SCENEKUNSTENS
KOMMUNIKATION
Fagligt SKO arrangement:

BLOGGING & BLOGGERE
nye muligheder, nye samarbejdsformer

Kære alle i Scenekunstens Kommunikation
I takt med dagbladenes nedprioritering af scenekunststoffet, vender vi os i højere grad imod
andre kanaler at kommunikere vores budskaber igennem. Blogs om scenekunst – og kulturliv
generelt – dukker op på næsten daglig basis.
Men er vi som scenekunstkommunikatører klædt rigtigt på til samarbejdet med bloggerne?
Eller gør vi bare som vi plejer, når vi sender vores pressemeddelelser og nyhedsbreve ud?
Scenekunstens Kommunikation har inviteret to bloggere, der har markeret sig som
interessante og seriøse spillere på området, til at fortælle om blogging generelt og mere
detaljeret om hver deres baggrund, drivkraft og idéer indenfor blogging og podcasts.
Så kom og bliv klogere på disse fænomener og deltag i den fælles snak om fremtidige
samarbejdsmuligheder.

ONSDAG d.12.oktober 2016 kl.15.30 – 18.00
på FORSØGSSTATIONEN, Sønder Boulevard 81, Kbh. V.
PROGRAM:
15.30 – 15.40
15.40 – 16.15
16.20 – 16.45
16.45– 17.10
17.10 – 17.50
17.50 – 18.00

Intro
Jais Ikkala, Kulturformidleren*
Korte spørgsmål og kort pause
Line Kirsten Nikolajsen og Clara Lindstrøm Gleerup, Den 4. Væg**
Debat, spørgsmål, idéer til fremtidigt samarbejde
Opsamling og afrunding

* Kulturformidleren.dk har eksisteret i over seks år. Bloggen indeholder anmeldelser, interviews og
guides til kulturoplevelser i indland og udland. Bloggen skriver om flere genrer, og kan derved trække
referencer fra fx malerkunstens verden ind i musikkens, teatrets ind i filmen osv.
** Den4Væg.dk er en teaterpodcast, som har eksisteret siden januar 2016. Hver anden uge udgiver de
en halv time med interviews, reportager og anmeldelser - alt sammen om dansk scenekunst. Hertil er de
aktive på både facebook, instagram og snapchat.

PRIS: Gratis
MØDESTED OG -TID: Onsdag d.12 oktober kl.15.30 på Forsøgsstationen, Camara-salen
TILMELDING: Meld dig til ved at sende en mail til sekretær Ida Maria Forster
på kontakt@scenekunstenskommunikation.dk senest mandag den 10.oktober.
På gensyn og de bedste hilsner
Bestyrelsen

