabal i 
Hjerter», dobbel prisvinner under årets dokumentarfilmfestival i
Volda! Møt regissør Øyvind Sandberg.

Lørdag 13. mai
GRIEGHALLEN

Åpen dag - Teknologi og opplevelser 
for hele familien
Kl. 11.00 – 15.30, Foajeen
Få med deg bl.a. sceneshow med Per Olav Alvestad og  NRK
Newton! Møt Tufte IL til signering etter tidenes mediekamp på
Torgallmenningen! Lag din egen podcast sammen med Apple
og NRK! Se tippeligaen fra mobiltelefon og opplev medie-
teknologi i fremtidens stue!

TORGALLMENNINGEN

Tufte IL vs Mediebransjen
Kl. 13.00
Nerdelaget Tufte IL har gjort stor suksess med sine unike fot-
balldriblinger. Under kyndig ledelse av Erik Thorstvedt møtte de
Vålerenga. Nå skal de møte et enda tøffere lag! Mediebransjen i
Bergen, bestående av BA, BT, NRK, TV 2 Gruppen, stiller med
nypussede (om ikke velbrukte) fotballsko.

GRIEGHALLEN

Gullruten, generalprøve
Kl. 15.30
Vil du prøve deg som stand-in eller publikum i generalprøven på
Gullruten? Skal du sikre deg en plass er det best å møte opp til
Åpen dag, i spissen av Grieghallen senest kl.15.30.
(Begrenset antall plasser).

GRIEGHALLEN

Gullruten, direktesending
Kl. 18.30 (senest på plass i salen 19.45)
Bli med å se Gullruten, kåringen av det beste i tv-produksjon, i et

stjernespekket direktesendt show. Billett kjøpes på Grieghallens

billettkontor: 55 21 61 50. 

Se de nominerte på www.gullruten.no.
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Nordiske Mediedager, Avis i skolen og Raftohuset har gitt 10 skoleklasser utfordringen: Om vi ikke får lov å snakke fritt, hva er det vi
gjerne vil si? Hva er det viktigste for ungdommen å formidle? Sammen med 10 utvalgte reklamebyrå har de laget 10 store bannere,
hver hele 9 meter lange, som blir utstilt på fasaden av Sundt-bygget i Bergen sentrum. Til sammen 10 plakater vil pryde
Torgallmenningen fra onsdag 10. mai. Bli med på den offisielle åpningen sammen med Marco Elsafadi fra New Page og Camilla og
Stian fra Triplet!

Deltakende skoler:  Bergen Handelsgymnasium, Eidsvåg skole, John Bauer gymnaset, Knarvik videregåande skule, Laksevåg videre-
gående skole, Lynghaug skole, Sotra videregående skole, Storetveit skole, Tanks videregående skole, Åsane gymnas.

Deltakende reklamebyrå:  AG Byråene, Artic, Chili Marketing and Design, Konvoi, OKTAN Gruppen, Orangeriet, Reaktor ID, Snedig,
Tibe Republic, Trippel reklamebyrå. 

www.mediedager.no

Alle kan få med seg noe på åpne mediedager 10. - 13. mai!
Nordiske Mediedager er årets viktigste konferanse og festival for mediebransjen. Men vi ønsker
også å gi store opplevelser til alle bergensere! Her er noe av det vi tilbyr:

Offisielle partnere til Nordiske Mediedager:

Hovedpartner: Telenor 
Øvrige mediepartnere: NRK, TV 2 Gruppen,
Bergen Media By, UiB

Disse står bak Åpningsutstillingen: 
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H O L D  D E G  O P P D AT E R T  P Å W W W. M E D I E D A G E R . N O  

KONFERANSEN

Nordiske Mediedager
Bergen  10.- 12. mai  2006
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Skal politiets beviser og arbeidsmetoder kunne granskes av pressen?
Svenske justistopper sammenligner Norge med lukkede, østeuropeiske land i praktiseringen av offentlighet i forbindelse med
rettssaker. I Sverige er praksisen en ganske annen - bevismaterialet blir gjort tilgjengelig for pressen så snart det foreligger tiltale. 
Under årets viktigste mediekonferanse møter du norske journalister med erfaring fra begge sider av grensen, og  norske og 
svenske jurister som løfter en advarende pekefinger mot journalistenes krav.
Setter svenskene rettssikkerheten i fare, eller er det norske politimyndigheter som finner offentlig innsyn ubehagelig?
Er virkelig demokratisk åpenhet og rettssikkerhet en motsetning?

Journalistikk og rettspraksis er ett av mange temaer under konferansen
Nordiske Mediedager i Bergen 10.-12. mai. 
Start planleggingen og sett av dagene nå!

PRESSE INGEN ADGANG!
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PRESSE

Til sammen var 59 akkrediterte 
journalister påmeldt fra 27 ulike medier. 

Presserom på nettsider
Presserommet på nettsidene ble 
åpnet noen uker før festivalen. Her ble 
pressebilder og dokumenter lagt ut til 
bruk for pressen. Under konferansen ble 
det daglig lagt ut høyoppløselige bilder. 
Det ble også skrevet en dagsrapport 
der høydepunkter fra konferansen 
ble oppsummert, og det ble lagt ut 
høyoppløselig logo med oppfordring 

om å bruke denne til artikler som ble 
skrevet fra konferansen. 

Pressekonferanser
Det ble holdt tre pressekonferanser i 
forbindelse med Nordiske Mediedager. 
Første festivaldag ble det holdt 
pressekonferanse med Matt Stone og 
Trey Parker fra ”South Park”. Denne var 
godt besøkt, og ga god pressedekning. 

Videre ble det holdt pressekonferanse 
i forbindelse med en meningsmåling 

med utgangspunkt i om NRK burde 
vise Erling Borgens mye omtalte 
dokumentar, samt en pressekonferanse 
i regi av Emmy2007.

Nordiske Mediedager fi kk bredere 
medieomtale enn noen gang tidligere. 
Alle de store nasjonale mediene var til 
stede, samt en stor andel regionale og 
lokale medier. Mediedagene var aktuelle 

både på NRK, TV 2 og TVNorge, på 
radiokanaler som NRK P1, P2 og P4, 
i aviser og medietidskrifter som VG, 
Aftenposten, Dagbladet, Bergens 
Tidende og Dagens Næringsliv. I tillegg 

fi kk man oppslag på en rekke nettsider.
Nordiske Mediedager fi kk også dekning 
i fl ere programmer på NRK P2 og P1, 
BTV, NRK Vestlandsrevyen, TV 2, 
NRK Hordaland, P4.

Omtale
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SAMARBEIDSPARTNERE

Nordiske Mediedager hadde også i 
år mange gode samarbeidspartnere 
som bidro til en vellykket 
konferanse. Nordiske Mediedager 

vokser i størrelse for hvert år, 
og er avhengig av økonomisk 
støtte for å beholde kvaliteten og 
videreutvikle arrangementet. Støtten 

er av avgjørende betydning for at 
mediedagene kan gjennomføres.

Hovedpartner: 

Nordisk Partner: 

 

Mediepartnere: 

 

Offi sielle leverandører: 

 

Offi sielle støttespillere: 
Bergen kommune, Kultur- og kirkedepartementet, Nordisk Ministerråd, Regionalt utviklingsprogram 
for Hordaland
 

Støttespillere: 
A-pressen, Institusjonen Fritt Ord, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, 
Norsk Journalistlag, Visjon Vest
 

Øvrige partnere: 
Artic Reklamebyrå, AVAB-CAC, Avis i skolen, Bergen kino, Bergen Media By, Bergens Presseforening, 
Bolia.com, Emmy2007, Galleriet, Kongress & Kultur, Norske fi lm- og  tv-produsenters forening, 
Norsk Respons, Stiftelsen Gullruten, Sundt, TCi Computer, Toro
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ORGANISERING

PROGRAMKOMITÉ 
Vebjørn Hagen, leder, TV 2
Ronnie Baraldsnes, TV 2
Øyvind Fallet, NRK
Katherine Goodnow, UiB
Anne Marie Kvassheim, NRK
Line Kjærran Norling, NRK
Nils Arne Sæbø, UiB
Espen Sæther, NRK
Irmelin Nordahl, Nordiske Mediedager
Torill Svege, Bergen Media By
 

REPRESENTANTSKAP 
Nils Ketil Andresen, TV 2
Annika Biørnstad, NRK
Kjell Jarle Høyheim, NRK
Rune Indrøy, TV 2
Hilde Onarheim, Bergen kommune
Terje Ohnstad, Bergen kommune
Oddmund Søilen, UiB
Torny Aarbakke, UiB
 

KONSTITUERT 
STYRINGSGRUPPE 
Ruth Grung, Bergen Media By
Johan A. Haarberg, Kunsthøyskolen 
i Bergen

Vebjørn Hagen, Nordiske TV Dager
Kjell Jarle Høyheim, NRK
Einar Hålien, Bergens Tidende
Rune Indrøy, TV 2
Dag Idar Tryggestad, Bergens 
Presseforening
I tillegg har følgende deltatt:
Irmelin Nordahl, Nordiske Mediedager
Torill Svege, Bergen Media By

ADMINISTRASJON  
Irmelin Nordahl, leder
Anngun Dybsland, gjeste- og 
prosjektkoordinator
Jørgen Flint, informasjonsansvarlig
Gry E. Skjæveland, sekretariat
Adrian Mitchell, prosjektleder 
Åpen Dag
Martin Kristiansen, fotograf
Kongress & Kultur, kongressansvarlig
Kirsti Rosseland, sosiale arrangement
Bård Opsanger, transportansvarlig
Artnett, webansvarlig
Rune Vindenes, Gaia Studio, 
videofotograf
Egil Sundal, Sundal MEDIA, 
videofotograf

ANSVARLIG FOR TEKNIKK
 Øyvind Fallet, leder, NRK
Rolf Beev, UiB
Mikael Ladegård, UiB
AVAB-CAC
TCi Computer

SOSIALKOMITEEN
 Mette Anthun, TV 2
Anne Marie Brusdal, TV 2
Hanne Farestvedt, BA
Atle Nielsen, Frilanser
Kirsti Rosseland, USF
Rolf Sejersted, Frilans

Gjennom årene har arrangementet 
løftet seg ved å arbeide for felles 
profi l og overordnet strategi. Et av 
resultatene var at man i 2005 kom 
frem til ett samlende navn – Nordiske 
Mediedager. Det har også pågått en 
strukturendring, begrunnet i ønsket om 
en tydeligere organisasjonsmodell som 
legger til rette for langsiktig planlegging 
og utvikling. Det arbeides nå med å 
etablere en ny organisasjonsmodell, 
i form av stiftelse.

Eva Bratholm (Posten), Frank Aarebrot (UiB),
Frode Vik Jensen (Kommunikasjonsforeningen).

Axel Hellstenius og Petter Næss. Eivind Landsverk (TVNorge).
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FREMTIDIGE SATSNINGER

Nordiske Mediedager er en ikke-
kommersiell stiftelse. Visjonen er å 
realisere arrangementer av høy faglig 
kvalitet for mediebransjen og relaterte 
bransjer. Videre skal mediedagene 
fokusere på medierelatert innhold 
rettet mot elever/studenter, samt 
publikumsaktiviteter generelt. 

Deltakeravgiften er lav sammenlignet 
med andre konferanser. Dette er 
en viktig prioritering for Nordiske 
Mediedager. Mediedagene tilbyr 
også spesialpriser til forskere, og 

inngår egne lokale avtaler med større 
mediebedrifter. Målsetningen er å 
holde deltakeravgiften på et nivå som 
gjør at fl est mulig kan delta. Det bør 
også nevnes at foredragsholdere, 
debattdeltakere og debattledere deltar 
uten å motta honorar. 

I forhold til utenlandske konferanser 
drives Nordiske Mediedager svært 
nøkternt, men det er likevel nødvendig 
med solid støtte dersom det høye 
faglige nivået skal opprettholdes. 
Takket være offentlig støtte og nøktern 

ressursbruk har Nordiske Mediedager 
i dag en sunn økonomi. Etter hvert 
som mediedagene har vokst i størrelse 
har også budsjettene økt, om enn 
ikke i samme grad. Den offentlige 
støtten er helt nødvendig også for 
kommende års arrangement. I tillegg 
må sponsorandelen øke, slik at man 
kan arbeide videre for å nå målet om 
virkelig å bli en nordisk konferanse, 
for å beholde de gode kvalitetene ved 
eksiterende form og videreutvikle 
arrangementet ytterligere. 

Økonomi

For Nordiske Mediedager

Irmelin Nordahl
Festivalsjef

Vebjørn Hagen
Leder, programkomiteen 2006

”Disse maidagene i Bergen har blitt 
et sentralt møtested for den norske 
mediebransjen, en begivenhet som vi 
ser frem til og som også er en viktig 
møteplass og diskusjonsplass for de 
store og sterke utviklingstrekkene som 
vi ser i media”

Kirke- og kulturminister Trond Giske 

Nordiske Mediedager 2006 er vel 
overstått, og arbeidet med neste års 
arrangement er allerede i gang. 

Når Nordiske Mediedager for fremtiden 
blir organisert som en egen stiftelse 
med ett eget styre og representantskap, 
vil beslutningsprosessene bli enklere 
og dermed åpne for større effektivitet i 
planlegging og gjennomføring. Den nye 
stiftelsen vil selvsagt ta vare på all den 
erfaring og kompetanse som er bygget 
opp i løpet av årene. De økonomiske 
forholdene vil forbli relativt uforandret, 

og arrangementet vil selvsagt arbeide 
for å ivareta det idealistiske elementet 
og dugnadsånden som mediedagene er 
avhengig av. 

Årets positive tilbakemeldinger, 
rekordhøye deltakerantall og solide 
omtale i media er blant elementene som 
tyder på at Nordiske Mediedager er på 
rett vei. Med fl ere ulike arrangement 
også utover selve hovedkonferansen 
bemerker mediedagene seg også blant 
publikum og medienes brukere, i tillegg 
til internt i bransjen. 

Men: Det er fortsatt mange 
forbedringsområder og mange mål 
mediedagene fortsatt ikke har oppnådd. 
Andelen nordiske deltakere er fortsatt 
for svak i forhold til mediedagenes 
visjoner. Konferansen er norsk, men 
har et tydelig nordisk/internasjonalt 
innhold som er relevant for hele den 

nordiske mediebransjen. Mediedagene 
har etter hvert fl ere gode ambassadører 
i ulike nordiske mediebedrifter, men 
det synes nødvendig å øke det nordiske 
informasjonsarbeidet. 

Videre er det et stort ønske å utvikle 
tilbudet til publikum og elever/
studenter. Å satse på tilbud her vil 
kunne bety kompetanseheving for 
mediebrukere. 

Nordiske Mediedager skal arbeide 
aktivt for å realisere visjonen om å 
være en årlig, attraktiv møteplass for 
hele mediebransjen, med høy faglig 
kvalitet – et arrangement med nordisk 
og internasjonalt perspektiv. Nordiske 
Mediedager skal være en arena hvor 
brukerne aktivt inviteres til å møte 
mediene, og skal bidra til at media 
sikrer ytringsfrihet, skaper mangfold, 
delaktighet, identitet. 

Fremtidige satsninger
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MEDIEOMTALE
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ANNONSER

Tufte IL vs Mediebransjen 
Lørdag 13. mai kl. 13.00, Torgallmenningen 
Nerdenes hevn over mediebransjen? De karismatiske karene i Tufte IL har gjort stor suksess med sine unike 
fotballdriblinger, mer eller mindre vellykkede brassespark og nyskapende heade-teknikker. Under kyndig ledelse 
av Erik Thorstvedt trente de som aldri før og møtte Vålerenga til storstilt fi nale – der de til og med scoret! 

Men: Nå skal de møte et enda tøffere lag... På bortebane... Mediebransjen i Bergen stiller med nypussede (om ikke velbrukte..) 
fotballsko, og skal prøve seg mot de Gullruten-nominerte fotballheltene fra TVNorges Heia Tufte. Nå skal noen av bransjens 
mest kritiske fotballeksperter få prøve ut sine teorier i praksis, midt i Bergens storstue, til forlystelse for alle som vil se!

Hvordan skal dette gå? Hvem vinner kampen? Hvem vinner sjarmpoengene? 

Bergen 10. - 13. mai 2006

VS

Nordiske Mediedager og Bergens Tidende presenterer:

TIDENES MEDIEKAMP

Offi sielle partnere til Nordiske Mediedager: Hovedpartner: Telenor

Disse står bak mediekampen: 
BA, NRK, TV 2, Galleriet, Sportgalleriet, TVNorge, AVAB-CAC
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SE PÅMELDINGSSKJEMA OG OPPDATERT PROGRAM PÅ

WWW.MEDIEDAGER.NO

NYTTIGE 
SPORTSIDIOTER?

KONFERANSEN

Nordiske Mediedager
Bergen  10. - 12. mai  2006
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Sportsjournalistene i krysspress mellom kommersielle interesser
Medieeksponeringen er årsaken til at sponsorer er villige til å bruke over en milliard kroner i året på idrett. 
Samtidig bruker tv-kanalene et like stort beløp for å sikre seg rettighetene. Sportsjournalisten kommer under press fra
tre fronter: Sponsoren som ønsker eksponering i media, rettighetsselger som ønsker å utvikle sitt kommersielle produkt
og tv-kanalen som må  forsvare investeringen ved å reklamere for sine rettigheter. Er sportsjournalisten et redskap for
kommersielle interesser og: Blir den kritiske og undersøkende sportsjournalistikken mindre viktig?

Disse møtes til debatt: Jacob Lund, sponsorsjef DnB * Bjørn Taalesen, sportsredaktør TV 2 *  Knut Helland, 
professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB * Otto Ulseth, sportsredaktør Adresseavisen
* Vegard Arntsen, partner Sponsor Insight * Viggo Johansen, NRK, debattleder.

Sportsjournalistikk og sponsorinteresser er bare ett av temaene under Nordiske Mediedager i Bergen, 10. – 12. mai.
Andre høydepunkter:
Nordisk toppmøte – nordiske kringkastingssjefer møtes * Langs veien med Nils & Ronny * Teamet bak South Park – for første gang
i Norge * Åpningskåseri ved Are Kalvø * Møt verdens mest moderne mediehus * Gravejournalistikk Norden rundt * Lars Monsen
– en villmann går flermedialt * Geoffrey Nyarota – journalist uten grenser * Mystikk og mørke gjerninger * Digitale medier.
Tjuvstart: Få med deg filmenThe Game of Their Lives – onsdag 10. mai kl. 13.15 med påfølgende debatt.

Nordiske Mediedager er årets viktigste mediekonferanse. Her får du inspirasjon fra nyskapende norske og internasjonale fagfolk.
Du får faglig input på mange plan - og sjansen til å møte både kjente og ukjente bransjekolleger i tre dager. 

Meld deg på: Før 7. april  kr 3400 – etter 7. april kr 3900.
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H O L D  D E G  O P P D AT E R T  P Å W W W. M E D I E D A G E R . N O  

HUMOR ER IKKE ALLTID TIL Å SPØKE MED
Humor kan være alvorlig nok. Det har både Matt Stone og Trey Parker fra South Park og
Bård & Harald fått erfare – som kontroversielle humorister på hver sin arena. Sammen
med andre gjester setter de humor på agendaen under årets viktigste mediekonferanse.

Humor er bare ett av mange temaer som tas opp under konferansen
Nordiske Mediedager i Bergen 10.-12. mai. 
Start planleggingen og sett av dagene nå!

Skaperne av South Park og Bård & Harald tar humor mer seriøst enn de fleste

KONFERANSEN

Nordiske Mediedager
Bergen  10. - 12. mai  2006
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