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Opbrud Benny Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: ”I OPBRUD - 12 UDBRUD giver 12 markante danskere
deres bud på, hvordan digitaliseringen og den teknologiske udvikling vil forme fremtidens kultur og

medielandskab. 8 kvinder og 4 mænd, der alle har toneangivende stillinger indenfor formidling, kultur og
samfund, forholder sig til begreber som fake news, public service, sociale medier og kultur på en både

indsigtsfuld og ofte overraskende måde. Bogen er skrevet som 12 samtaler og er et godt og tankevækkende
afsæt til at reflektere over fremtidens udfordringer.”

Johannes Langkilde Journalist

FAKTA:

OPBRUD - 12 udbrud. 
Bogen indeholder tolv enkeltstående interview om hvad der sker lige nu omkring os.

Fake news, USA, UK, datakapitalisme, FB, videnskab contra oplysninger du kan hente på nettet i forhold til
sundhed, forskning, billeder og "sandhed". Hvordan skoler vi vore unger til at finde hoved og hale i

strømmen af nyheder.

Ritt Bjerregaard, Philipe Bonnet, Mette Sillesen, Mette Bock, Bente Klarlund Pedersen, Lars Silberbauer,
Marianne Jelved, Mette Højen, Stephan Kleinschmidt, Christina Krzyrosiak Hansen, Leonora Christina Skov,

Johannes Langkilde.
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