DAGLIGDAGEN

MEDVIRKENDE

Kl. 06.30
Kl. 07.45
Kl. 08.45

Sisse Skovbakke, gæstelærer
Julietta P. Jensen, højskolelærer
Lise Rokkjær, højskolelærer
Jens Hedevang, højskolelærer
Kristian Tikjøb, højskolelærer
Martin Ravn, højskolelærer
Ole Jørgensen, højskolelærer
Asger Gyldenkærne, højskolelærer
Jesper Vinther, højskoleforstander
og kursusleder
Ivar Brændgaard, tidl. chefredaktør,
Tidl.. direktør TV Midtvest & kursusleder

Kl. 09.30
Kl. 12.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Svømmebassinet åbner
Morgenmad
Morgensamling
med morgengymnastik
Undervisning
Middag
Undervisning
Eftermiddagskaffe
Undervisning
Aftenbuffet
Aftenarrangement
med kaffe

PRAKTISK INFO

TILMELDING

KURSUSPRIS:

4.450,-

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE 600,-

LIDT OM SENIORHØJSKOLEN
SeniorHøjskolen er folkehøjskole for aktive og nysgerrige seniorer. Vi har plads til 92
kursister. En stab på 20 faste medarbejdere og yderligere gæstelærere vil sørge for,
at du får et godt og inspirerende ophold hos os.
VI HAR 4 TYPER VÆRELSER:
• Dobbeltværelse med eget bad/toilet og egen indgang.
• Enkeltværelser med eget bad/toilet. Man deler indgang med et andet enkeltværelse.
• Rækkehusene, hvor der er plads til 3-4 personer, der tager sammen på højskole og kan
være fælles om et badeværelse. Her er der stue, to enkeltværelser og et dobbeltværelse.
• Lejlighederne, hvor man kan bo på enkeltværelse med delt bad/toilet til dobbeltværelsespris.

5. oktober 2020
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Når mediemøllen maler

Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11
Email: kontor@seniorhoejskolen.dk
Web: www.seniorhoejskolen.dk

Ret til ændringer forbeholdes

24. FEBRUAR - 2. MARTS 2021

Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,
Tlf. 97 89 10 11 . www.seniorhoejskolen.dk

- om mediernes magt, snarlige afmagt og medie-etik

PROGRAM

Kl. 13-14
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 19.30

Indkvartering
Kursusstart med velkomst, personale-introduktion og kaffe
Kursusintroduktion, introduktion til SeniorHøjskolen og omgivelserne
samt mulighed for byvandring v/SS
”Rundt i den nye højskolesangbog” v/SS

Torsdag
Kl. 09.30
Kl. 14.00
Kl. 19.30

Når mediemøllen maler
- om mediernes magt, snarlige afmagt og medie-etik

Kl. 19.30

OM KURSET

Ivar Brændgaard
er opvokset på en gård i
Thy. Slap løs fra de
endeløse roerækker og fik
et overraskende
livsforløb.
Student, officer ved
forsvaret med russisk og
polsk som speciale.
Teolog fra Aarhus,
højskoleforstander på
Sjælland, overraskende
valgt til den første
direktør og
ansvarshavende
chefredaktør for TV
MIDTVEST, en af TV 2’s
regionalstationer, hvor
han virkede i 28 år.

Danskerne bruger hver dag mellem 2 og 3 timer på medierne, der
ofte kaldes den 4. statsmagt. En nylig undersøgelse viste, at
medierne havde mest magt af alle magthavere i Danmark - og for
megen magt. Men er det sandt? Medier styrtbløder på oplagstal,
seere og lyttere.
På dette kursus vil vi dykke ned i mediernes betydning og opgaver
- sætter en hel dag af til medie-etik. Det seneste medieforlig viste
nye tendenser - er Folketinget i færd med at knægte medierne? Og
hvad med ”fake news”?
Der tegner sig en skræmmende fremtid - fremtiden står på techgiganter som Amazon, Google, Facebook, Apple og Netflix. Hvad
gør de ved os - og hvad gør vi ved det?

Derefter en utilpasset
pensionist, der har virket
som præstevikar de
seneste 3 år.

Medvirkende:

Jesper Vinther - JV
Ivar brændgaard - IB
Sisse Skovbakke - SS

”Mediernes udvikling - fra referatskrivning til kritisk journalistik” v/IB
”De forskellige nyhedspositioner karakteriseret ved 4 hunderacer:
Vagthunden, jagthunden, redningshunden og hyrdehunden ” v/IB
”Staten contra medier - et stort slagsmål om medieforlig” v/IB

DAG 3
”Hvad handler medie-etik om?” v/Inger Bach
”Alsidighed, privatlivets fred, brug af skjult kamera eller mikrofon. Hvor går grænsen?
med viste eksempler fra DR” v/Inger Bach
”Ivar fortæller om sine erfaringer med medieledelse i 28 år” v/IB

Lørdag
Kl. 09.30

Kl. 13.00

Kl. 19.30

DAG 4
Heldagsekskursion til TV Midtvest v/LR & IB
præsentation af en regional TV-stations nyhedsindsamling.
Rundtur på en arbejdende station og helt ind i nyhedsstudiet.
Vi ser to film i TV MIDTVEST’s biograf:
- ’Tangentspilleren’ - om en ung mand med Aspergers syndrom,
der klarer den højeste organistuddannelse.
- ’Sir Esben’. En film om Jeppe Aakjærs søn, der er totalt ukendt,
men som i 1950’erne var lige så berømt som sin far.
”Højskolesang” v/SS

Søndag

EKSKURSION
• TV Midtvest, Holstebro

Kl. 09.30
Kl. 14.00
Kl. 19.30

UNDERVISER
Ivar Brændgaard, tidl. direktør ved TV Midtvest

Mandag

FOREDRAGSHOLDERE
Jacob Nybroe, chefredaktør for Jyllands-Posten
Inger Bach, tidligere etikchef i DR, nu rådgiver for
generaldirektøren

DAG 2

Fredag
Kl. 09.30
Kl. 14.00

Kl. 09.30
Kl. 14.00
Kl. 18.00

DAG 5
Tilbud om gudstjeneste eller søndagssamling v/SS
”Medierne i problemer: Overgang, nedgang eller undergang” v/IB
”Anmeldelse af bøger, der omhandler mediehistorie” v/IB

DAG 6
”Tech-giganterne med skræmmende udsigter for vor fremtid ” v/IB
”Besøg af chefredaktør Jacob Nybroe fra Jyllands-Posten, som vi kan gå på klingen om alt,
hvad vi har opsamlet af spørgsmål. ” v/Jacob Nybro & IB
Afslutningsmiddag

Tirsdag
Jens Hedevang - JH
Lise Rokkjær - LR
Julietta P. Jensen - JJ

Martin Ravn - MR
Kristian Tikjøb - KT
Ole Jørgensen - OJ

Kl. 07.45
Kl. 08.45
Kl. 09.25
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DAG 7
Morgenmad
Morgensang
Afgang med bus til Struer Station

