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09:30 ÅPNING AV NMD UNG 2019 

Ved festivalsjef Guri Heftye (Nordiske Mediedager) og Åsne
Aadland-Dale (Sparebanken Vest). Konferansier: Else Kåss Furuseth

09:45 MODERN FAMILY: MØT MANNEN BAK!
Danny Zuker er Emmy-vinner, eksekutiv produsent og forfatter for Modern 
Family. Han er en suveren formidler av sitt fag og vil lære oss kunsten å skrive
og lage komedie for TV. Hvorfor er egentlig noe vittig og andre ting ikke? Hva er 
det som skal til? Kan alle lære seg humor? Er alle egentlig morsomme, eller må man
kunne noen teknikker? Og hva skjer egentlig i kulissene på Modern Family-settet? 

10:15 BLI MED TIL WASHINGTON DC
«Når jeg forteller folk hjemme i Norge historier fra hvordan politikken fungerer,
har de vanskelig for å forstå hvor vilt det er her,» sier Hans Høeg. Nordmannen jobbet
som stabssjef for republikaneren Thomas Massie. Akkurat hvor vilt det er, får vi vite på 
NMD Ung. Etter fem år i Kongressen, forteller han om mistillit, mektige lobbyinteresser
og et demokrati under press.

10:35 FAKE NEWS, LØGNFABRIKKER OG JAKTEN PÅ SANNHETEN
=j�\]l�kYfl�Yl�]f�k]ck�¼j�_Yee]d�Ʈqclfaf_�a�Kn]ja_]�nakl]�k]_�¼�n½j]�]f�+-�¼j�_Yee]d�
cgjlngckl�^jY�KqjaY7�=j�\]l�jacla_�Yl�n]j\]fk�_a^la_kl]�Zd]cckhjml�]j�gZk]jn]jl�n]\�Ʈ]j]�
badestrender i Norge? Og hva har egentlig arbeidsledig ungdom i Makedonia med valget
i USA der Donald Trump ble president å gjøre? Faktisk.no ble lansert sommeren 2017.
Vi får besøk av redaktør CjaklgƬ]j�=_]Z]j_ og faktasjekker Mina Liavik Karlsen, som 
forteller hvordan de jobber og hvorfor arbeidet de gjør er viktig.

11:00 KAHOOT: ER DET EGENTLIG HELT SANT?
KYee]f�e]\�>Yclakc&fg�afnal]j]j�na�lad�]f�CY`ggl%cYeh�ge�¼�a\]flaƭk]j]�`nY�kge�]j
løgn, vås og usanne nyheter. Ta frem mobilen din, logg deg på - og se om du klarer å knuse 
alle de andre som følger NMD Ung i dag. Og nå er det ikke bare sidemannen du slåss mot. 
Alle som følger streamen fra scenen hjemme på skolene sine i hele landet kan være med på 
denne konkurransen. Er det «Faktisk helt sant», «Faktisk helt feil», «Faktisk delvis sant» 
eller «Faktisk delvis feil»? Du har svaret!

11:30 LUNSJPAUSE (45 MIN)
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12:15 ETTERLYST JOURNALIST: KORRUPSJON, SENSUR OG ARRESTASJONER 
I TYRKIA 
Den tyrkiske journalisten Aysun Yazici så TV-bilder av huset sitt ransaket da hun var på ferie 
i Norge. Nå er hun etterlyst i hjemlandet og kan ikke dra tilbake. Tyrkia er det landet som 
^]f_kd]j�Ʈ]kl�bgmjfYdakl]j�a�\Y_$�j]_b]jaf_]f�kd¼j�Z]af`Yj\l�f]\�h¼�Ydd�qljaf_�\]�ghh^Yll]j�kge�
opposisjonell. På NMD Ung møter du Aysun i samtale med Sonja Skeistrand Sunde i TV 2s 
utenriksavdeling om korrupsjon, sensur og arrestasjoner.

12:50 REKLAME: HVA I ALL VERDEN GJØR EN KREATØR?
De færreste vet nok hva en kreatør i reklamebransjen egentlig driver med. For å gi et innblikk 
i dette, tar Torkel Skjolden fra Hausmann oss med på reisen fra idé til ferdig kampanje - med 
det prisvinnende konseptet Ingame for Mental Helse Ungdom som utgangspunkt. Vi får bli 
med i prosessen helt fra det å skrive ned ideer på gule lapper til å pitche i kundemøter og gå i 
produksjon. Etterpå vil du sitte igjen med en følelse av at kreatør-yrket er noe av det rareste og 
mest fantastiske du kan drive med. Vi lover!

13:10 DIGITAL GRAVING OG ÅPNE KILDER: FREMTIDENS 
DIGITALJOURNALISTIKK
En ny og fremvoksende gren av journalistikken bruker for alvor teknologi, internett og digitale 
løsninger for å forklare oss hva som skjer. Grave-kollektivet Bellingcat og nye medieselskap 
som BuzzFeed har brukt nettet til gravejournalistikk i mange år, og nå følger store 
medieaktører som New York Times og BBC etter. Hvordan fungerer det, og hva gjør de?
Ståle Grut er journalist i NRKbeta og dekker teknologi, samfunn, medier og kultur.

13:35 PAUSE (20 MIN)

13:55 JA VI ELSKER LOKALAVISER
Det er bare i Norge lokalavisen skriver om at noen har glemt en ost på torget og at Justin 
:a]Z]j�ƮÏq�gn]j�KmffeÏj]&�Ken André Ottesen er journalist, manusforfatter, forfatter og 
humorist. I tillegg står han bak Instagram-kontoen @BAdesKen. På NMD Ung skal ha
snakke om hvorfor lokalavisene i Norge er et bevis på at vi bor i verdens beste land.

14:25 KONGEN AV GULSET
Bgfak�nad�Zda�\]f�j¼]kl]�\Ye]eY_f]l]f$�lÏƬ]kl�h¼�^glZYddZYf]f$�cmd]kl�h¼�mf_\gekkcgd]f�%�
rett og slett Kongen av Gulset. Men veien til tronen skal vise seg å være litt lengre enn først 
antatt. Bli med oss i kulissene på den norske dramaserien når komiker og skuespiller Jonis 
Josef, broren BaZjad�Bgk]^ og regissør av NRK-serien Mikael Samuelsen kommer til NMD Ung.

15:15 TAKK FOR I DAG!

TAKK TIL ÅRETS PROGRAMRÅD: 
Marius Sinding Askvik, Maylinn H. Byrknes og Rolf Næss, Metis VGS
Sivert Kristiansen og Amalie Rau Hansen, Nordahl Grieg VGS
Mathilde Iden, Marion Hamre og Anna Kvestad, Bergen Private Gymnas

Linn Gjerstad, prosjektleder, Nordiske Mediedager

facebook.com/mediedagerUNG
twitter.com/mediedagerUNG
instagram.com/nmd_ung
Snapchat: nmd_ung#NMD19


