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ÅRE TS STORE MEDIEMØ TE
Guri Heftye, Festivalsjef

Å R E T S S T OR E
ME DIE M Ø T E

Dette lot til å smake. Til tross for at mediebransjen

Men nesten like viktig som programmet, er

altså hadde blitt 382 årsverk færre, samlet

Mediedagene som møteplass. Når over 1800

konferansen enda flere deltakere enn året før.

mediefolk er samlet til stevne, får man tid til å

Vi satte fokus på nye inntektsmodeller med NMD

diskutere, treffe kolleger på tvers av bransjen og ikke

Adtech, belyste journalisters kår i Russland og Tyrkia,

minst utveksle erfaringer og se fremover. Det viser

demonstrerte inspirerende teknologi som A.I. –

seg å være viktigere enn noen gang!

kunstig intelligens - og VR – virtuell virkelighet, og

Vi hadde bare så vidt startet plan
leggingen av Nordiske Mediedager, da
TV 2 i september varslet at de skulle
kutte hver femte medarbeider innen
2020.

speidet utover mot nye muligheter til å kunne lage

I år som tidligere år ble fagdagene i Bergen avsluttet

dermed en bransje preget av usikkerhet og konflikter,

fremtidens SKAM. Vi inviterte TV 2 til å spå om egen

med prisdryss og fest. Mediedagene har et viktig og

men også pågangsmot. Vi valgte å fokusere på det

fremtid, vi debatterte medieeierskap, medieøkonomi,

godt samarbeid med stiftelsen Gullruten, og med

siste. Men var det i det hele tatt igjen nok mediefolk

teknologirevolusjonen, og om hvordan staten skulle

TV-sendingen fra Grieghallen fredag kveld, samler

til å fylle Grieghallen?

sikre mediemangfoldet. Vi bød på de beste i klassen

Gullruten hele den norske TV-bransjen. En perfekt

innenfor innholdsmarkedsføring og lot vi våre ”egne”

avslutning på innholdsrike dager i her i vest!

Inspirasjon ble en viktig ingrediens på programmet

journalister dele sine beste journalistiske triks for

vi satte sammen til årets stevne i Grieghallen.

åpen scene i Grieghallen. Og mye, mye mer. For som

Dagbladet og Bergens Tidende hadde hatt sine

Mediedagene handler om mye, men er fremfor alt

vi alle vet: Mediedagene blir aldri bedre enn innholdet

kuttrunder, sistnevnte med 30 årsverk i redaksjonen.

en møteplass og et sted for å tenke, diskutere og

vi serverer vårt publikum.

VG hadde startet året med å redusere 40 hoder og

dyrke fag. Vi saumfarte redaksjoner i inn- og utland

å legge ned avisens tre lokalkontorer. Aftenposten

for å finne de flinkeste folkene innenfor sine felt; de

Ungdomskonferansen NMD Ung ble også i år en

kuttet 40 mann i redaksjonen mens vi planla NMD

som kunne vise vei, gi nye ideer, flytte fokus fra et år

suksess og var fulltegnet med sine 695 deltakere.

17, og Polaris Media vedtok et spareprogram på

med hoderulling - til å evne å se fremover mot nye

Ventelistene var i år lengre enn noen gang før. NRKs

300 millioner kroner frem mot 2020. Ti journalister

utfordringer.

Christine Dancke var konferansier for et program
som var spesialsydd for målgruppen - bestående

måtte forlate Dagsavisen. I Dagens Næringsliv ble
15 stillinger kuttet. Samtidig varslet Thor Gjermund

I året etter den skitneste valgkampen i USAs historie,

av foredrag og debatter. Vi ville nok en gang ta

Guri Heftye

Eriksen kutt i neste års budsjett på 100 millioner

var det naturlig å ha mye USA på programmet.

fremtidens mediefolk på alvor og fikk ros for å ta de

Festivalsjef

kroner dersom Stortinget økte NRK-lisensen.

Vi tenkte bredde, og hentet blant andre Michelle

unge seriøst og å servere dagsaktuelt innhold om

Obamas taleskriver fra den ene enden av «skalaen»

valg, research, utenriksjournalistikk, sosiale medier og

Til sammen hadde disse mediehusene vedtatt eller

og Breitbarts Matthew Boyle fra den andre. I tillegg

storytelling.

gjennomført kostnadskutt på om lag én milliard

samlet vi Dana Brown fra Vanity Fair og Clare Malone

kroner og 382 årsverk bare dette ene året. Når de

fra Fivethirtyeight.com, sammen med vinnere av

Mediemessen NMD Expo er en viktig del av

ikke kom i mål med frivillige ordninger, ble rettssaker

utmerkelser som Pulitzer og Oscar. Vi ville tilby

Mediedagene. Her kunne publikum lære å bruke ny

varslet.

den norske mediebransjen muligheten til å møte

teknologi fra verdensledende teknologiselskaper som

bransjevinnere med gode ideer, suksessoppskrifter og

Vizrt, bli bedre kjent med Google og høre interessante

ikke minst faglig tyngde og en solid dose substans.

foredrag om dagsaktuelle temaer på NMDs Sidetrack.

Utgangspunktet for Nordiske Mediedager 2017 var

4
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N Ø K K E LTA L L
1 852 deltakere
151 speakers
63 sesjoner
7 sidetracks
13 utstillere i EXPO
492 treff i norske medier; papir, web,

SI TAT E R :
I had a wonderful time in Bergen
and very much enjoyed the
festival and all the activities we
were offered. The whole event was
beautifully organised and we were
welcomed with such warmth and
friendliness; thank you.
—

TV og radio (1. – 22. mai)

Suzanne Mackie, Producer, The Crown

695 deltakere på NMD UNG

Had a great time, as always,
and thank you, Guri, for putting
on such a consistently great
conference. I came away, as usual,
with much more than I gave.
—
Aron Pilhofer, James B. Steele Chair in Journalism Innovation,

the conference. It is such an
impressive event you put together
and I am truly honored to have
been included.
—
Caroline Waterlow, Producer, O.J.: Made in America

Det var også godt at lytte ind på
de øvrige sessioner og netværke
med de andre deltagere. Jeg
bliver hvert år imponeret over
kvaliteten og mangfoldigheden i
programmet. Synes også I er gode
til at dække de nye og høj aktuelle
temaer.
—
Hans J. Carstensen, Styreleder, TV 2

Temple University

Thank you all so much for
making my 1st trip to Norway
absolutely fantastic! I loved my
time in Bergen and all the great
people I met and saw speak at

For en glede det var å få delta.
Takk til Anna, super-intervjuer,
for varm og proff oppfølging fra
dere fine folka i NMD og for et
meget, meget bra program.
—
Jane Throndsen, Redaktør, VG
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R E SPONS F R A
E VA LUE R INGS SK JE M A
– E T U T VA L G:
- E T U T VA L G :

Hvilke sesjoner likte du best?
TV-toppmøtet. Spennende å høre hvordan

Snøhetta. Begrunnelse: De reflekterer og jobber

teknologien endrer TV-bransjen og visker ut skillet

”utenfor boksen” og har en praktisk tilnærming

mellom avishus og TV-hus.

med oppdragsgivere som jeg tror er viktig og helt

Slik skrev hun Michelle Obamas taler. Veldig

annerledes.

interessant og reflektert sesjon, gode spørsmål som

Vanity Fair, suveren.

ga gode svar.

O.J.: Made in America. Interessant om historie

Skam-metoden/karakterbygging, fordi det

fortelling, med viktige og mange lag og temaer.

er konkret lærdom! Tar det med meg videre.

Kampen om inntektene: Dette vil leserne betale for.

Inspirerende! Leo og Flukt også var veldig bra! Egentlig

Konferansens beste sesjon. Tre svært godt forberedte

veldig fornøyd med det meste på programmet!!!

innledere gå kunnskap, inspirasjon og praktisk

Russlands lange arm - Skremmende aktuelt!

nytteverdi. Veldig bra!

The Washington Post! Inspirerende og oppløftende å

Youtube-stjernene. Gøy å se hva kidsa tenker, og få

se produktutvikling gjort ”så enkelt”. En inspirasjons

en påpakning om at 40-åringer i dress er tullinger.

kilde for mange mediehus. I tillegg var foredraget

Brennpunkt spesial, fordi det er fantastisk å høre

fra NRK beta, ”AI AI AI kunstig intelligens” både

hvordan andre jobber, inspirerende og imponerende!

spennende og skummelt.

The Crown - en topp-produsent det var interessant

Washington Post (faglig godt), Michelle Obamas

å høre på - dette var tv-produksjonsformidling i

taler (inspirerende), Fivethirtyeight (god ”taler”)

verdensklasse.

Breitbart - var veldig interessant for å forstå mer av

O.J.: Made in America. interessant om

hva som skjer i USA.

historiefortelling, med viktige og mange lag og

Medieundersøkelsen med Aarebrot. Underholdende!

temaer.

Leos Flukt - fordi han har en sterk historie som gjør
inntrykk.

8

LEOS FLUKT
Leo Ajkic og Lars Pet ter Gallefoss
9

SLIK SKREV HUN
MICHELLE OBAMAS TALER
Sarah Hurwitz og Hans Olav Brenner
10
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KONF E R A NSE N
Nordiske Mediedager 2017 samlet
1852 deltagere (1833 i 2016). Dette
er vi svært godt fornøyd med i et
år der det har vært omfattende
nedskalering og bransjen fremdeles
er preget av store endringer.

delegater. Programkomiteen arbeider året gjennom
med å sette sammen det mest aktuelle, relevante,
interessante programmet. I en tid der bransjen selv
omstiller seg og endres, er det avgjørende at også
konferansen reflekterer denne situasjonen, samtidig
som vi kan være pur inspirasjon.
Sesjoner med tidstypiske temaer og høy aktualitet
treffer svært godt, og ubestridt som programmets

Programmet har fått mye og svært god respons.

store attraksjon var Michelle Obamas taleskriver,

Deltakerne bemerker bredden, miksen, størrelsen, og

Sarah Hurwitz. Det var betydelig interesse fra både

det internasjonale aspektet. Med NMD ADTECH er

presse og delegater, og sesjonen trekkes frem gang på

konferansen omfattende - i alt 63 sesjoner, hvorav

gang i evalueringsskjemaet fra deltakerne.

syv utgjorde såkalte Sidetrack, og én sesjon var en
dobbeltime workshop/dybdesesjon med dramaturgen
Laurie Hutzler.
Til sammen bidro rundt 130 speakere på scenene i
Grieghallen, og seks nasjonaliteter var representert,
herunder USA, England, Sverige, Danmark, Finland,
Tyrkia, i tillegg til Norge.

BE GE I S T R I N G O G S T O R E N AV N
Vi opplevde igjen stor begeistring under dagene og

Også produsent Suzanne Mackie snakket for full

generelt mye entusiasme i forkant av arrangementet.

sal, da hun fortalte om arbeidet bak Netflix-

Forventingen stiger for hvert år og hvert gode

suksessen The Crown. Suksess-serien er Netflix’ første

program som legges frem, og det er både utfordrende

egenproduserte serie, med et budsjett på utrolige 100

og skjerpende å sette sammen program til NMDs

millioner pund.
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THE CROWN: EN ANNERLEDES HISTORIETIME
Cecilie Asker og Suzanne Mackie
13
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SPORTSJOURNALISTIKKEN – EN LET TVINT LILLEBROR?
A n d e r s P a m e r, E g i l S u n d v o r, L e i f We l h a v e n o g H a s s e S v e n s

En annen sesjon det blåste rundt, var Breitbart News:

Debatten Medieeliten og folket, ledet av kulturredaktør

Politikk eller medium?. Politisk redaktør i Washington,

i Aftenposten Sarah Sørheim, ble frisk, tankevekkende

Matthew Boyle, fra det Trump-vennlige nettstedet

og morsom. Det samme gjaldt Sportsjournalistikken

møtte VGs Eirik Mosveen.

– en lettvint lillebror?. Her innledet tidligere sport
sjef fra SVT Hasse Svens, før en diskusjon rundt

MENINGSUTVEKSLING
OG ORDSKIFTE
MEDIEELITEN OG FOLKET
Sarah Sørheim
14

sportsjournalistikkens kår og status med Leif
Welhaven fra VG og Egil Sundvor fra NRK, ledet av
Anders Pamer fra BT.

Å sette problemer under debatt, ta opp dagsaktuelle
temaer og åpne opp for divergerende syn, har alltid

På oppdrag av Kulturdepartementet gjennomførte

vært en viktig del av Mediedagene.

Nordicom en undersøkelse om inntektssiden i

15

REDAKTØRENES DILEMMA
Ingerid Stenvold, Elin Floberghagen
og Arne Jensen
16

17

KONFERANSEN

KONFERANSEN

mediebransjen. Resultatene ble lagt frem som første

måtte dessverre melde avbud dager før konferansen.

sesjon i Peer Gynt på torsdagen. Kulturminister

I samarbeid med Oslo Freedom Forum ble Alp Toker

Linda C. Hofstad Helleland kommenterte funnene

kontaktet, og han hadde heldigvis anledning til

innledningsvis, deretter hadde representanter fra de

å komme. Toker arbeider for en fri og uavhengig

største medieeierne i Norden (finansdirektør i Egmont

utveksling av informasjon på nett i Tyrkia. Selv om

og styreleder i TV 2, Hans J. Carstensen, direktør for

innfallsvinkelen ble en annen sammenlignet med

Tiniusstiftelsen, Kjersti Løken Stavrum og direktør for

Dündar, ble det en interessant sesjon om situasjonen

Amediastiftelsen, André Støylen) en diskusjon rundt

i Tyrkia, moderert av NRKs Sigurd Falkenberg

funnene. Moderator var politisk redaktør i Dagens

Mikkelsen.

Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim.
Finske Jessikka Aro har i kjølvannet av sin artikkelserie
Vi stilte også spørsmålet om hvorvidt Facebook

om russiske nettroll selv opplevd å bli utsatt for hets

er plattform eller publisher til Espen Egil Hansen i

og trolling. Samtalen mellom henne, Kjetil Stormark

Aftenposten og Patrick Walker i Facebook, ledet av

og Øystein Bogen ble i så måte en spennende og

moderator Aron Pilhofer. Det hele ble innledet av Dear

tankevekkende sesjon som flere trekker frem.

Mark-videoen som Aftenposten laget i etterkant av
Facebooks sensur av «napalm-bildet».

I år var det mange konkrete nytte-sesjoner, som
Mitt beste triks, akkurat nå!, VG: Slik knekte vi Snapchatkoden via New York Times Ben Solomons 360 VRrapportering fra Syria og Rettighetsskolen. Dette er
sesjoner som vi ser er av stor verdi med høy relevans.
Også The Washington Post: Når teknologi tar journalistikk

O.J.: MADE IN AMERICA
Mona B. Riise og Caroline Waterlow

til nye høyder med Shailesh Prakash blir av mange
trukket frem som nyttig. Den aktuelle Brennpunktdokumentaren, Lykkelandet, ble viet en sesjon, som

å styrke det faglige innholdet og variere på oppgaver,

Mediedagenes store merkevarer. Det var stor

også inkluderte kritikk av metode. Sesjonen trekkes

og koblet inn «fagdommere» (Arne Jensen i NR og

spenning knyttet til årets utgave, med tre nye

av mange frem som interessant og lærerik. Madhav

Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund). Sesjonen

deltakere i panelet. Det ble en annen dynamikk i

Chinnappa, Director of Strategic Relations for News

fikk undertittelen Et presseetisk gameshow, og ble

dette panelet, men sesjonen blir likevel trukket frem

Temaer om finansiering av journalistikken, Kampen

and Publishers i Google, fortalte om erfaringer fra

stødig ledet av Dagsrevyens Ingerid Stenvold. Grepene

som et høydepunkt. Innledning med Harald Eia og

om inntektene: Dette vil leserne betale for og New York

teknologigigantens erfaring med DNI (Digital News

var gode, og sesjonen kan videreutvikles i samme

Nils Brennas personlighetsanalyse av TV-toppene

Times: Best i klassen på innholdsmarkedsføring med Nelly

Initativ), med blant andre Eirik Helland Urke og Erlend

retning.

ble godt mottatt. Også Medieundersøkelsen er en

Gocheva, journalistiske sesjoner som Kyrre Liens

Aune fra hhv. Teknisk Ukeblad og Amedia.

JOURNALISTISKE TEMA

av konferansens gjengangere, som vi ser er svært

Dagens journalistikk er gammeldags!, via Facebooks rolle,

Det å stadig videreutvikle konsepter og ikke slå

populær og som skaper mye oppmerksomhet og

til situasjonen i Tyrkia og Russland, er eksempler på

seg til ro med noe som tilsynelatende fungerer, er

interesse både. Årets undersøkelse var medlemmer

avgjørende for et godt innhold.

av politiske partier sitt forhold til og tillit til media.

den viktige balansen i programmet.

ÅRVISSE PROGRAMPOSTER

(Se for øvrig eget avsnitt om Medieundersøkelsen

I samarbeid med Norsk Redaktørforening videre
Redaktør i eksil Can Dündar i tyrkiske Cumhuriyet

18

utviklet vi Redaktørenes dilemma. Vi ønsket

TV-toppmøtet har i mange år vært en av

på s. 30.)

19
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T V-FAGE T PÅ BLOK K E N

Mackie, Breitbart News. Politikk eller Medium? med

Vi hadde som ambisjon med årets program å

Matthew Boyle, er alle eksempler på slike. O.J. Simpson:

styrke det TV-faglige innholdet. I tillegg til stor

Made in America med Oscarvinner Caroline Waterlow

oppmerksomhet om Leos Flukt med Leo Ajkic og Lasse

er et annet eksempel på en cutting egde sesjon som

Gallefoss, Fremtiden er LIVE med stjerneprodusent

fikk mye positiv tilbakemelding. I samarbeid med NCE

Sven Stojanovic, O.J.: Made in America med Caroline

Media, stod også industrianalytiker fra The Clayton

Waterlow, På settet til Aber Bergen med Ole Endresen og

Christensen Institute for Disruptive Innovation, Horace

Line Verndal, og The Crown: En annerledes historietime

Dediu, på scenen.

med Suzanne Mackie, opplevde vi høy oppslutning
og stor overføringsverdi i sesjonene Norsk TV-innhold
ut i verden og Pitchen som solgte showet, der erfarne

DET NASJONALE ASPEKTET

bransjeprofiler delte generøst av egne erfaringer,

Vi ser samtidig at våre egne nasjonale aktører kan

opp- og nedturer. Sesjonen om Da vi styrte landet, den

være vel så appellerende som våre internasjonale.

kommende TV-serien med seks norske statsministre,

Et eksempel på det er Jane Throndsens Hvordan skape

trekkes av mange frem som et høydepunkt. Skaperne

en magasinsuksess i samtale med Anna B. Jenssen, som

Tommy Gulliksen og Anne Marte Blindheim, med

var godt besøkt og som fikk gode tilbakemeldinger.

moderator Trine Eilertsen ga et godt innblikk i

Likeledes ga vi ordet til Olav T. Sandnes i TV 2, for

prosessen bak. Også Live Pitch, i år med Erik Solbakken

å høre hans visjoner og forventninger til fremtidens

som programleder, var morsom, underholdende

TV- og mediebransje.

og lærerik. Ikke minst for vinnerne fra Westerdals
som vant generøs premie fra utviklingsavdelingen i

Kunstig intelligens (A.I. Artificial Intelligence) var på

NRK. Dramaturg Laurie Hutzler var også en populær

tapetet med NRK Betas Erik Solheim og Ståle Grut.

speaker. Med sin character toolbox står hun bak

Nyttig, opplysende og morsomt.

metoden som blant andre Julie Andem har brukt i sitt
arbeid med SKAM. Hutzler holdt en ordinær sesjon, i

Martin Gran holdt et inspirerende foredrag om

tillegg til en workshop med egen påmelding.

Storytelling og samarbeid som forretningsidé, med
utgangspunkt i arkitektkontoret Snøhetta, der han

IN T ERN AS JON A LE K A PASI T E T ER
TIL MEDIEDAGENE

er partner og daglig leder. Det å få innsikter og

Det internasjonale aspektet er viktig for Nordiske

Lunch slo svært godt an.

perspektiver fra andre bransjer er alltid nyttig og
populært. Også Børge Lunds foredrag om tegneserien

Mediedager, om det så gjelder journalistikk,
dokumentar, politikk eller TV-drama. Slik skrev hun

Podcasten om politimannen Eirik Jensen Purk eller

Michelle Obamas taler med Sarah Hurwitz, Vanity Fair:

skurk har vært en suksess for NRK. Martin Giæver,

Bak coveret med Dana Brown, FiveThirtyEight.com: slik

Runar Henriksen Jørstad og Irina Tjelle som har laget

bommet vi på Donald Trumps seier, med Clare Malone,

den, presenterte arbeidet som ligger bak innsiktsfullt

The Crown: En annerledes historietime med Suzanne

og fint.

20

V R-JOUR N A L I S T IK K F R A S K UDDL IN JE N
Ben C. Solomon
21

F I V E T HIR T Y E IGH T.COM:
SLIK BOMME T VI PÅ DONALD TRUMPS SEIER
Christina Pletten og Clare Malone
22
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HVORDAN SK APE EN MAGASINSUKSESS
Anna B. Jenssen og Jane Throndsen

En annen sesjon det ble mye oppmerksomhet

NMD ADTECH

rundt, særlig i sosiale medier, er YouTube stjernenes

ADTECH ble flyttet fra Ørnen til Grieghallen for å

medieverden. Her delte årets YouTuber 2017, Herman

knytte arrangementet tettere til hovedkonferansen.

Dahl, og Årets Morsomste, Markus Sannes (kåret

Dette var en suksess, og ADTECH-sesjonene hadde

av Gullsnutten, NRK), sine erfaringer. Med sine

høyere deltakerantall i år sammenlignet med fjoråret.

til sammen 112.000 følgere hadde guttene gode

Vi valgte også å gjøre en pause midt på dagen for

innsikter å dele med de eldgamle delegatene i salen.

ikke å kjøre dette programsporet parallelt med TVToppmøtet, da dette hadde et noe uheldig utslag i

MODER ATORER

2016. Dette viste seg å være et godt grep.

Moderatorer kan være avgjørende for at en sesjon

Hensikten med NMD ADTECH er å favne bredere

blir god, og vi bruker mye tid på å finne de riktige

faglig, tiltrekke oss nye målgrupper, ta opp i oss

til respektive oppgaver. Vi er opptatt av å ikke

mer av det kommersielle i dagens medievirkelighet,

stivne, men fornye oss og hvert år inkludere nye

og ikke minst: tilby relevant innhold. Fallet i

moderatorer. Det er en ekstra fjær i hatten for

annonseinntektene er fortsatt ett av de store

konferansen at tidligere digitalsjef i New York Times

temaene, og det er naturlig at Mediedagene også

og The Guardian, Aron Pilhofer, umiddelbart sier Ja!

reflekterer dette.

til å komme til Mediedagene for å moderere sesjonen

ADTECH
Birgit te Jöhncke
24

med Aftenpostens Espen Egil Hansen og Facebooks

Programmet til NMD ADTECH ble utviklet av en liten

Patrick Walker. En stor kapasitet og enda et løft for

arbeidsgruppe bestående av Bjarne Hareide, Digilab

NMD.

Scandianvia, Geir Engen, MBL, Jan Morten Drange,

25
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L I V E PI T CH 2 017
Erik Solbakken med vinnerne fra Westerdals
og Ivar Ragne fra NRKs utviklingsavdeling
INNHOLDSMARKEDSFØRING
Nelly Gocheva og Jonas Ibsen Brynildsrud

ANFO, i tillegg til festivalsjef. Dagen ble ledet av
Kjetil H. Dale, TV 2 Nyhetene, som gjorde en god
jobb med å knytte det hele sammen. AppNexus,
Digilab Scandinavia og MBL var også inne som
sponsorer. Tilbakemeldingene er gode. Programmet
komplementerer det øvrige og oppleves som en svært
relevant del av Mediedagenes program.

JOURNALISTENES K AMP I TYRKIA
A l p Tok er og S igur d F a l k enber g Mik k e l s en
26
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DE LTA K E R E

PROGR A M
ONSDAG 10. MAI
09:00

Innsjekken åpner
Inngang Peer Gynt, Grieghallen.

Med over 1850 deltakere, som
er en økning fra 2016, beholder
Mediedagene posisjonen som
Nordens største mediekonferanse,
og er en bekreftelse på at
arrangementet er det viktigste
møtestedet i Norge for medie
bransjen. Det er vi glade for,
særlig i en stadig krevende tid
for bransjen!

Deltakerne kommer fra et bredt spekter av bedrifter

Bransjefordeling

Stillingskategorier

og profesjoner. En hovedvekt av deltakerne kommer
18:00

fra produksjonsmiljøene knyttet til TV og film,
har også mange deltakere fra medieutdanning og
forskningsinstitusjoner, fra informasjonsbransjen og
byråkrati. Svært mange er tilreisende, og bidrar til

Mediebar

at Bergen blir preget av festivalstemning både på

Ole Bull Huset. Fri adgang så langt det er plass v/visning av deltakerpass.

dag- og kveldstid. I tillegg til det rent faglige fungerer
Mediedagene også som et unikt møtested for den

19:00

brede mediebransjen.

Utdanning 9%

20:30

Produksjonsselskap - TV
8%
Politikk
2%
Nettmedier
1%

Annen*
23%

Mediehus TV/Radio/Nett
35%

Leder
16%

Student 1%
Markedsmedarbeider 1%
Utvikler IT/Design 2%
Informasjons-/
kommunikasjonsrådgiver 4%
Konsulent/Rådgiver 5%

Medieteknologi
4%

Den store prisfesten
Ole Bull Scene. I regi av Mediebedriftenes Landsforening. Adgang kun v/visning av billett (fullt hus).

Interesseorganisasjoner
2%
Kommunikasjon/
PR 3%
Mediehus Avis/Nett
18%

Mottakelse
Spissen, Grieghallen. I regi av Bergen kommune.

Deltakerlisten kan lastes ned på mediedager.no

Fagpresse/Ukepresse 2%
Distribusjon
1%
Annen*
15%

Åpning
Peer Gynt, Grieghallen.

etterfulgt av mediehusene innen nett og papir. Vi

Mellomleder
16%

Regissør/
Produsent
5%
Forsker/Lærer
5%

Redaktør
7%
Journalist
15%

*Annen: inkluderer alle bidragsytere på scenen, NMDs Administrasjon og samarbeidspartnere under arrangementet, samt deltakere tilhørende andre arbeidsplasser som ikke passer inn i de ulike kategoriene, som TNS Gallup, Mediabemanning
AS, avdokatfirmaer, frilansere osv.
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TORSDAG 11. MAI
PEER GYNT SALEN

DOVREGUBBEN

FREDAG 12. MAI
KLOKKEKLANG

TROLDTOG

ADTECH

08:00

Grieghallen åpner

09:00
-09:40

Staten og medieeierne:
Hvordan sikre norske
medier
og journalistikken
Med: Hans J. Carstensen,
Linda C. Hofstad
Helleland, Jonas Ohlsson,
Kjersti Løken Stavrum,
André Støylen
Moderator: Kjetil B.
Alstadheim

The Washington
Post:
Når teknologi tar
journalistikk
til nye høyder [E]
Med: Shailesh Prakash

10:00
-10:40

Slik skrev hun Michelle
Obamas taler [E]
Med: Sarah Hurwitz
Moderator: Hans Olav
Brenner

Norsk TV-innhold
ut i verden
Med: Trond
Kvernstrøm,
Ole Hedemann, Espen
Huseby
Moderator: Guri
Solberg

Journalistenes kamp
i Tyrkia [E]
Med: Alp Toker
Moderator: Sigurd
Falkenberg Mikkelsen

11:00
-12:00

Medieundersøkelsen:
Politikk, tillit og Fake
News
Med: Frank Aarebrot,
Trine Eilertsen,
Frithjof Jacobsen,
Torbjørn Røe Isaksen,
Hadia Tajik. Moderator:
Arill Riise

A.I. A.I. A.I. K
 unstig
intelligens
for mediebransjen
Med: Ståle Grut, Eirik
Solheim

Leos flukt
Med: Leo Ajkic, Lars
Petter Gallefoss
Moderator: Marte
Spurkland

Fra lunsj-idé
til inter
nasjonal
Lunch-
suksess
Med: Børge
Lund

12:00

Lunsj

12:45
-13:45

TV-Toppmøtet
Med: Thor Gjermund
Eriksen, Tine Austvoll
Jensen, Olav T. Sandnes,
Gard Steiro, Morten Aass.
Moderator: Sigrid Sollund,
Fredrik Solvang

FiveThirtyEight:
Derfor bommet vi
på Donald Trumps
seier [E]
Med: Clare Malone
Moderator: Christina
Pletten

Russlands lange
arm [E]
Med: Jessikka Aro,
Kjetil Stormark
Moderator: Øystein
Bogen

Workshop med
Laurie Hutzler
[E]
(Dobbeltime)

Breitbart News:
Politikk eller medium?
[E]
Med: Matthew Boyle
Moderator: Eirik Mosveen

Snøhetta:
Storytelling og
samarbeid som
forretningsidé
Med: Martin Gran

Da vi styrte landet:
Tidenes
statsministermiddag
som TV-serie
Med: Anne Marte
Blindheim,
Tommy Gulliksen
Moderator: Trine
Eilertsen

14:00 Maksimer effekten av
-14:20 programmatisk [E]
Med: Birgitte Jöhncke

14:00
-14:40

SKAM-metoden:
Karakterbygging i
dramaserier [E]
Med: Laurie Hutzler

SIDETRACK

09:00 Vi ser i krystallkulen:
-09:20 Dette er fremtiden
Med: Even Aas-Eng

PEER GYNT SALEN
08:00

Grieghallen åpner

09:00
-09:40

Teknologirevolusjonen:
What’s next? [E]
Med: Horace Dediu

DOVREGUBBEN

KLOKKEKLANG

Fremtiden er LIVE
Med: Sven Stojanovic
Moderator: Ingvild Daae

Vanity Fair: Bak coveret [E]
Med: Dana Brown
Moderator: Hege Duckert

TROLDTOG

Knowit Experience:
Design Thinking –
identifisering av behov
blant seerne
Med: Anita Steinstad

I samarbeid med NCE Media
09:20 Ingen flere diskusjoner
-09:40 om hva som virker og
ikke virker
Med: Pål Børresen
10:00 Dataenes tale: Få
PwC: Rettferdig
-10:20 Adblock-brukerne til
beskatning
å elske reklamen din!
av mediebedrifter?
Med: Jørgen Elton Nilsen
Med: Eivind Nilsen,
Øystein Sandvik
10:20 Datakappløpet:
-10:40 Nå er det personlig
Med: Catharina Nes
Ideer som letter?
11:00
-11:40 Medie-startups som
utfordrer.
Med: Daniel Butler,
Jo Hansæl

14:20
-14:40

Bergen
Teknologioverføring:
Guiding good ideas!
Med: Hilde Indresøvde,
Kelly Moulton

Vizrt: Fra produksjon
til sosiale medier på
minutter
Med: Helen Blackburn,
Marius Monsen

10:00
-10:40

Se hva som skjer:
Her er fremtidens TV 2
Med: Olav T. Sandnes

Kampen om inntektene:
Dette vil leserne betale for
Med: Bård Skaar Viken,
Jostein Larsen Østring, Karine
Østtveit
Moderator: Bjørn Eckblad

Mitt beste triks, akkurat nå
Med: Frode Buanes,
Ola Haram, Elisabeth Risa,
Hanne Louise Åkernes
Moderator: Christian Lura

11:00
-12:00

The Crown:
En annerledes historietime
[E]
Med: Suzanne Mackie
Moderator: Cecilie Asker

Facebook:
Plattform eller publisher?
[E]
Med: Patrick Walker, Espen
Egil Hansen
Moderator: Aron Pilhofer

– Dagens journalistikk
er gammeldags!
Med: Kyrre Lien

12:00

Lunsj

13:00
-13:40

New York Times:
Best i klassen på
innholdsmarkedsføring [E]
Med: Nelly Gocheva
Moderator: Jonas Ibsen
Brynildsrud

Pitchen som solgte showet
Med: Eivind Landsverk,
Jarle Nakken, Lars Olav
Vartdal,
Petter Wallace
Moderator: Hasse Lindmo

Medieeliten vs. Folket
Med: Irene Halvorsen, Kyrre
Nakkim,
Hilde Sandvik, Hans Petter
Sjøli
Moderator: Sarah Sørheim

14:00
-14:40

O.J.: Made in America [E]
Med: Caroline Waterlow
Moderator: Mona B. Riise

VG: Slik knekte vi
Snapchat-koden
Med: Thomas Manus
Hønningstad

Sportsjournalistikk
- en lettvint lillebror?
Med: Hasse Svens,
Egil Sundvor, Leif Welhaven
Moderator: Anders Pamer

15:00
-15:40

YouTube-stjernenes
medieverden
Med: Herman Dahl, Markus
Sannes
Moderator: Jonas Lihaug
Fredriksen, Henrik Hildre

SIDETRACK

Brennpunkt spesial:
Slik jobbet vi med
Lykkelandet
Med: Kjersti Knudssøn,
Anette Berentsen

Vimond IO: Rask,
fullspekket online
redigering for ekte
nyhetsredaksjoner
Med: Kenneth Cuomo
UiB: Tilbake til 60-tallet:
Direkte-TV fra den analoge
æra [E]
Med: John Ellis

Rettighetsskolen
Med: Stine Helén Pettersen,
Marthe Wilhelmsen

Purk eller skurk
Med: Martin Giæver, Runar
Henriksen Jørstad, Irina
Tjelle

Beste praksis: Googles
annonseteknologi
Med: Victoria C. Schultz

15:00
-15:40

Redaktørens dilemma:
Et presseetisk
gameshow
Med: Elin Floberghagen,
Arne Jensen,
Ken André Ottesen,
Kjersti Sortland, Gunnar
Stavrum, Tone Tveøy
Strøm-Gundersen
Moderator: Ingerid
Stenvold
I samarbeid med Norsk
Redaktørforening

Kamera går! På
settet
til Aber Bergen
Med: Ole Endresen,
Line Verndal,
Bengt Erik Waldow,
Odd-Magnus
Williamson
Moderator: Christine
Lossius Thorin

VR-Journalistikk fra
skuddlinjen [E]
Med: Ben C. Solomon

15:00 Den automatiserte
-15:40 fremtiden
Med: Stefan Khel,
Madeleine Thor,
Ole Janzso

16:00
-16:40

Hva skjedde? Reddet
Google journalistikken?
[E/N]
Med: Madhav Chinnappa,
Erlend Aune, Eirik
Helland Urke,
Moderator: Tor Olav
Mørseth

Hvordan skape en
magasinsuksess
Med: Jane Throndsen
Moderator: Anna B.
Jenssen

Live Pitch 2017
Med: Berit Boman,
Kristian Westgaard,
Sandra Hafsahl, Per
Hustad
Moderator: Erik
Solbakken

16:00 1+1=3 Slik gir TV og
-16:20 digital annonsering
eksepsjonelle resultater
[E]
Med: Hitesh Bhatt

Brightcove: Hvordan
skal vi tjene penger
på videoinnhold? [E]
Med: Mark Blair

16:20 Ett år senere: Vi
-16:40 oppsummerer!
Med: Gunnar Stavrum

OLE BULL HUSET
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18:00

DAGSNYTT 18 DIREKTE

20:00

DEN STORE MEDIEQUIZEN

22:00

MEDIESPESIAL: FOLK & FINN

(E) = ENGELSK
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YOUTUBE-STJERNENE
Herman Dahl og Markus Sannes
32

33

ME DIE UNDE R SØ K E L SE N 2016:
2017:
Medieundersøkelsen er en viktig
del av Mediedagene, og gir oss
hvert år mye positiv omtale og ny
dagsaktuell kunnskap om bransjen
og medienes status i befolkningen.
I valgåret 2017 ble medlemmer
i Høyre, Arbeiderpartiet og
Kristelig Folkeparti spurt om deres
holdninger til media.

Prosjektgruppen bestod av Frank Aarebrot (UiB),
Thore Gaard Olaussen (Respons Analyse), Pål Andreas
Mæland (BT), samt Hjørdis Losnedahl og Guri Heftye.
I tillegg samarbeider vi med NJ og NR om spørsmålene
i forkant.
Frank Aarebrot presenterte resultatene av
undersøkelsen og partitilhørighet blant
respondentene. Debatten: Politikk, tillit og Fake News
ble ledet av Arill Riise (TV 2), og deltakere var:
Trine Eilertsen (Politisk redaktør, Aftenposten),

Hva tenker medlemmene selv om hvordan deres parti

Frithjof Jacobsen (Politisk kommentator, VG), Hadia

og ledelsen blir fremstilt i media? Er anklager om

Tajik (Nestleder, Arbeiderpartiet), Torbjørn Røe

falske nyheter like vanlig her som i Det hvite hus?

Isaksen (Kunnskapsminister).

Hvem av de politiske kommentatorene og mediene
har de ulike partiene mest tiltro til? Vil partiene bruke

Sesjonen blir stort sett godt omtalt i vår evaluering,

tradisjonelle medier eller de nye, sosiale mediene

som interessant og underholdende.

mest i valgkampen? Og hvordan stiller journalistene
og redaktørene seg til disse problemstillingene?

Selve undersøkelsen gir oss mye interessant og godt
innhold som vi publiserer i forkant av dagene. Vi

Årets Medieundersøkelse inkluderte medlemmer fra

mottar også mange henvendelser fra forskere og

Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ),

journalister som ønsker å få tilsendt både årets og

Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, samt øvrig befolkning.

tidligere års undersøkelser.

FrP var ønsket inn som en av gruppene, men takket
dessverre nei. Disse var derfor heller ikke med i debatten.
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MEDIEUNDERSØKELSEN
Frank Aarebrot
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NMD UNG
Program

NMD UNG
660 elever (og 35 lærere) fra
14 ulike videregående skoler i
Hordaland deltok. I hovedvekt fra
Bergensområdet, men som i fjor og
året før fikk vi også besøk fra Stord,
Øystese og Voss. I tillegg debuterte
U. Phil VGS som gjest med 30 elever.
Vi opererte med venteliste både for
elever og lærere. Elevene er alltid
første prioritet.

MED ORDET
I DIN MAKT

HVORDAN LAGE
EN GLOBAL
SPILLSUKSESS

LIK, DEL, SUB
O G S T E M! # VA L G 2 0 17

I år var programleder i P3 og DJ Christine Dancke årets
konferansier, og det var et godt valg. Hun fikk salen

Cecilie Martinessen vant i 2016 konkurransen Ta

D-Pad Studio brukte 9 år på å skape verdens

I sosiale medier har politikerne og deres rådgivere

med seg på en fin måte og var godt forberedt.

Ordet! for sin sterke tale om selvopplevd voldtekt.

suksessen «Owlboy» fra gutterommet på Askøy. På

blitt sine egne redaktører og snakker i direkte kanal

Sammen med stipendiat ved UiB, John Magnus Dahl,

NMD UNG fortalte daglig leder Jo-Remi Madsen om

til velgerne uten «forstyrrende» spørsmål fra kritiske

ga hun oss innblikk i hvordan man best kan nå frem

veien fra idé til verdenssuksess. Han ble intervjuet av

journalister. Men hva oppnår Sylvi Listhaug med 117

med sitt budskap.

spillentusiast Linn Søvig.

000 likes på sin Facebookside? Og hvor viktig er

Programmet bestod av følgende sesjoner:

Twitter for Trump? Panelet på NMD UNG bestod av
Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT, Magnus
Hoem Iversen, stipendiat Infomedia, UiB og Linn
Kristin Langley-Rasmussen Engø, politisk rådgiver for
byrådsleder Harald Schjelderup.
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NMD UNG

NMD UNG

Program

Program

FORKLAR
RULLE TEKSTEN!

MINE BESTE
R E S E A R C H -T R I K S

UTENRIKSREPORTEREN:
MED KRIGEN SOM
ARBEIDSPLASS

DEN NYE
BERGENSBØLGEN!

Hva er forskjellen på en produsent og en production

Har du noen gang lurt på hvilke spor du etterlater deg

Han har de siste årene rørt oss med sterke historier

Storytelling, interactive, multiplatform, mobile

manager? Og hva gjør en third assistant director? Jo

på nettet? BT-journalist og SoMe-ansvarlig Hanne

fra Syria, og har spesialisert seg på islamister og

journalism, immersive, data-driven, virtual reality,

Torgersen fra ITV studios Norway tok oss med helt til

Louise Åkernes er en racer på research. På NMD UNG

høyreekstreme i Europa. Han har dekket borgerkrigen

augmented reality ... Disse begrepene er dagligdagse

slutten av episoden og oppklarte noen mystiske titler

delte hun noen av hemmelighetene sine med oss.

i Libya, syklonen i Burma, revolusjonen i Ukraina

for Chris Black som sammen med sine kolleger

og laget reportasjer fra det lukkede landet Nord-

i Vizrt leverer tjenester verden over fra Bergen.

Korea. Severin Tøkje og Victoria Gjerløw fra Metis

På NMD UNG tok han oss med på en reise gjennom

videregående skole fikk på NMD UNG gleden av å

medieteknologiens utvikling – og turen endte langt

intervjue TV 2s utenriksreporter Bent Skjærstad.

inn i fremtiden.

for oss.
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NMD UNG
Program

Også i år ble det satt sammen et programråd for NMD
Ung. To elever fra henholdsvis Metis, Arna, Laksevåg
og Nordahl Grieg VGS, samt medielærer Grethe
Melby. Prosjektleder for NMD UNG, Guro Dugstad,
hadde to møter med dem, samt korrespondanse via
en lukket Facebook-gruppe, for å få innspill og gode
ideer til årets konferanse. Dette opplevdes igjen svært
fruktbart og vil gjentas i neste runde.
Vi har like høye ambisjoner for innholdet vi
presenterer på NMD UNG, som det vi presenterer på
hovedkonferansen. Dette legges merke til og settes
pris på:

YOUTUBE BACKS TAGE
(LMD!)

NMD Ung er - som alltid - godt og
variert. En god blanding mellom
redaksjonelle medier, teknologi,
medieutvikling/nye medier og
underholdning!
—
Rolf Næss, medielærer, Metis vgs.

De er blant
Norges største
Youtube-stjerner
og vinnere av
Gullsnutten 2017.
Prebz & Dennis og
Makeupmalin lever av å legge ut videoer om sitt eget

Takk for at Øystese gymnas fekk
koma på NMD Ung dette året.
Besøket sette skulen stor pris på.
—
Samson Håland, Ass. rektor, Øystese gymnas

liv, men hvordan er hverdagen sånn egentlig?
Og er det en strategi bak «pranks» og utlevering
av private historier? Liv Skotheim fra BT intervjuet
Preben Fjell, Dennis Vareide, Kaspar Synnevåg
(manusforfatter «Prebz og Dennis: The Movie»)
og Malin Nesvoll Vangnes.
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Programmet var variert og
interessant!
—
Toril Kolbjørnsen, lærer, Tertnes vgs.

KONFERANSIER
CHRISTINE DANCKE
Foto: Mille Frøymyhr
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NMD E X PO & SIDE T R ACK
I 2017 betalte 18 selskaper for
å profilere seg under Nordiske
Mediedager, mot 17 i 2016, og
inntektene økte noe.

MEDIEMESSEN NMD EXPO
Flytting av Sidetrack gjorde at arealet for stands ble
noe mindre i år sammenlignet med tidligere år. Hele
messeområdet ble benyttet, men arealet kan trolig
utnyttes bedre og gi plass til enda flere utstillere i
2018.

NMD SIDETRACK

Disse var i år presentert på NMD EXPO:

Sidetrack er vårt kommersiell programspor som

• PwC

løper parallelt med øvrig programinnhold. I år ble

• Mediability

Sidetrack-scenen ble flyttet fra Troldtog i 3. etg. til

• Entra

vrimlearealet utenfor Peer Gynt. Dette var et godt

• Brighcove

grep og et løft for Sidetrack. Vi ser at de aktørene som

• Google

lykkes best er de som har et spisset og godt tema, og

• UiB

som selv er aktive for å trekke folk.

• De Bergenske
• Vizrt

Disse holdt presentasjoner i Sidetrack:

• NTB

• PwC

• Qbrick

• Brightcove

• Retriever

• UiB

• IJ (Institutt for Journalistikk)

• Vizrt

• Medier24

• BTO (Bergen Teknologioverføring)
• Knowit

NMD ADTECH

• Vimond

ADTECH er NMDs eget spor for annonseteknologi
og de som jobber med inntektssiden i mediehusene.

Nytt av året var også at vi registrerte delegater på
Sidetrack slik at selskapene som presenterte seg fikk

Disse profilerte seg under NMD ADTECH i 2017:

en oversikt over hvem som var tilstede. Dette øker

• AppNexus

verdien av Sidetrack.

• Mediebedriftenes Landsforening

42

GOOGLE
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PWC

MEDIABILIT Y
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UNIVERSITETET I BERGEN

VIZRT
45

ENTRA

NTB
46

QBRICK
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S A M A R BEIDSPA R T NE R E
Nordiske Mediedager er i kontinuerlig vekst, og

Nordiske Mediedager, og vi arbeider aktivt for å

har store ambisjoner for videre utvikling. Det

ivareta eksisterende relasjoner – og for å etablere nye

koster å drifte et arrangement på dette nivået og

samarbeid.

virksomheten er avhengig av samarbeidspartnere
på alle nivåer. Stiftelsen har partnere, støtte fra

De inspirerer, utvider våre muligheter og bidrar

fond og offentlig støtte for å drifte Mediedagene. Vi

på ulike måter til å høyne den helthetlige

arbeider for gode relasjoner og kontinuitet med våre

kvaliteten på Mediedagene. En stor takk til våre

partnere, og mange har vært med oss i en årrekke.

samarbeidspartnere:

Vi er takknemlig for deres bidrag til utviklingen av

VÅ R E S T IF T E R E

Takk til våre støttespillere: Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Kulturdepartementet,
Sparebanken Vest, Amedia, Fritt Ord, Norsk Journalistlag, Rådet for anvendt medieforskning (RAM).
48

49

PRESSE

PR E S SE
Fra og med 1. mai 2017 til 22. mai
2017 får Nordiske Mediedager 492
treff i norske medier. Dette er
inkludert papir, web, TV og radio, og
er en økning fra 196 samme periode
i 2016. Hvis vi inkluderer sosiale
medier, blogger, Youtube og ulike
nettforum får vi 1046 treff for den
samme perioden. Treffene fordeler
seg slik:

YouTube Blogg
<1% 2%

NMD I SOSIALE MEDIER

Trondheim, Fredrikstad, Volda - og Ashburn i Viriginia (!),

Vi har også hatt et sterkt fokus på å være til stede

foran København og Stockholm.

i sosiale medier, i hovedsak Facebook, Twitter og

Twitter
34%

Instagram. Med vårt eget NMD Studio hadde vi

Tall fra Facebook viser også at vi har hatt en svært

mulighet til å lage reportasjer og intervjuer løpende

god organisk rekkevidde.

under dagene. Martin Giæver (NRK) var programleder
og gjorde en god jobb for oss under hele konferansen.

Facebook
56%
Instagram
5%
Forum
<1% Flickr
2%

er korte videosnutter fra NMD Studio med Matthew
Blant annet har klipp fra NMD Studio blitt pushet ut

Boyle fra Breitbart, spisset for å skape engasjement

via Facebook etter hvert som disse har blitt laget,

omkring hans kontroversielle synspunkter.

i år i samarbeid med NRKs Martin Giæver, Vizrt og
Vizstory.

klokken

programleder

uke

2017
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vår

journalister og foredragsholdere var svært flittige og

Videoinnslag med nyhetsvri om at produsenten av The

bidro til dette.

Crown vil ha serien til Bergen, ga også mye trøkk. Det
gjorde også taleskriveren til Michelle Obama, Sarah

1.-22. mai

ung

live
nmd
grieghallen
studio bergen hurwitz les gleder

sesjonen

ned i hodet på familien, var også veldig populær.

Twitter mer eller mindre hele tiden. Både delegater,

nordiske
mediedager

sarah

Historien om Vanity Fairs Dana Brown som nesten
ikke kom fordi taket på huset hans i New York ramlet

Under konferansen trendet hashtaggen #NMD17 på

sjekk

De innleggene som har hatt størst rekkevidde her

1 046

9.-30. april

226

Endring

+363%

I tillegg pushet vi ut mye innhold selv. Dette dreide

Hurwitz, sine tips til dem som skal skrive taler.

seg om artikler fra diverse medier, sitater fra sesjoner,
bilder og videosnutter. Lenker til streamingen av

Da vi overlot studioet til de purunge Youtube-

sesjonene ble også delt hyppig. I tillegg spredte vi

stjernene helt på tampen av fredagen, ga dette også

informasjon så snart sesjoner var tilgjengelige på

mye oppmerksomhet på Facebook. Dette er også den

NMD TV.

desidert mest sette sesjonen på NMD TV i etterkant.
Totalt har den blitt sett i over 300 timer.

Vi har hatt 3144 videostarter fra Oslo og 2372
videostarter fra Bergen på NMD TV til nå. Dette

Videoen fra TV-Toppmøtet, der Harald Eia og Nils

er byene med de største seertallene, og følges av

Brenna testet personligheten til TV-sjefene, var svært

Drammen, Kristiansand, Stavanger, Lillestrøm,

populær i sosiale medier. Også videoer som giret
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opp til konferansen i uken før ga mye medvind, for

utgangspunktet ikke å snakke med pressen i Bergen,

Mediedager. TV 2 Nyhetskanalen streamet hele TV-

og Facebook på bordet». Fremtiden til TV 2 og

eksempel da Frode Buanes i Dagens Næringsliv røpet

men ombestemte seg. Da laget vi en improvisert

Toppmøtet live på kanalen da dette gikk av stabelen

kampen om rettigheter mellom TV-selskapene ga

hva han skulle snakke om under den da forestående

pressekonferanse. Dette førte til innslag på TV 2

i Peer Gynt. I tillegg brukte de flere av Nordiske

også flere avisoppslag. Også kulturminister Linda

Mitt beste triks akkurat nå-sesjonen.

Nyhetene, Dagsrevyen og på radio, samt oppslag flere

Mediedagers norske delegater i studio, blant annet

Hofstad Helleland skapte overskrifter, blant annet i

magasiner, trykte medier og nettaviser. Produsenten

under Avisrunden lørdag morgen.

forbindelse med hennes kritikk av regjeringens eget
Mediemangfoldsutvalg.

Generelle videoer om konferansen før den startet,

av The Crown, Suzanne Mackie, var også svært

enten de handlet om at vi ønsket velkommen til

populær, og nådde Dagsrevyen, flere trykte medier og

Den politiske redaktøren til Breitbart i Washington,

solskinnsbyen Bergen eller minirapporter fra rigging

nettaviser. Da hun ble tatt med til Gamlehaugen for å

Matthew Boyle, var svært velvillig til å stille opp i

Spekulasjoner om Aber Bergen og mulighetene for

i Grieghallen, var også populære og viktige for

lage TV-innslag, førte det til at hun ringte Netflix og

intervjuer, noe som førte til at flere medier hadde

en tredje sesong ble også festet til norske mediers

påmeldingen.

sa hun ville spille inn The Crown i Bergen og ta med

oppslag om ham. Nelly Gocheva fra T Brand Studio,

nettaviser. Medieprisene, som ble delt ut på Ole Bull

seg skuespillerne hit. Denne historien genererte igjen

New York Times ble også intervjuet, blant annet av

Scene onsdag kveld under Mediedagene, ga også

nye medieoppslag.

belgiske og nederlandske medier – i tillegg til flere

mange medieoppslag. Det samme gjelder selvsagt

norske nettaviser. Kvinnen bak SKAM-metoden,

Gullruten, som gikk av stabelen i Grieghallen fredag

Noen sesjoner og tema har selvfølgelig blitt

Den prisvinnende New York Times-VR-journalisten

dramaturg Laurie Hutzler, var også populær i pressen.

kveld.

diskutert mer enn andre. Taleskriveren til Michelle

Ben Solomon var på plass i studio under

Hun ble intervjuet i forbindelse med en rekke saker

Obama skapte mye buzz i forkant. Hun ønsket i

Nyhetsmorgen hos TV 2 lørdag etter Nordiske

om den populære serien. Den prisvinnende Vanity

I tillegg til TV 2s direktesending av TV-Toppmøtet,

Fair-redaktøren Dana Brown fikk også fortelle sine

ble flere andre lenker til streaming «lånt bort» til

historier om Caitlyn Jenner i flere nettaviser.

ulike nettaviser som etterspurte dette. Medier24

NMD I MEDIENE

hadde direktesendinger fra flere av sesjonene, og var
Det som skapte aller mest medieinteresse under

opprigget med eget studio i Grieghallen. På denne

Nordiske Mediedager var likevel Medieundersøkelsen.

måten nådde Mediedagene bredt ut allerede fra

Det er tydelig at temaet om politikk og medier traff

åpningen onsdag kveld. Prisutdelingen noen timer

godt i valgåret 2017. Vi leverte en rekke «drypp»

senere, som også ble streamet av flere medier, ga

fra Medieundersøkelsen til utvalgte medier i forkant,

også mye trøkk i mediene.

noe som førte til flere oppslag før Mediedagene
startet. I tillegg ble undersøkelsen i sin helhet bredt

I tillegg til dette ble festivalsjef intervjuet på direkten

presentert. Det ble dessuten skrevet ledere, kronikker

flere steder i timene før konferansen åpnet onsdag

og kommentarer i flere aviser om «venstrevridde

ettermiddag.

pressefolk». Flere aviser skrev også om presset på
medietilliten og folkets interesse for DAB. Et annet
tema som gikk igjen var tilliten folket, pressen selv og
politikerne har til mediene.
Debatten mellom staten og medieeierne, samt innslag
fra Facebook og Google førte også til medieoppslag.
Blant annet skrev Dagens Næringsliv en sak med
tittelen «Krever at Oljefondet får tallene for Google
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Å R E T S GUL L RU T E NV INNE R E :

Å R E T S ME DIE PR ISV INNE R E :

Beste underholdningsprogram: Lindmo

Årets avisforside: Bergens Tidende, 15. september 2016

Årets digitale historie: VG – Advokatavsløringen

Beste konkurransedrevne reality: Farmen kjendis

Årets magasinforside: Dine penger - 8/16

Årets web-tv-serie: NRK - SKAM

Beste reality: Petter uteligger fra gata til Nordkapp

Årets magasinforside for avis:

Årets redaksjonelle event: KK – KKmila

Beste dokusåpe: Fjorden Cowboys

Ukeadressa, 10. september 2016

Årets nasjonale nyhetsnettsted: VG

Beste TV-drama: Valkyrien

Årets featuresak for avis:

Årets lokale nyhetsnettsted: Bergens Tidende

Beste humorprogram: Vikingane

VG Helg - Tysfjordsaken

Årets innovasjon: Adresseavisen

Beste barne- eller ungdomsprogram: Snøfall

Årets featuresak for magasin/ukeblad:

– med Klasse 10C

Beste livsstilsprogram: Live redder verden litt

Vi Menn – På innsiden av Irans antiterror politi

Årets magasin (digital og print): KK

Beste nyhets eller aktualitetsprogram: Åsted Norge

Årets inspirasjonssak: Fædrelandsvennen

Årets Avis (digital og print): VG

Beste TV-dokumentar: Dugma – the button

– Natt under åpen himmel

NTBs språkpris går til Håkon Gundersen

Beste dokumentarserie: Flukt

Årets magasinfoto: VG Helg – På nattevakt i Manilla

i Morgenbladet.

Beste kvinnelige skuespiller: Ellen Dorrit Petersen i Aber Bergen

- Foto: Helge Mikalsen

Beste mannlige skuespiller: Pål Sverre Hagen i Valkyrien

Årets sportsdekning: VG – Nådeløs åpenhet

Beste kvinnelige programleder: Solveig Kloppen i En kveld hos Kloppen

Årets spesialmagasin for avis: Stavanger Aftenblad

Beste mannlige programleder: Leo Ajkic i Flukt

– Glassjenta

Årets deltager: Nina Blomli i En dag i livet

Årets nyhetsdekning: VG – Treholt-avsløringene

Årets nyskapning: The Stream

Årets nisjenettsted: NRK Super

Beste event: P3 Gull
Årets TV-øyeblikk: SKAM (Nils Bech synger O helga natt)
Folkets favoritt: Henrik Holm & Tarjei Sandvik Moe fra SKAM
Hedersprisen: Wenche Andersen
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K V E L DS A R R A NGE ME N T OG
Ø V R IGE A R R A NGE ME N T
OFFISIELL ÅPNING MED
PÅ FØLGENDE MO T TA K EL SE

DEN STORE MEDIEQUIZEN

Her deltok Live Nelvik (konferansier), kulturminister

første gang vår Mediequiz. Hun leder hver måned den

Linda Hofstad Helleland, byrådsleder Harald

store quizen på Litteraturhuset i Oslo og er dreven,

Schjelderup, Gard Steiro, Torry Pedersen samt

streng og perfekt for rollen. Meget vellykket på Lille

festivalsjef. Åpningen er en krevende øvelse, med mye

Ole Bull.

Forlagssjef i Kagge Forlag, Anne Gaathaug ledet for

formaliteter, og vi synes den satt bra i år. Det ble en
lett stemning, mye takket være dyktige Live Nelvik,
leder. Det musikalske innslaget var ved årets store

MEDIESPESIAL:
MEDIEFOLK & FINN

medienavn, Lothepus. Mottakelse ved Bergen

Folk & Finn i en spesialutgave var årets mediespesial.

kommune i Grieghallens spiss, som tidligere år.

Gjester var Trine Eilertsen og Frank Aarebrot, stødig

og et sprekt møte mellom gammel og ny VG-

og vittig ledet av Finn Tokvam. Det er morsomt og

DEN STORE PRISFESTEN

uhøytidelig, og et fint alternativ til dem som ikke vil
henge i baren og preike.

Onsdagen har de siste årene utviklet seg til å bli en
happening, også mye takket være denne prisfesten.
stemning. At vi har årets mediepriser knyttet til

VIP-BÅT TUR MED MIDDAG,
CORNELIUS

NMD er av stor verdi for oss som arrangement. Årets

Vi opprettholdt den kortere og mer uformelle utgaven

prisutdeling ble i år avviklet på Ole Bull Scene.

av båtturen. Start en time tidligere, kortere varighet,

«Alle» har kommet til byen og det er en fantastisk

ikke bordsete, men «ståmat», og tilbake til byen

F E S T I VA LT R E F F PÅ O L E BUL L
HUSET HVER KVELD

innen kl. 22. Nok en gang: en svært hyggelig kveld,

Vi flyttet alt av kveldsarrangement fra Ricks´s til

hjalp også at vi hadde godt vær! 130 gjester deltok.

med begeistrede gjester fra inn- og utland. Maten var
like god selv om den kom i mindre formater, og det

Ole Bull Huset i år. Ole Bull Scene og Lille Ole Bull ble
benyttet til de ulike arrangementene, og Bocca og
Storm Bar var eksklusivt reservert for NMDs delegater.
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MEDIESPESIAL: MEDIEFOLK & FINN
Bård Ose og band
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KVELDSARRANGEMENT
og øvrige arrangement

DA G S N Y T T 18
Tr ine E i l er t s en , Tor bj ø r n R ø e I s a k s en , H adi a Ta jik

I forbindelse med Mediedagene ble
også følgende program avviklet i
Bergen:

NCE MEDIA SPECIAL:
STRAIGHT FROM THE LABS
Torsdag 12. mai 17:00, Lille Ole Bull
NCE Media presenterte noen av fremtidens digitale
løsninger, sammen med selskapene i medieklyngen i
Bergen.

D A G S N Y T T 18
Torsdag 12. mai kl. 18:00, Ole Bull Scene

Stolte vinnere
på Mediequizen

Debattprogrammet Dagsnytt 18 ble sendt direkte
fra Ole Bull Scene, med aktuelle gjester, blant annet
fra ulike sesjoner i Grieghallen. Salen var full og
stemningen høy.
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TALL
og andre ressurser

TA L L OG
A NDR E R E S SUR SE R
stor verdi i en tid der den digitale utviklingen og

DE LTA K E R AV GIF T

REISE & OPPHOLD

brukermønster endrer seg raskt. På Mediedagene

Deltakeravgiften til Nordiske Mediedager er lav,

Hvert år samler Nordiske Mediedager en rekke

kombineres dette med toneangivende internasjonale

både sett i forhold til programmets bredde og

toneangivende internasjonale fagpersoner. Å

aktører som kan tilføre norsk bransje ny kunnskap.

sammenlignet med andre konferanser og kurstilbud.

legge til rette for at den norske mediebransjen

Vi operer med tre ulike prisnivå; early bird (1. februar

kan få umiddelbar, direkte og eksklusiv adgang til

til 1. mars), ordinær (1. mars til 24. april) og last

fagpersoner som kan inspirere og engasjere – og

minute (frem til konferansestart). Denne inndelingen

ikke minst bidra til kompetanseheving – er en viktig

fungerer godt og etter hensikten.

prioritering for oss.

delegater, opplever regionen målbart høyere aktivitet

Målsetningen er fortsatt å holde avgiften på et

Og nettopp dette internasjonale aspektet ved

som direkte konsekvens av konferansen. For eksempel

rimelig nivå, for å gjøre konferansen tilgjengelig

konferansen er noe som ofte fremheves av våre

Kombinasjonen av et variert program, gode

har vi tidligere sett at over 50 % av deltakerne

for flere og legge til rette for at også mindre

deltakere som avgjørende for det faglige utbyttet.

muligheter for nettverksbygging og et sympatisk

legger møter og samlinger til Bergen i nettopp disse

ressurssterke organisasjoner og bedrifter kan delta.

Med mange internasjonale bidragsytere er imidlertid

prisnivå, gjør at Mediedagene skiller seg fra

dagene, som alene har generert rundt 100 ekstra

Derfor tilbyr vi adgangsrabatt til forskere, studenter

utgifter til reise og opphold betydelige. Det koster å

sammenlignbare internasjonale arrangement

hotelldøgn, utover hotelldøgn i forbindelse med

og mediepedagoger. Vi har også gått aktivt ut for å

samle over 150 foredragsholdere fra inn- og utland

og nisjekonferanser på ett vesentlig punkt: Hit

selve konferansen. Øvrige tall fra undersøkelser gjort

rekruttere nye bedrifter, og tilbød en svært fordelaktig

i Bergen, til tross for at vi har som praksis å ikke

kommer ikke bare ledelsen, men hele spekteret

tidligere, viser bl.a. at

pris for særlig små bedrifter, eller bedrifter og

betale honorar. Dette er nødvendig pga. økonomiske

organisasjoner med mer av en non-profit-profil. I

begrensninger, og det faktum at vi er en ikke-

en usikker tid for mediebransjen, er det imidlertid

kommersiell stiftelse med begrensede ressurser. Vi

gledelig og betryggende å oppleve at NMD prioriteres

gjør heller vårt ytterste for å legge til rette slik at alle

av delegatene og deres arbeidsgivere.

våre speakere får maksimalt ut av oppholdet, enten

Faglig engasjement, idealisme og
store visjoner har kjennetegnet
Nordiske Mediedager siden starten
og er bakgrunnen for den posisjonen
Mediedagene har opparbeidet frem
til i dag. Konferansen har vist seg
også å stadig være relevant for
beslutningstakere og opinionsledere.

RINGVIRKNINGER
Nordiske Mediedager trekker hele den nasjonale
mediebransjen til Bergen, og med over 1850 påmeldte

av mediebedriftenes ansatte. Her kommer også
hele spekteret av bedrifter; fra små start-ups til
internasjonale mediehus, i tillegg til FoU-miljøene,

• c a. 75 % av delegatene er tilreisende, hovedsakelig
fra Oslo og reiser hit med fly

politikere, studenter og medie-organisasjoner.
Denne bredden er unik og viktig å ivareta.

de ønsker å reise med Flåmsbanen eller delta på

• c a. 80 % av de tilreisende bor på hotell
Av de budsjetterte inntekter og tilskudd på kr 9,89

Vi legger til rette for kompetansedeling mellom den
regionale, nasjonale og internasjonale medienæringen.
Erfaringsdeling mellom norske medieaktører er av
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•d
 e aller fleste går på restaurant og café/bar under
oppholdet

historisk vandring med guide på Bryggen.

mill. i 2017, utgjør egne inntekter fra operasjonelle
aktiviteter 44 %, sponsorer og messe 38 %, og de

Vår tidligere faste hotell- og samarbeidspartner

resterende 18 % kommer fra offentlige tilskudd.

Hotel Norge ble høsten 2016 stengt for å gjennomgå
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TALL
og andre ressurser

en omfattende oppussing, og vil åpne for ordinær

fagarena er det avgjørende å bli oppfattet som aktuell

ambassadører og mange av dem har stort faglig

drift sommeren 2018. Vi har derfor inngått en

og relevant. Vi har gjennom flere år oppgradert og

utbytte også av å møte hverandre. Vi ønsker å holde

toåring avtale med hotellkjeden De Bergenske,

fornyet NMD TV. Mediedagene eier nå selv innholdet

et høyt internasjonalt nivå på innhold og service,

og hadde reservert rom på nyåpnede Zander K,

som produseres under konferansen, noe som ikke

og sammenlikner oss med konferanser av samme

samt nyoppussede Villa Terminus. Dette var fine

var tilfellet tidligere, da YouTube ble brukt som

størrelse «ute».

alternativer, og samarbeidet har vært godt.

plattform. Å holde seg oppdatert på denne fronten er
kostnadsdrivende, men viktig, og prioriteres derfor.

NMD UNG

Vi når ut til et bredt publikum, noe som gjør innholdet

NMD UNG er et kvalitetstilbud til skoleelever på

på Mediedagene lettere tilgjengelig gjennom hele året,

videregående nivå, etablert for å styrke ungdoms

og som fungerer som en god markedsføringskanal for

kompetanse som brukere og formidlere. NMD UNG

kommende arrangement.

TA K K T IL VÅ R E
FOTOGRAFER:
Thor Brødreskift
Jostein Vedvik
Hedvig Idås
Maria Fjellstad
Freddy Foss
Martine Kolstad
Carl Håkon Solheim
Hilde Falkanger

kan også fungere som en rekrutteringsarena for
mediebransjen, og ikke minst en synliggjøring av

NMD TV formidler både norsk og internasjonalt

kunnskapen og innsatsen som kreves for å lykkes.

innhold som vil være relevant for inspirasjon, faglig
oppdatering, medieundervisning osv. Innholdet er fritt

Interessen fra skolene er svært stor. Vi vil gjerne tilby

tilgjengelig.

plass til alle som ønsker, samtidig som konferansen er
et gratistilbud til skolene. Vi er avhengige av frivillig
innsats, offentlig tilskudd og bidrag fra sponsorer og

DUGNADSÅND

fond for å realisere NMD UNG.

Programgruppens medlemmer jobber vederlagsfritt.
Det samme gjelder foredragsholdere, styremedlemmer

Mediefagene på videregående skoler er også i

og andre ressurspersoner, i tillegg til de over

endring, og det er viktig at ung-konferansen speiler

80 frivillige og en rekke andre. Den betydelige

denne endringen og følger med i timen for å være så

dugnadsånden og idealismen som Nordiske

relevant som mulig.

Mediedager lener seg på, er uvurderlig.

TEKNIKK & KOMMUNIK ASJON
Mediebransjen tar raskt i bruk ny teknologi, og som
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Fra både norske og internasjonale speakere mottar vi
svært positiv respons på service og gjennomføring.
Dette betyr veldig mye for oss. De er våre beste
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PROGRAMKOMITEEN
2017

PROGR A MKOMI T E E N 2017
2016
Medlemmene i programkomiteen
har sitt utspring i stifterne av
Nordiske Mediedager: Bergens
Tidende, Bergensavisen, NRK, TV 2,
Dagens Næringsliv og Institutt for
informasjons- og medievitenskap,
UiB. I tillegg deltar også festivalsjef
Guri Heftye og prosjektleder Hjørdis
Losnedahl i programarbeidet.
Dette har vært programkomiteen 2017:

ALEX IVERSEN

CATHRINE SIMONSEN

for avisdesign både nasjonalt og internasjonalt.

HELGE O. SVELA

Redaksjonssjef, NRK Super

De siste fem årene har han vært nyhetsreporter

Reportasjeleder, BT

Cathrine har hatt en rekke stillinger i NRK siden

på bredt plan og på alle plattformer. Dag var med

Helge er opprinnelig fra Stavanger, men har bodd

1998, blant annet som regissør, produsent og

i programkomiteen i 2015.

i Bergen og jobbet i BT i 10 år. Han har blant annet

redaksjonssjef. Som redaksjonssjef i Super leder hun

en Bachelor i International Journalism fra John

nyskapende utvikling innenfor mange forskjellige

Moores University i Liverpool, og var fast ansatt

sjangre, i samarbeid med ulike miljøer, i og utenfor

E IR IK VAT N Ø Y

NRK. Hun har vunnet mange priser og har ansvar

Stipendiat, UiB

han Journalistprisen i Sør-Rogaland for avsløringen

for alt fra Supernytt til drama/nettdrama via eventer

Eirik er doktorgradsstipendiat i retorikk og forsker

av historiske overgrep på Waisenhuset og andre

som rusuka og BlimE. Hun har bred dramaerfaring

på politisk debatt i sosiale medier og TV-debatter

barnehjem i Stavanger. I BT jobbet Helge som

fra produksjoner i Super, blant annet hadde Cathrine

i valgkamper. Han har tidligere jobbet i tidsskriftet

krimjournalist i fem år, og vant Gullparaplyen for

det redaksjonelle ansvaret for utviklingen og første

Minerva og tankesmien Civita, bl.a er han

avsløringen av at barnevernsbarn ble introdusert

sesong av Skam. Før hun kom til Super, jobbet hun

medforfatter på Civitas bok Den norske velferden.

for rus og rusavhengige under offentlig omsorg

noen år som produsent i NRK Drama, blant annet

Med i programkomiteen siden høsten 2015.

i Bergen. Helge har vunnet flere Skup-diplomer.

i tre år i Rogalands Avis etter studiene. Der vant

med utviklingen og første sesong av Kampen for
tilværelsen. Cathrine er cand. mag. i medier og

Kommunikasjonsrådgiver, TV 2

kommunikasjon fra UNIT (nå NTNU) og regiutdanning

HE N R IK H Y L L A N D UHLV IN G

JANNE MARTINSEN ØDEGÅRD

Alex har vært ansatt i TV 2s kommunikasjonsavdeling

fra Høgskolen i Lillehammer.

Journalist og filmskaper

Programplanlegger, Programavd., TV 2

siden 2006. Her har han hatt PR-ansvar for en

Henrik er siviløkonom med en bachelorgrad i retorikk

Janne startet i TV 2 i februar 2015, i stillingen

rekke store underholdningskonsepter (Farmen, Big

fra UiB. Han har tidligere jobbet i flere år som

som Programplanlegger for TV 2 Livsstil, samt

økonomijournalist i Aftenposten, BT og BA, samt fem

filmansvarlig for alle TV 2s TV-kanaler. Hun har
sin utdanning fra USA, Bachelor of Art-Mass

Brother, Da damene dro, The Amazing Race Norge, Det

DAG BJØRNDAL

store korslaget mm.), dramaserier (Frikjent, Dag,

Journalist, BA

år som digital utviklingssjef og reportasjeleder for

Okkupert mm), og dokumentarer (Dokument 2, De syv

Dag har jobbet i avis siden første halvdel av

nett-TV i Bergens Tidende. Våren 2016 sa han opp

Communication/Television, og har jobbet

dødssyndene, Fjorden Cowboys mm.). Han har også

1980-tallet. Han har erfaring fra bl.a. Klassekampen,

i BT for å bli filmprodusent, manusforfatter og klipper

i programavdelingen til MTG/ TV3, med ulike

vært aktiv som skribent og foredragsholder, med

VG, Firdaposten og Morgenbladet. For 21 år siden

på fulltid. Henrik har vært med i programkomiteen

oppgaver innen program, fra 1994-2011. Hun var

spesiell interesse for bla. reality-TV, kjendiskultur

ble han ansatt i Bergensavisen (BA) som vaktsjef

siden høsten 2013.

med å etablere TV3 som en norsk underholdnings

og amerikansk TV-drama. Alex Iversen er utdannet

på hoveddesken. I 10 år var han dessuten desksjef,

kanal og var ansvarlig for lansering av Viasat 4.

medieviter fra UiB og var ansatt som lektor i Medie

med ansvar for avisens design og redaksjonelle

Siste fem årene var hun Innkjøps- og program

vitenskap ved Høgskolen i Lillehammer 2003 – 2006.

produktutvikling. Han har vunnet en rekke priser

planleggingsansvarlig med lederansvar. Deretter
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2017

2017

fulgte tre år i Produktavdelingen i Altibox, før hun

Strategisk Forretningsutvikling og Innovasjon fra

for Kanal 24, skrevet kokeboken Barmen Unplugged

kom til TV 2.

Handelshøyskolen BI.

og ledet utallige bokbad for Bokklubben. Som
programleder er hun kjent fra NRK-seriene Vis meg
ditt kjøleskap, Portrettørene, Maraton og Løvebakken.

PER CHRISTIAN MAGNUS

VIBECKE ROLLAND

Journalist, NRK Hordaland

Eksekutive produsent og kreativ leder, Monster

Per Christian er en erfaren journalist og prisbelønt

Entertainment

dokumentarfilmskaper. Han var utenriksreporter

Vibecke har lang og bred erfaring fra ulike

i TV 2 fra 1994 til 1998. Etter to år som leder av

produksjonsselskap og har produsert TV-innhold

HJØRDIS LOSNEDAHL

Nordisk Film & TV sin dokumentarfilmavdeling, kom

til alle de norske tv-kanalene i en årrekke. Hun har

Prosjektleder, Nordiske Mediedager

han tilbake til TV 2 i 2000, der han ledet Dokument

vært executive produsent i Monter Entertainment

Hjørdis har vært ansatt i Nordiske Mediedager

2 i to år, samt var reporter og produsent i samme

siden 2012, det siste året har hun også hatt rollen

siden våren 2014. Hun er utdannet cand.mag. fra

avdeling frem til 2009. Fra høsten 2010 er han ansatt

som kreativ leder samme sted. Vibecke er utdannet

Universitetet i Bergen og Université de Nice, samt

i NRK. Per Christian er utdannet cand.mag. fra UiB og

i dokumentarfilm og journalistikk fra Volda (HiV), er

ulike kurs fra NHH. Før Mediedagene jobbet Hjørdis

har en master i dokumentarfilmproduksjon fra Regent

cand.mag. fra UiB med fagene fjernsynsproduksjon,

i flere år i Festspillene i Bergen. Hun har også vært

University i USA.

medievitenskap og massekommunikasjon, samt

administrasjonsleder i Logen Teater, hvor hun også

informasjonsvitenskap. Hun har også political history

er medeier. I Mediedagene har Hjørdis blant annet

fra York University, UK.

ansvar for all praktisk tilrettelegging av konferansen.

SIRI SK A ALMO
Leder forretningsutvikling redaksjon, Dagens Næringsliv

GURI HEFT YE

Siri har hatt en rekke ulike stillinger i Dagens

Festivalsjef, Nordiske Mediedager

Næringsliv og DN.no siden 2000, blant annet som

Guri er utdannet tekstforfatter fra Westerdals School

journalist, digital utgavesjef og nettredaktør. Hun

of Communication og i markedsøkonomi fra BI og

har vært en nøkkelspiller i det meste av digital

har over 20 års erfaring som merkevarebygger,

utvikling i avisen og jobber nå som leder for

tekstforfatter, journalist, idéskaper, TV-produsent-

redaksjonell forretningsutvikling. Som journalist

og programleder. Hun har jobbet i reklamebyråene

dekket hun hovedsakelig teknologi, telecom og

New Deal, Ogilvy & Mather, JBR og Filadelfia og i NRK

mediebransjen. Siri har en cand.mag. i Media og

og Rubicon TV, i tillegg til utstrakt virksomhet som

kommunikasjon fra Bergen, Leeds og Gøteborg, samt

frilansjournalist. Hun har ledet 25 litteraturprogram
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Guri har tidligere sittet i styret i DNS og Festspillene
i Bergen.
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ORGA NIS A S JONSOV E R SIK T

HIS T OR IK K

REPRESEN TAN T SK AP

Vibecke Rolland, eksekutive produsent og kreativ

1988 - Konferansen Nordiske TV Dager (NTVD)

festivalsjef, Kjell Jarle Høyheim (NRK) blir valgt

leder, Monster Entertainment

arrangeres for første gang.

som styreleder. Stiftelsen Nordiske TV Dager og

Etablert av Bergen kommune, NRK og Universitetet i

Media2000 legges ned.

Bergen. Nordiske TV Dager arrangeres annethvert år.

2010 - Nordiske Mediedager runder 1500 registrerte

Festivalsjef: Guri Heftye

1993 - Stiftelsen Bergen Media By (BMB) etableres.

deltakere.

Prosjektleder: Hjørdis Losnedahl

BMB blir praktisk arrangør av Mediekonferansen og er

2011 - Nordiske Mediedager runder 1600 registrerte

Prosjektleder partnerskap: Håvard Nes

sekretariat for Nordiske TV Dager.

deltakere.

Prosjektkoordinator: Guro Dugstad

1998 - Gullruten legges til Bergen. Gullruten avslutter

2012 - Nordiske Mediedager runder 1700 registrerte

Presse- og informasjonsansvarlig: Linn Gjerstad

Nordiske TV Dager og showet sendes for første gang

deltakere.

på TV 2.

2013 - Andreas Thorsheim (Bergens Tidende) tar over

1999 - Media 2000 arrangeres for første gang, i regi

som ny styreleder. NMD Ung-konferansen setter ny

av Bergens Presseforening.

deltakerrekord med 670 elever.

1999 - Første medieundersøkelse gjennomføres.

2015 - Nordiske Mediedager runder 1860 registrerte

1999 - Første Journalist i klassen gjennomføres.

deltakere.

2000 - Stiftelsen Nordiske TV Dager opprettes.

2016 - NMD AdTech arrangeres for første gang.

2000 - Nordiske TV Dager og Media 2000

2017 - Øyulf Hjertenes (Bergens Tidende) er ny

samarbeider under fellesnavnet Den norske

styreleder. Staben utvides med en 50 % stilling, og i

Mediefestivalen. NTVD og Media 2000 veksler på å

september flytter administrasjonen inn i Media City

arrangere konferansen annethvert år. Bergen Media

Bergen

Leder: Ingar Myking, Universitetet i Bergen
Ingvild Rugland, Bergens Tidende
Katrine Bøckmann, Bergensavisen
Bjørn Eckblad, Dagens Næringsliv
Vibeke Fürst Haugen, NRK
Aslaug C. Henriksen, TV 2

STYRE
Leder: Øyulf Hjertenes, Bergens Tidende

ADMINISTRASJON

Sigvald Sveinbjørnsson, Bergensavisen

PROS JEK T PA R T NERE

Dyveke Buanes, NRK

IT-ansvarlig: Mikkel Berger, Bright Group

Tor Magne Nondal, Dagens Næringsliv

Påmelding og booking: Kongress & Kultur

Leif Ove Larsen, Universitetet i Bergen

Produsent: Kulturoperatørene

Roy Tore Jensen, TV 2

Reporter NMD TV: Martin Giæver

Ingrid Agasøster, Mediability

Prosjektmedarbeider: Liv Heidi Ekre, Trine Karlsen

PROGRAMKOMITÉ

F E S T I VA L S JE F E N S R Å DGI V E R E

Alex Iversen, informasjonsrådgiver, TV 2

Geir Terje Ruud, Daglig leder, Ruud & Co

Cathrine Simonsen, redaksjonssjef, NRK Super

By er paraplyorganisasjonen til arrangementet. Irmelin

Anngun Dybsland, Manager Communications, Odfjell SE

Dag Bjørndal, journalist, Bergensavisen

Nordahl ansettes som festivalsjef.

Nicolai Flesjø, Redaksjonssjef, NRK On Demand

2004 - Den norske Mediefestivalen endrer navn til

Eirik Vatnøy, stipendiat, Institutt for informasjonsog medievitenskap, UiB
Helge O. Svela, reportasjeleder, Bergens Tidende
Henrik Hylland Uhlving, journalist og filmskaper, frilans
Janne Martinsen Ødegaard, programplanlegger,
programavdelingen, TV 2
Per Christian Magnus, journalist, NRK
Siri Skaalmo, leder forretningsutvikling, redaksjon,
Dagens Næringsliv
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STIFTERE

Nordiske Mediedager.
2006 - Ungdomskonferansen arrangeres for første

Bergen kommune

gang. 220 deltakere.

Bergensavisen

2007 - Stiftelsen Nordiske Mediedager etableres, og

Bergens Tidende

trekkes dermed ut av Bergen Media By. Bak stiftelsen

Dagens Næringsliv

står Bergen kommune, Bergensavisen, Bergens

NRK

Tidende, Dagens Næringsliv, NRK, TV 2 Gruppen og

TV 2 Gruppen

Universitetet i Bergen. Guri Heftye ansettes som

Universitetet i Bergen
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A.I. A.I. A.I. KUNSTIG INTELLIGENS FOR MEDIEBRANSJEN
Eirik Solheim og Ståle Grut
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SK AM-METODEN:
K ARAKTERBYGGING I DRAMASERIER
Laurie Hutzler
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PÅ SE T TE T TIL ABER BERGEN
Ellen Dorrit Petersen og Odd Magnus Williamson
76

77

VA NI T Y FA IR : BA K C O V E R E T
Hege Ducker t og Dana Brown
78
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D A V I S T Y R T E L A N DE T:
T IDENE S S TAT SMINIS T ERMIDDAG SOM T V-SERIE
Tr ine E i l er t s en , A nne M a r t e Bl indheim og Tomm y Gu l l ik s en
80
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MIT T BES TE TRIKS AKKUR AT NÅ
Ola Haram
82
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Henrik Hylland Uhlving fra programkomiteen
før REDAKTØRENS DILEMMA
84
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T V-T OP P M Ø T E T
Sigrid Sollund, Fredrik Solvang, Tine Austvoll Jensen og Thor Gjermund Eriksen,
Ol av T. S andne s, G ar d S t eir o, Mor t en A a s s
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# NMD17
–

facebook.com/mediedager
twitter.com/mediedager
ﬂickr.com/mediedager
instagram.com/mediedager

