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Velkommen til to dage i de nye mediers tegn. Og velkommen 
til et forum, hvor du kan være sikker på at blive inspireret, 
provokeret, hørt og ramt. Forhåbentlig kan du efterfølgende 
vende hjem med idéer til fornyet kreativitet og vækst. 

New Media Days er tænkt som en vitaminindsprøjtning for de 
nye medier i Danmark – og vores ambition er at være det årlige 
forum, hvor du sammen med andre danske og internationale 
mediefolk diskuterer, lader dig inspirere, bygger netværk og 
fester.

Vi har taget de bedste erfaringer med fra sidste års succes og har 
i år forsøgt at gøre det endnu bedre og større. Inspirationen har 
vi fundet i den feedback, vi fik fra deltagerne sidste år sammen 
med alle de gode idéer og ønsker, som vi har fået via websitet op 
til dette års konference. På den måde håber vi at komme rundt 
om de væsentligste emner, der optager dig netop nu.

Følg programmet og bevæg dig rundt mellem de tre rum, som 
du har lyst og interesse til. Og bliv klogere på, hvad der rykker 
på indholdsfronten, hvad der egentlig sker med brugerne for 
tiden, hvor pengene ligger og hvad der sker med platformene, 
teknologien og rammerne for de nye medier. 

Husk at New Media Days 06 er en skitse, som du selv i høj grad 
kan påvirke og bidrage til. Hvis du ikke kan lide det, du ser, 

så lav det om. Vi beder dig og de øvrige deltagere om at rette, 
kommentere, supplere og forbedre det, I ikke er enige i. Der hvor 
I ved bedre. For når man samler over 650 beslutningstagere og 
professionelle fra hele mediebranchen, så er der med garanti 
altid nogen i salen, som kan bidrage med deres særlige viden og 
erfaringer til det, der bliver sagt fra scenen. Så tag ordet! Bidrag! 
Diskuter! Kun på den måde kan vi skabe et fagligt – og festligt 
– forum, der virkelig afspejler og rummer de diskussioner og 
temaer, som er vigtige for dig og de nye medier. 

Bolden er givet op og vi glæder os!

De bedste hilsner, 

New Media Days’ styregruppe

Sofus Midtgaard, chef for strategisk udvikling, DR

Jan Maagaard, udviklingschef, DMF

Morten Kamper, direktør, FDIH

Merethe Eckhardt, strategi og projektchef, DR Nye Medier & TV

Jon Lund, direktør, FDIM

Holger Rosendal, chefjurist, DDF

New Media Days’ sekretariat

Gitte Rosholm, projektleder og programansvarlig 

Sofie Hvitved, projektkoordinator og kommunikationsansvarlig 

New Media Days 06 er i luften...
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New Media Lounge vs. 
Old Media Lounge 
Slap af med en kop kaffe i en af New Me-
dia Days’ to lounges. I New Media Lounge 
kan du nyde musikken over en lækker 
Café Latte, prøve kræfter med sjove 
computerspil eller tage en frisk Google-
fight eller bare gå på nettet. Du kan også 
vælge en nostalgisk kop snurrekaffe fra 
termokanden i Old Media Lounge og blive 
mindet om de gode gamle dage, hvor 
vinyl, spolebånd og Commodore 64 var 
nok til at imponere kammeraterne. 

Stem og vind!
Husk din mobil. Vi vil nemlig gerne høre, 
hvad du synes rykker. Derfor har vi sam-
men med Unwire arrangeret sms-afstem-
ninger under udvalgte sessions, hvor du 
kan vinde skønne præmier. Du kan også 
stemme på Årets Nye Medie til festen 
i VEGA Natklub torsdag aften. Husk at 
sætte mobilen på lydløs.

MSN MediaCast
Besøg vores medvært MSN i den sølv-
farvede campingvogn. Her kan du lytte 
med på optagelserne af MSN MediaCast, 
som er en ugentlig podcast-udsendelse. 
I anledning af New Media Days er MSN 
MediaCast rykket ud og optager live på 
konferencen. Gæsterne er udvalgte talere 
fra konferencen, der også her deler ud 
af deres digitale indsigt. Optagelserne 
til MSN MediaCast vil efter konferencen 
kunne høres på http://advertising.msn.dk/
mediacast. Du kan også prøve at oprette 
dit eget Windows Live Space, opbygge dit 
eget Live.com-site eller deltage som blog-
ger på MSNs blog om New Media Days.

Frokostmøder
Til frokosten om onsdagen har du mulig-
hed for at møde op til en uformel snak 
med New Media Days’ sponsorer ved 
deres borde med deres navn på skiltet.

•  MSN – digital markedsføring 
Få indsigt i de nyeste muligheder inden 
for digital markedsføring. Og hør om de 
nyeste tiltag inden for MSN.dk, Windows 
Live Search, Windows Live Spaces eller 
det populære Windows Live Messenger. 

•  MEDIA Desk – støttemuligheder inden 
for MEDIA programmet 
Bliv klogere på, hvordan du kan søge 
udviklingsstøtte hos MEDIA; hvilke 
projekter og firmaer, der kan søge, og 
hvilke videreuddannelsesmuligheder, 
der ligger indenfor MEDIA-programmet. 
Hvis det er relevant for din virksomhed, 
kan du aftale et personligt møde på et 
senere tidspunkt, hvor du sammen med 
MEDIA Desk kan gennemgå et konkret 
projekt og se på din virksomheds mulig-
heder for at opnå MEDIA støtte.

New Media Days med mere
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•  It-vest – fleksibel efteruddannelse  
på universitetet 
Hør om dine – og dine medarbejderes 
– muligheder for at få nye kompetencer 
og ny inspiration gennem enkeltfag og 
fagpakker på masteruddannelsen i it. 
Uddannelsen er fleksibel i både tid, sted 
og indhold, og du kan sætte fokus på 
interaktionsdesign & multimedier, orga-
nisation eller softwarekonstruktion. 

 
•  Computerworld – den ugentlige  

podcast om it 
Kom forbi og tag en snak med Com-
puterworld om, hvordan deres podcast 
Computerweek bliver til hver uge. Fra 
optagelse af kilderne til redigering og 
til udgivelse på cw.dk. Podcasting er et 
medie i udvikling, og under frokostmø-
det vil Computerworld også gerne høre 
din mening om de idéer, som de vil 
realisere i den kommende tid.

•  Crossroads Copenhagen  
– projekter og medlemmer 
Hør om Crossroads Copenhagen og 

deres medlemmer; om projekterne 
som f.eks. Living Lab, MIL og MELFO. 
Hvis det er relevant for din virksomhed, 
kan du aftale et personligt møde på et 
senere tidspunkt, hvor du sammen med 
Crossroads Copenhagen kan gennemgå 
et konkret projekt og se på din virksom-
heds muligheder for at blive medlem af 
Crossroads Copenhagen.

Frokostkoncert: Pillow
Torsdag d. 12. oktober kl. 12.00-13.00
i New Media Lounge

Oplev det 
pladeaktu-
elle band Pillow 
med deres 
karakteristiske, 
dybtfølte og 

originale sound. Pillow leverer melodiøse 
popsange, der indeholder elementer fra 
Folk/Jazz og Singer Songwriter traditionen. 
Bandet er i øjeblikket i rotation på P4 med 
nummeret ’Can’t get you out of my head’. 
Så hvis du er nysgerrig efter en akustisk 
kop kaffe tilsat ørehængere, så kom forbi!

 ’Pillow’ består af: Svein Erik Martinsen 
(NO), guitar og leadvokal; Bjarke Falgren, 
violin, bratsch, mandolin og kor; Lars 
Tormod Jenset (NO), akustisk kontrabas 
og kor.

Filmforpremiere på Fidibus 
(begrænset antal billetter)
Onsdag aften kl. 19.00 i Palads Biografen

Onsdag aften inviterer 
Nordisk Film New 
Media Days’ delta-
gere til forpremiere 
på ’Fidibus’ – Hella 
Joofs nye film, som 
får premiere d. 12. 
oktober. 
Læs mere på side 26.

New Media Party (tilmelding påkrævet)
Torsdag aften er der middag på et hem-
meligt sted, og senere på aftenen er der 
fest og prisuddeling i VEGA Natklub. 
Læs mere på side 46. 

LENE MARIA
CHRISTENSEN

RUDI
KØHNKE

JESPER DAHL
JOKEREN

JONATAN
SPANG

MIA
LYHNE

Forbrydelse betaler sig (næsten) ikke!

SOUNDTRACK FRA CPHREC PÅ CD, INKL. NATASJAS ”OP MED HOVEDET” & SANGE FRA BIKSTOK RØGSYSTEM

WWW.FIDIBUSFILM.DK
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MSN er Danmarks største online 
massemedie. Det er en markedsplads for 
annoncering med over en million brugere, 
der dagligt boltrer sig med kommunikation 
og dialog. Udvalget af kanaler hvor der ud-
veksles synspunkter, gør annoncepladserne 
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dialog. Velkommen på MSN.
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Clement er pt. Danmarks skarpeste og 
sjoveste interviewer. Han er vært på 
sit eget talkshow ’Clement Direkte’ på 
DR2 og har tidligere været vært på det 
prisbelønnede program ’Tal med Gud’ 
og på ’Deadline’. I 2002 grundlagde han 
Nyhedsmagasinet ’Ræson’, der er et 
storpolitisk nyhedsmagasin og et forum for 
kvalificeret samfundsdebat.

New Media Days’ tre værter

Clement Kjersgaard
// rum 1

New Media Days’ tre gennemgående værter fører os sikkert igennem to dages tætpakket program. 
Mød Clement Kjersgaard, Liselotte Lyngsø og Henrik Føhns. 

Liselotte Lyngsø er en efterspurgt 
facilitator, der lever og ånder for at gøre 
virksomheder mere innovative. Hun har 
været forskningschef på Instituttet for 
Fremtidsforskning og administrerende 
direktør for idéudviklingsfirmaet 
’Fahrenheit 212’. Liselotte Lyngsø er i dag 
partner i firmaet ’Future Navigator’, der 
rådgiver virksomheder om fremtidsbaseret 
idéudvikling og innovation.

liselotte lyngsø
// rum 2

Henrik Føhns personificerede web 2.0, 
før begrebet blev opfundet. I dagtimerne 
er han redaktør af månedsmagasinet 
’Samvirke’. Han har tidligere arbejdet 
som journalist med IT og videnskab 
som speciale på Børsen/Berlingske 
Nyhedsmagasin. Henrik Føhns har 
desuden været vært og redaktør på DRs 
’Harddisken’ i syv år og er en aktiv blogger 
og podcaster.

HenriK FøHns
// rum 3



Internettet – mere end et nyt medie!

rum 1 // Foregår på engelsK

doC searls
// ForFatter

Cv

oplægSholDEr: Doc Searls (US), forfatter, blogger og konsulent, Searls group 

onsdag 09.30 – 10.20

// Glæd dig til at høre forfatteren, internetguruen og bloggeren Doc Searls, som giver 
dig de seneste kvantespring i internettets fascinerende udvikling.

For Doc Searls er nettet meget mere end et medie. Det er et mediemiljø, der absorberer og 
opløser traditionelle medier fra telefoni og magasiner til tv og radio – og skaber helt nye former 
som blogging og podcasting. Samtidig falder omkostningerne ved kommunikation og udveksling 
af information. Det har sat de traditionelle medier en skræk i livet, fordi mange af dem stadig 
tjener penge på den gamle måde – selvom nettet netop giver os mange nye muligheder, også for 
at tjene penge.

I denne nye netverden er rene forbrugere et sjældnere fænomen, fordi flere og flere af os er både 
forbrugere, producenter og udbydere på samme tid. For syv år siden skrev Doc i bestselleren 

’Cluetrain Manifesto’, at markeder er samtaler. I dag 
siger han: ”Markeder er også forhold og relationer 
mellem mennesker!” Hvordan skaber vi disse 
relationer og drager nytte af dem? Doc Searls svarer 
på dette og meget mere her i New Media Days’ første 
session!

Doc Searls har altid 
været optaget af forholdet 
mellem mennesker og medier 
– specielt på nettet. Han har 
grundlagt The Searls Group, 
der udsprang af reklamebu-
reauet Hodskins, Simone & 
Searls, som han var med til at 
starte i 1978. Han skriver bl.a. 
til Linux Journal og adskillige 
blogs som IT Garage og sin 
egen weblog, der er på top 20-
listen over mest læste weblogs 
ud af 14 millioner på Techno-
rati. I 2005 modtog han den 
første årlige Google O’Reilly 
Open Source Award for bedste 
formidler på nettet. 

Nominering af Årets Nye Medie
Doc Searls nominerer ’River of News’: ”Det er en ny og 
forfinet tilgang til ’live web’ site-syndikering, som gør læsning 
dejlig let på både mobiltelefoner og håndholdte hybrider 
som Treo og Blackberry.”
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rum 1 // Foregår på dansK
onsdag 10.30 – 11.15

panel

pANEl: Indholdsproducenten: Simon Schultz, digital chef, EMI // Aggregatoren: Birgitte Jöhncke, salgs- og forretningsud-
viklingschef, Yahoo // Distributøren: Søren Birksø Sørensen, direktør, Forenede Danske Antenneanlæg // 
Forbrugerelektronikproducenten: Ulrik Petersen, marketingchef TV, Sony Danmark // Brugeren: Thomas Madsen-Mygdal, 
konsulent, iværksætter og blogger, 23hq
MoDErATor: Clement Kjersgaard

// Engang sagde vi: Content is King! Men er der kun én konge, eller spiller alt sammen? 
Og i givet fald: Hvordan?

Indholdet er vigtigt – også i nye medier. Men indholdet er ikke længere den ubestridte regent. Der er ved at opstå nye 
relationer i fødekæden, og det er blevet langt mere komplekst at pege på, hvem der egentlig sidder på tronen i dag. Men 
hvem er så konge? Måske den, der ejer distributionen ud til forbrugeren. Eller den, der samler og overskueliggør indholdet. 
Eller forbrugerelektronikproducenten, hvis produkter skaber rammerne og stiller nye krav. Meget tyder på, at det i dag er 
brugerne, der har kontrollen. Måske er sandheden, at vi i endnu højere grad end nogensinde før er et kollektiv, hvor vi er 
nødt til at arbejde sammen om at skabe de bedste tilbud og tjenester? Kom og vær med til at krone regenten i fremtidens 
mediekongedømme.

Konge eller kollektiv?

tHomas madsen-mygdal
// 23Hq

ulriK petersen
// sony danmarK

søren BirKsø sørensen
// Forenede dansKe 
antenneanlæg

Birgitte jöHnCKe
// yaHoo

simon sCHultz
// emi



Mærkevare-tv til forbrugerne
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rum 2 // Foregår på engelsK

iolo jones
// narrowstep

Cv
oplægSholDEr: Iolo Jones (UK), grundlægger og strategidirektør, Narrowstep 

onsdag 10.30 – 11.15

// Nye tv-kanaler skyder dagligt op på nettet. Bag mange af dem står kendte brands 
som Audi og Manchester United. Andre igen starter nichekanaler om f.eks. hockey. I 
denne session kan du få et indblik i, hvor langt udviklingen er kommet, og hvad du 
kan forvente at se i fremtiden. 

Den digitale revolution har givet hvem som helst muligheden for at lave deres egen globale tv-
kanal. Og det benytter store mærkevareannoncører og mindre indholdsproducenter sig af. Kom 
og hør om mærkevarekanalernes erfaringer og ambitioner – og få en af de førende udbydere af 
IP-tv-kanaler, Narrowsteps, bud på, hvordan fremtidens tv-landskab kommer til at se ud. Iolo 
Jones fortæller, hvordan den kommercielle side af sagen hænger sammen. Hvad teknologien og 
driften koster, og hvilke indtægter der kan hentes gennem reklame, sponsorater, pay-per-view, 
abonnement, e-handel, syndikering og spil.

Iolo Jones er stifter af og 
strategidirektør for Narrowstep 
Inc. Iolo har stor erfaring 
med annoncering, tv, internet 
og nye mediemarkeder og 
bliver betragtet som en af 
internet- tvs ledende pionerer. 
Narrowstep leverer med sin 
teknologi over 80 kanaler fra 
multinationale selskaber over 
traditionelle tv-operatører og 
webkanaler og er dermed en 
af de førende leverandører af 
tv via IP. 

Nominering af Årets Nye Medie
Iolo nominerer Slingbox: “Det er en del af den nye generation 
af enheder og software, som giver dig mulighed for at se dit 
hjemlands tv-stationer på din computer over nettet, uanset hvor 
du er i verden. Teknologiens muligheder er med til at demon-
strere, hvor globalt et miljø fjernsyn nu befinder sig i. Tv har ikke 
længere de grænser, og det vil i særdeleshed give en udfordring 
for kanaloperatørerne.”



rum 3 // Foregår på engelsK
onsdag 10.30 – 11.15 

Cv

Herman gyr
// edg

Herman Gyr, PhD, er med-
stifter og partner i Enterprise 
Development Group, en af de 
første og mest indflydelsesrige 
professionelle coaches og 
manden bag en model, der 
engagerer ledere og andre 
stakeholdere i at omskabe 
deres virksomheder. Han arbej-
der med virksomheder i hele 
verden og har specialiseret 
sig i at hjælpe virksomheder, 
der gennemlever dramatiske 
forandringer i kølvandet på 
den digitale revolution. Han er 
desuden medforfatter til ’The 
Dynamic Enterprise: Tools for 
Turning Chaos into Strategy, 
and Strategy into Action’.

Mød Anna og Andy: 
Den digitale revolutions nye brugere
// Hør Herman Gyr fortælle om fremtidens mediebrugere, og find ud af hvilken type, 
du henvender dig til. 

De forandringer, der sker med mediebrugerne i den digitale revolution er dramatiske – og de 
holder ikke op foreløbig. Dog begynder vi at kunne se et klarere billede af, hvad det er for mentale 
forandringer, den digitale revolutions nye mennesker har undergået. 

Herman Gyr har udviklet fire mediebrugerprofiler for Stanford Research Institute og BBC, som 
beskriver markant forskellige typer medieforbrug. Lær Anna, Andy, DJ og Syndi at kende og få 
redskaber til at forstå og lave medier til dine brugere på en mere differentieret måde.

oplægSholDEr: Herman Gyr (US), partner, Enterprise Development group 

Nominering af Årets Nye Medie
Herman nominerer YouTube: ”For mig repræsenterer YouTube 
det mest fascinerende signal om mediebrugernes ændrede måde 
at tænke på. Der går næppe en dag uden at nogen sender mig et 
klip i en email. YouTube er i dag et troværdigt bevis på værdien 
af brugerskabt indhold: 100 millioner videoer, 6 millioner unikke 
besøgende, 50.000 nye videoer hver dag.”
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rum 1 // Foregår på dansK
onsdag 11.30 – 12.30

New Media Forecast: Den danske mediefremtid

pANEl TIl NEW MEDIA DAYS: Jakob Nielsen, regional salgschef, MSN // Jakob Andreas Skov, Dr rytmisk // 
Anders Lassen, administrerende direktør, Infomedia
MoDErATor: Clement Kjersgaard 

ØVrIgE DElTAgErE I NEW MEDIA ForECAST 06: Axel Olesen, administrerende direktør, Institut for Fremtidsforskning 
// Henrik Søndergaard, medieforsker, Københavns Universitet // Juha Christensen, administrerende direktør, Sonopia // 
Kenneth Plummer, generaldirektør, Dr // Lars Christiansen, leder af interaktivt design, Copenhagen Bombay // Martin 
Siersbøl Dahl, partner, Bureau B14 // Mette Bove-Nielsen, direktør for digitale medier, Berlingske officin // Michael 
Lindholm, redaktør, Computerworld // Peter Brodersen, stifter, Findvej.dk // Simon Egenfeldt-Nielsen, assisterende profes-
sor, ITU // Sofia Arhall, partner, Copenhagen Consulting Company // Anders Kronborg, økonomidirektør, TV 2 // Thomas 
Madsen-Mygdal, konsulent, iværksætter og blogger, 23hq

// Hvordan ser mediebranchen ud om 10 år? Det har New Media Days bedt branchens skarpeste og mest 
visionære hjerner om at besvare forud for konferencen.

Hvordan kan vi skabe mere kreativitet og vækst i den danske mediebranche? Og har vi en chance internationalt? Deltagerne 
i New Media Forecast lagde i september hovederne i blød på en heldagsworkshop for at formulere de mest brændende 
spørgsmål og anbefalinger til mediebranchens fremtid.

Nu stiller vi spørgsmålene til deltagerne på New Media Days – før vi dagen efter præsenterer branchens svar for de 
mediepolitiske ordførere. Og vi beder jer vælge, hvilke anbefalinger, vi skal give mediepolitikerne.

Husk mobilen, så du kan svare på spørgsmålene.



Gratisaviserne: Hvem vandt og hvem forsvandt?

NEW MEDIA DAYS 15

rum 2 // Foregår på dansK
onsdag 11.30 – 12.30

Cv

pANEl: Det vil tiden vise! 
MoDErATor: Lasse Jensen, journalist

Pengekassens størrelse afgør, hvor længe gratisaviserne kan strides om læsernes gunst, 
og kampen om annoncekronerne betyder liv eller død for aviserne. Samtidig vil også 
nyhedsbureauer, distributionsled og ikke mindst journalisternes evne til at fange læserne blive en 
del af kampen om overlevelse. 

Der har været meget snak om de nye aviser. Men ét er snak, et andet er virkelighed. Vi har 
inviteret direktører og chefredaktører til New Media Days og tager efterårspulsen på de nye aviser: 
Hvem har tabt? Hvem har vundet? Og hvem tør komme og fortælle, hvad der skete?

// Nyhedsavisen, 24timer, Dato og de andre gratisaviser har skabt turbulens i kampen 
om en plads i det danske avismarked. Og der er næppe nogen, der går uberørt 
igennem efteråret... 

lasse jensen
// journalist

Lasse Jensen har i løbet af 
sin lange karriere bl.a. været 
journalist på Ritzaus Bureau, 
arbejdet på P1’s ‘Orientering’, 
været korrespondent for DR 
i USA og chef for TV-Avi-
sen. Siden 1998 har han 
været selvstændig journalist 
og filmproducent. I januar 
2006 modtog Lasse Jensen 
Berlingskes store journalistpris 
for sit arbejde med ‘Mennesker 
og Medier’, og i august 2006 
modtog han på TV-Festivalen 
æresprisen ’Årets Otto’ for 
sin lange TV-karriere som 
journalist, chef, producent og 
tilrettelægger.



Bliv teknologiekspert på en time

rum 3 // Foregår på engelsK

jonas Birgersson
// laBs2

Cv

oplægSholDEr: Jonas Birgersson (SE), direktør, labs2 

onsdag 11.30 – 12.30

// Hvad betyder den teknologiske udvikling for medierne? Og hvad er sammenhængen 
mellem den teknologiske båndbredde og den mentale?

Tag med Jonas Birgersson på en hæsblæsende tidsrejse gennem den teknologiske udvikling 
siden stenalderen – og forstå hvad den teknologiske udvikling betyder for din forretning! 

Med stor indsigt og inspiration fra militær efterretningsteori, sit arbejde inden for større 
industriprojekter og egen entreprenørvirksomhed vil Jonas Birgersson tegne et billede af den 
teknologiudvikling, som fejer gennem samfundet og mediebranchen.

Jonas Birgersson er en kon-
troversiel person i Sverige. Han 
er berømt for at have grundlagt 
Framtidsfabriken (senere 
Framfab) og Bredbandsbolaget 
– og for at have været en karis-
matisk og visionær leder i dot.
com-dagene. Og så er han ivrig 
fortaler for at basere Sveriges 
post-industrielle fremtid på en 
massiv bredbåndsudbygning.

Nominering af Årets Nye Medie
Jonas nominerer Relakks.com: ”Denne internettjeneste giver 
dig mulighed for at få en anonym IP-adresse og dermed 
få en sikker, krypteret forbindelse mellem din computer og 
internettet. Så når den gamle industri opbygger overvågning 
for at hindre forandring, så bliver selvfølgelige rettigheder til 
indbringende produkter.”

16 NEW MEDIA DAYS
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Zoom-sessions // onsdag kl 13.30-14.00

Afholdes rundt om i Øksnehallen 
– Gå efter lynet!
Kom til zoom-sessions både onsdag 
og torsdag lige efter frokost. Der er 5 
sessions at vælge imellem, og alle varer 
en halv time. Vi stiller skarpt på områder, 
som rykker og vinder indpas i de danske 
medier. Så zoom ind og få en fokuseret 
opdatering – og en snak om det emne, 
der interesserer dig. Onsdag handler 
det om podcasting, spil på mobilen, 
distribution af indhold på mobilen og 
unges medievaner. Men du kan også tage 
en pause fra det faglige og i stedet nyde 
en anderledes danseforestilling

perFormanCe: dans på nye medier
rum 2
Den kunstneriske avantgarde møder den 
teknologiske. Tag en pause fra dagens 
faglige indhold og læn dig tilbage, mens 
to professionelle dansere giver dig en 
smagsprøve på, hvad moderne dans 
kan tilbyde. Arrangementet er lavet i 
samarbejde mellem Dansens Hus og den 
unge koreograf, Priscilla S. Rasmussen. 
Der bliver givet en kort introduktion til, 
hvorfor digitale medier og kultur går hånd 
i hånd. Og dagen efter kan du i endnu en 
zoom-session høre produktionsselskabet 
VisitFilm fortælle, hvordan dans i dag også 
bliver distribueret på mobilen, iPod’en, 
PSP’en og på nettet.

moBilen som entertainer
rum 3 // Foregår på dansK
Spil er ikke længere kun forbeholdt 
konsollerne og computeren. Par 
Johansson fra EA Mobile vil i denne 
session vise nogle af EA Games’ nye 
satsninger med spil på mobilen. Du får 
mulighed for selv at afprøve, hvordan det 
virker, og der er afsat tid til spørgsmål 
om EA Games’ konkrete erfaringer med 
brugernes tilbagemeldinger og de enkelte 
spils modtagelse på markedet. 

Oplægsholder: Par Johansson (SE), 
nordisk ansvarlig, EA Mobile



generation netværK: 
10 Bud på de unges medievaner 
old media lounge // Foregår på dansK
I lighed med renæssancen og 
industrialiseringen gennemgår det vestlige 
menneske i disse år en gennemgribende 
forandring. Og for en hel ny generation 
er netværket ikke teknologi, men 
naturlov. I bogen ’Generation Netværk’, 
der lanceres på New Media Days, 
opstiller Morten Bay og Julie Ralund ti 
overlevelsesregler for kommunikation med 
de unge netværksmennesker. Find ud 
af om dit medie er fremtidssikret og se, 
om dit medie er en ’Hub’, om du er en 
’Sammenkobler’ og hvorfor ’Convenience 
is King’.

Oplægsholder: Morten Bay, forfatter 

Brug moBilen i din distriBution 
oplægsHolderlounge 
// Foregår på dansK
Få indsigt i de barrierer og udfordringer, 
der er i forbindelse med mobilintegration 
og distribution. Og find ud af hvor 
langt udviklingen er kommet inden for 
mobildistribution med et kig ind hos 
dem, der er længst fremme. Her kan 
du lære, hvor nemt det er blevet for 
medievirksomheder at integrere mobilen i 
distributionen og give brugerne en positiv 
oplevelse. Teknologien er der – og det har 
aldrig været lettere at komme i gang!

Oplægsholder: Jacob Aisen, salgsdirektør, 
Unwire

Zoom-sessions (fortsat)

18 NEW MEDIA DAYS

podCast – så Kan vi tale sammen
new media lounge // Foregår på dansK
Podcasting er i heftig vækst netop nu. Det 
myldrer frem med små nyhedsudsendel-
ser, reportager og interviews i mp3-format 
på nettet fra kunstnere, videnskabsfolk, 
kommunikationsfolk, private entusiaster 
og journalister. Hør podcaster Karin Høgh 
fortælle om den seneste udvikling og få et 
bud på, hvor holdbart podcasting er som 
medie; hvorvidt det vil overleve eller blive 
afløst af videopodcasting, og om hvordan 
de etablerede medier har mulighed for at 
reagere på den voksende interesse for on-
demand og portable, som præger denne 
del af mediebilledet.

Oplægsholder: Karin Høgh, podcaster, 
Podblog
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rum 1 // Foregår på dansK
onsdag 14.15 – 15.00

panel

pANEl: Martin Dalgaard, programchef, SBS, Palle Strøm, programdirektør, TV 2, Lars Grarup, tv-direktør, Dr 
MoDErATor: Tim Frank Andersen, direktør, Where2go

// Danskerne får en række nye tv-kanaltilbud i disse år. Her kan du få at vide hvorfor. Få indblik i tv-stationernes 
forskellige kanalstrategier og hør hvad de mener om alle de nye måder at distribuere tv på.

Tv er dødt – tv længe leve! Udfordringerne for den traditionelle flow-tv-kanal er mange. Fra den ene side lokker 
harddiskoptagere og elektroniske programguides. Og på nettet vælter det frem med specialproduceret net-tv og brand-kanaler, 
alt imens nichekanaler opstår og spiser deres del af målgruppekagen. 

New Media Days lader tv-kanalernes strateger fortælle om tankerne bag strategierne. Og de giver deres bud på, hvad de nye 
udfordringer betyder for flowkanalen – og ikke mindst for seerne.

Fremtidens flowkanaler

martin dalgaard
// sBs

palle strøm
// tv 2

lars grarup
// dr



De klogeste annoncekroner
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rum 2 // Foregår på dansK

joHan Boserup
// omd

Cv
oplægSholDEr: Johan Boserup, indkøbsdirektør, oMD 

onsdag 14.15 – 15.00

// De klogeste annoncekroner spenderes der, hvor de vender tifold tilbage. Kom og 
hør hvor de store mediabureauer og annoncører lægger deres annoncebudgetter i dag. 
Hvor de burde lægge dem. Og hvordan dit medie kan få en større del af kagen. 

Der sker store forskydninger i virksomhedernes annoncebudgetter i disse år – og styrkeforholdet 
mellem de passive og de interaktive medier er vendt. Johan Boserup fra OMD giver et overblik 
over hvilke medier, der skaber værdi for annoncørerne og hvilke, der er på vej ud i glemslen. 

Få hans vurdering af, hvor de helt store slag står for tiden – om det er radio versus internet eller 
måske tv versus resten af verden? Midt i virvaret af virale kampagner, product placement, in-
game advertising og advertiser funded programming får du også Johan Boserups bud på hvilke 
tendenser, der vokser – og hvilke, der er på retur.

Johan Boserup er et af 
mediabranchens skarpe-
ste hoveder. Efter 10 år i 
OMD Danmark blev han for 
nylig forfremmet til Director of 
Trading and Accountability i 
OMD, flyttede til London og fik 
samtidig ansvar for at udvikle 
OMDs kompetencer og syste-
mer inden for mediaindkøb i 
hele Europa. 

Nominering af Årets Nye Medie
Johan nominerer Microsoft Media Center: ”Det har med et slag revolutio-
neret alle mine medier. Tv er blevet noget, jeg ser, når og hvor jeg vil, jeg 
hører ikke længere kun de tre øverste cd’er, jeg får vist mine digitalbilleder 
til venner og familie i ordentlig størrelse, og ikke mindst er websurfing 
pludselig blevet en social ting.”



Globale nyhedstendenser
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rum 3 // Foregår på dansK
onsdag 14.15 – 15.00

Cv

solana larsen
// opendemoCraCy.net

Solana Larsen er dansk-pu-
ertoricansk journalist, aktivist 
og redaktør for det globale 
nyhedsmagasin openDemo-
cracy.net i New York. Hun er 
tidligere leder for dets diskus-
sionsfora, nyhedsbrev og blogs 
i London og var primus motor 
på openDemocracys skift til 
’Creative Commons’ copyright 
licenser. Hun underviser i 
journalistik og online-medier 
på New York University og er 
medstifter af flere websites for 
international aktivisme.

oplægSholDEr: Solana Larsen, redaktør, openDemocracy.

Der kan ikke længere konkurreres på de rå nyheder, som traditionelle medier dækker mere eller 
mindre ens, lyder redaktøren Solana Larsens tese. Derimod er der voksende efterspørgsel på 
lokale sandheder om historierne, på kvalitet, politisk debat og globale meninger. Alt det man 
traditionelt skar fra først, fordi det er dyrt at producere. Men det er her pengene gemmer sig. 

OpenDemocracy ved hvad de taler om, for de har eksperimenteret med stort set alle 
tænkelige forretningsmodeller. Lær af deres erfaringer og få Solana Larsens bud på, hvilke 
nyhedstendenser, der netop nu er på vej ud i verden.

// På openDemocracy.net, der redigeres i New York og London, bidrager prominente 
tænkere som Kofi Annan, Salman Rushdie og John Le Carré til opinionsstoffet. Kom 
og bliv inspireret af den globale nyhedsarena.

Nominering af Årets Nye Medie
Solana nominerer globalvoicesonline.org: ”De formår 
med et team af redaktører over hele verden at give 
almindelige borgere og bloggere fra udviklingslande en 
stemme i de internationale medier.”



Vejen fra Siliwood: Film og spil i symbiose

rum 1 // Foregår på engelsK

greg roaCH (us)
// HyperBole studios

Cv
oplægSholDEr: Greg Roach (US), direktør og kunstnerisk leder, hyperbole Studio

onsdag 15.30 – 16.15

// Vejen fra Siliwood – forsøgene på at smelte Hollywoods film og Silicon Valleys spil 
sammen til nye former – er overstrøet med dårlige idéer og endnu ringere udførelser, 
siger Greg Roach. Han er fortaler for en ægte konvergens mellem fortælleformerne. 
Oplev ham her på New Media Days.

Hollywood og spilindustrien hænger stadigt tættere sammen. I dag er det blevet almindeligt 
at udvikle spil og film samtidig. Greg Roach har undersøgt, hvordan denne symbiose påvirker 
fortælleformerne i begge medier og går her i dybden med, hvordan man udnytter mulighederne 
for at lave mere end brand-ekstensions og kedelige versioneringer. 

Greg Roach er en af 
foregangsmændene for 
interaktiv film og historiefor-
tælling og underviser over hele 
verden i krydsfeltet mellem 
historiefortælling, film, spil og 
interaktivitet. Han er kendt for 
at have lavet det succesfulde 
X-Files-spil for Fox, som han 
både designede, skrev, instru-
erede og redigerede – og som 
solgte over en million kopier. 

Nominering af Årets Nye Medie
Greg nominerer podcasting: ”Det er en af disse strålende, simple, ja, 
næsten selvindlysende ting, som ingen kunne forestille sig, før det var 
her – og som virkelig repræsenterer en tidevandsbølge i medieuni-
verset. I de sidste to år har jeg lavet tre podcasts – og de har virkelig 
åbnet en ny verden af kreativitet og fællesskab for mig.”
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rum 2 // Foregår på engelsK
onsdag 15.30 – 16.15

CHris KimBer
// BBC

Chris Kimber har både 
produceret radioprogrammer 
og været online-chef, hvor han 
bl.a. var med til at introdu-
cere ’Top of the Pops’ første 
hjemmeside og BBC’s digitale 
radiokanaler i 2002. Nu er han 
ansvarlig for BBC’s nye forsøg 
med podcast og download.

ayesHa moHideen
// BBC

Ayesha har siden 2000 
arbejdet med digital radioudvik-
ling for BBC og har siden 2006 
koordineret BBC’s DAB-radio-
aktiviteter i Interaktiv Radio og 
Musik. Hun blev i 2005 valgt 
ind i bestyrelsen for World DAB 
som BBC-repræsentant. 

cv
cv

Sådan fremtidssikrer BBC radio og musik 

oplægSholDEr: Chris Kimber (UK), chefredaktør for Interaktiv radio og Musik, BBC, 
Ayesha Mohideen (UK), leder af Interaktiv radio, BBC 
MoDErATor: Leif Lønsmann, radiodirektør, Dr

// Hør hvad en klog, gammel radiovirksomhed som BBC gør for at bevare fodfæste i et 
radio- og musikmarked, der er ude i et veritabelt jordskred. 

Alle mulige forskellige virksomheder opretter netradiokanaler. Og personaliseret radio- og 
netbaserede jukeboxes konkurrerer med personlige mp3-afspillere om lytternes opmærksomhed. 
Alligevel har BBC godt fat i ørerne på lytterne. 

Det handler ikke bare om tilgængelighed, men også om at skabe helt nye rammer for lytternes 
måde at opdage, udvide, deltage i og skabe deres eget auditive indhold. Kom og bliv inspireret til 
at tænke din egen konkurrencesituation igennem.

Nominering af Årets Nye Medie
Ayesha nominerer Londons WAP trans-
portservice: “Det giver dig en fleksibel 
mulighed for at planlægge dine rejser 
i London med undergrund, tog, bus, 
sporvogn og til og med båd via din 
mobiltelefon.”

Nominering af Årets Nye Medie
Chris nominerer iTunes: ”Den har 
integreret podcasting, der nok er det 
allerstørste inden for radioverden i de 
sidste år. iTunes har hjulpet med at 
introducere det for mange, der ellers 
ikke ville have taget det til sig.” 
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UNgDoMSpANEl: Elever fra Ørestadens Gymnasium: Mille Israelsen, Rikke Gjøl Mansø, 
Zenos Karagas, Tore Bang Heerup, Nanna Nielsen
MoDErATor: Louise Wolff, vært, go’Morgen p3

// De unge følger deres helt eget mønster for, hvordan og hvad medierne skal bruges 
til. Nu får du chancen til at spørge dem om, hvad det egentlig er, der rykker for dem.

Tag et kig på medierne gennem de unges briller, når New Media Days’ eget ungdomspanel 
bestående af en håndfuld elever fra Ørestadens Gymnasium afsiger deres ærlige dom over alt 
det, vi snakker om på New Media Days. 

Det er her, du kan få svarene på alt det, du ikke forstår. De unge tager stilling til forskellige 
statistikker, citater, nye medier – og ikke mindst dine spørgsmål. Velkommen til en heart-to-heart 
på ungdomsværelset!

rum 3 // Foregår på dansK
onsdag 15.30 – 16.15

Ungdomsværelset

louise wolFF
// dr p3

Cv

Louise Wolff er vært på Go’ 
Morgen P3, hvor hun tidligere 
også har lavet ’Strax’, ’Stram 
Op’ og ’Boogieradio’. Hun har 
været på P3 i DR siden 2001 
bortset fra et enkelt år, hvor 
hun var vært på ungdomspro-
grammet ’Rundfunk’ på TV 2. 

Nominering af Årets Nye Medie
Louise nominerer websitet youtube.com: ”Jeg elsker at tjekke 
ind dagligt og se hvilke små klip, de har fundet frem til mig. 
Desuden er det en kæmpe base fyldt med nærmest alle de 
øjeblikke på film og tv, som man kan få lyst til at genopleve. Et 
genialt medie, når man har nogle hyggeøjeblikke på nettet, og 
et nyttigt redskab, når man skal finde noget frem fra det store 
world wide web-arkiv.” 



Metarefleksion 
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rum 1 // Foregår på engelsK
onsdag 16.30 – 17.00

pANEl: Doc Searls (US), forfatter, Searls group, Iolo Jones (UK), stifter og strategidirektør, 
Narrowstep, Jonas Birgersson, direktør, labs2, m.fl.
MoDErATor: Clement Kjersgaard

Vi samler nogle af dagens oplægsholdere og inviterer en konferencedeltager til en refleksion over, 
hvad de har hørt og oplevet i løbet af denne første dag på New Media Days 06. Find ud af hvad 
du gik glip af eller få rundet dagen godt af med et afsluttende overblik. 

// Clement runder dagen af sammen med udvalgte deltagere. 

doC searls
// searls group

iolo jones
// narrowstep

jonas Birgersson
// laBs2
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26 moBile KonCepter
// onsdag Kl. 17.15-18.00 // rum 3 // Foregår på dansK
Kom og høst frugterne af ’Mobil Indholds Labs’ samarbejde 
mellem DR, TDC Mobil, Københavns Universitet, IT-Universitetet 
og Danmarks Designskole, som nu frigives til alles brug. 
’Mobil Indholds Lab’ har kørt i næsten to år med det formål at 
udvikle viden, ideer og koncepter til mobile medier. Kom og bliv 
inspireret og tag for dig af 26 koncepter. 

Kasper Kofod, projektleder på MIL, præsenterer sammen 
med studerende fra MIL projektets resultater og et udvalg 
af koncepterne og byder på en forfriskning her ved dagens 
afslutning.

FilmForpremiere på FidiBus (Begrænset antal Billetter)
// onsdag Kl. 19.00 // palads BiograFen sal 10
Onsdag aften inviterer Nordisk Film New Media Days’ deltagere 
til forpremiere på ’Fidibus’ – Hella Joofs nye film, som får 
premiere d. 12. oktober. Nordisk Film vil sammen med filmens 
producer, Thomas Gammeltoft, byde velkommen og fortælle om 
lanceringen af filmen. Vi har knap 200 billetter og vi udleverer 
to billetter pr. person i infostanden onsdag fra klokken 12.30 og 
indtil der ikke er flere.

Onsdag efter konferencen



This is our idea of
a successful conference
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TID / STED RUM 1 RUM 2 RUM 3

08.30 – 09.30 Indregistrering, morgenkaffe og croissanter

09.30 – 10.20 Internettet – mere end et nyt 
medie! [s. 10]

10.30 – 11.15 Konge eller kollektiv? 
[s. 11]

Mærkevare-tv til forbrugerne 
[s. 12]

Mød Anna og Andy: Den digitale 
revolutions nye brugere [s. 13]

11.30 – 12.30 New Media Forecast: Den danske 
mediefremtid [s. 14]

Gratisaviserne: hvem vandt og 
hvem forsvandt? [s. 15]

Bliv teknologiekspert på en time 
[s. 16]

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.00 ZOOM-sessions [s. 17-18]

14.15 – 15.00 Fremtidens flowkanaler [s. 19] De klogeste annoncekroner [s. 20] Globale nyhedstendenser [s. 21]

15.00 – 15.30 Kaffe- og kage

15.30 – 16.15 Vejen fra Siliwood: Film og spil i 
symbiose [s. 22]

Sådan fremtidssikrer BBC radio og 
musik [s. 23]

Ungdomsværelset [s. 24]

16.30 – 17.00 Metarefleksion [s. 25]

17.15 – 18.00 26 mobile koncepter [s. 26]

19.00 Filmforpremiere: ’Fidibus’ i palads Biografen [s. 26]

programoversigt
onsdag
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programoversigt
torsdag

tid / sted RUM 1 RUM 2 RUM 3

08.00 – 09.00 Morgenkaffe og croissanter

09.00 – 10.00 New Media Forecast: Mediepolitik-
erne møder fremtiden [s. 30]

10.15 – 11.00 det næste mobile hit! [s. 31] Lang hale eller lang næse? [s. 32] Web 2.0 for dummies [s. 33]

11.15 – 12.00 spilkonsollernes kamp! [s. 34] dRM vs. digital Restrictions Man-
agement [s. 35]

Mens vi venter på mobilrevolu-
tionen [s. 36]

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.30 ZOOM-sessions [s. 37-38]

13.45 – 14.45 Pitching for pengemændene 
[s. 39]

er det en diet Coke i mit Counter-
strike? [s. 40]

innovation med mennesker i cen-
trum [s. 41]

14.45 – 15.15 Kaffe- og kage

15.15 – 16.00 tV 2 på radiobølgen [s. 42] Film til folket! [s. 43] Netnyheder version 2.0 [s. 44]

16.00 – 16.30 Metarefleksion [s. 45]

18.30    New Media Party [s. 46-47]    
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panel

rum 1 // Foregår på dansK
torsdag 9.00 – 10.00 

simon emil ammitzBøl
// det radiKale venstre

mogens jensen
// soCialdemoKraterne

Holger K. nielsen
// soCialistisK FolKeparti

ellen trane nørBy
// venstre

louise Frevert
// dansK FolKeparti

pANEl: Simon Emil Ammitzbøl, MF, Det radikale Venstre, Mogens Jensen, MF, Socialdemokraterne, 
Holger K. Nielsen, MF, Socialistisk Folkeparti, Ellen Trane Nørby, MF, Venstre, Louise Frevert, MF, Dansk Folkeparti, 
Carina Christensen, MF, Konservative
MoDErATor: Clement Kjersgaard

// Vær med når New Media Days præsenterer resultatet af New Media Forecast-arbejdet for de mediepolitiske 
ordførere – og beder dem forholde sig til en ikke så fjern mediefremtid.

Hvordan ser den danske mediebranche ud om 10 år? Hvordan kan vi skabe mere vækst og kreativitet? Og har vi en chance 
internationalt? Det har New Media Days bedt branchens skarpeste og mest visionære hjerner om at formulere spørgsmål og 
anbefalinger til. I denne session konfronterer vi branchens fremtidsbillede med de mediepolitiske ordføreres – og derfra starter 
debatten om såvel aktuelle som fremtidige mediepolitiske udfordringer.

New Media Forecast: Mediepolitikerne møder fremtiden

Carina CHristensen
// Konservative
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rum 1 // Foregår på engelsK
torsdag 10.15 –11.00 

Cv

oplægSholDErE: Chris Gould (UK), produktudviklingschef, Unique, Barry O’Neill (IR), administrerende direktør, 
Upstart games, Antony Beswick (SE/NZ), vicedirektør, Mobeon
MoDErATor: Morten Remmer, digital forretningschef, Egmont International

// Selvom vi stadig mest bruger mobiltelefonen til samtaler og sms’er, så strømmer nye tilbud til. 
Men hvad vil mon hitte hos forbrugerne?

Tv på mobilen er en af de hotteste ’next big things’. Og samtidig bliver spil til mobiltelefonerne stadigt mere avancerede og 
koblet sammen med vores oplevelser fra andre medier. Men måske bliver hverken spil, tv eller andet ’rigtigt’ indhold den 
virkelige ’killer application’. Der er også muligheden for, at kontakten til vores venner og familie fortsat vil være det, der driver 
udviklingen: De sociale tjenester, hvor vi kan chatte, finde venner, date og alt det andet, som vi kender fra net-tjenester som 
’MySpace’, ’Arto’, ’LinkedIn’ og alle de andre netværk. 

Hør de tre oplægsholdere præsentere deres bud på fremtidens mobile hit.

Det næste mobile hit!

CHris gould
// unique

Barry o’neill
// upstart games

antony BeswiCK
// moBeon

?



32 NEW MEDIA DAYS

oplægSholDErE: Niels Bjørn Andersen, e-handels-ekspert, Institut for informatik, Per Ingdal, forlagsdirektør, Aller, 
Lasse Jensen, kontaktdirektør, lovefilm 
MoDErATor: Tim Frank Andersen, direktør, Where2go

// Smalle titler udgør en stor del af det samlede salg, når produkterne er lettilgængelige. I hvert fald set ud fra 
teorien om ’The Long Tail’. Men hvor lang er den lange hale?

Forbrugerne har vist sig ikke at være så mainstream endda, når de får muligheden for at købe smalle titler på nettet. Her 
er lagerpladsen billig. Derfor skæpper det også rigtig godt i kassen, når de mindre populære produkter ryger i den virtuelle 
indkøbskurv i e-butikker som Amazon og iTunes. 

Salget udgør så stor en ekstra indtægtskilde til e-virksomhedernes bestsellerprodukter, at begrebet er blevet navngivet som ’The 
Long Tail’ af Chris Anderson, der er chefredaktør på ’Wired’. Men er der plads til en lang hale på alle markeder? Eller kan det i 
stedet gå hen og blive til en lang næse?

panel

rum 2 // Foregår på dansK
torsdag 10.15 – 11.00

Lang hale eller lang næse?

niels Bjørn andersen
// inst. For inFormatiK

per ingdal
// aller

lasse jensen
// loveFilm
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rum 2 // Foregår på dansK
torsdag 10.15 – 11.00

Web 2.0 for dummies

SAMTAlEpArTNErE: Dan Larsen, journalist, blogbyblog.dk, Henrik Føhns, redaktør, Samvirke

// Hvad gemmer der sig bag det kryptiske buzz-word? Kom og få en introduktion til de 
sociale medier på nettet – og bliv opdateret på det, alle taler om.

Web 2.0 er en overbygning på World Wide Web, som sætter kommunikation, samarbejde og 
samtale i højsædet. En tovejskommunikation, hvor afsender og modtager flyder sammen i en 
frugtbar symbiose af informationsudveksling. Drømmen om det ultimativt demokratiske medie. 
Derfor taler og skriver alle i mediebranchen hele tiden om blogging og borgerjournalistik og om at 
inddrage læseren. Om at slippe væk fra den traditionelle envejskommunikation. 

Denne samtale giver en hurtig introduktion til sådanne sociale medier. 
Med udgangspunkt i konkrete erfaringer blandt de fattigste i Bolivia 
kan du høre om, hvordan man skaber et moderne socialt netmedie, 
der indeholder bl.a. blogs, RSS, nyhedsbreve, grupper, fora, tagging, 
søgning, kalender – og hvorfor og hvornår man bør bruge det.

Cv

dan larsen
// journalist

Dan Larsen har som journa-
list bl.a. arbejdet for Børsen, 
Jyllands-Posten, TV 2 og TV 
AVISEN, DR. Han lavede sit 
første online medie i 1984 og 
sit seneste her i sommer. Dan 
Larsen har produceret webra-
dio siden 2000 og har udviklet 
blogmediet www.blogbyblog.
dk på Open Source software. 
I 2002 vandt han European 
Online Journalism Award for 
“Best online innovation” for 
www.para-nunca-olvidar.org Nominering af Årets Nye Medie

Dan nominerer 3F’s onlinekampagne mod kvindehandel bl.a. www.
stopkvindehandel.nu: ”3F har integreret brugen af audio, video, kampag-
nesites, artikler, aktivister, events, indsamlinger af penge og underskrifter, 
folkelig forandring, politisk lobbyvirksomhed og eksterne partnere i indsat-
sen. 3F er nomineret for sin daglige produktion af indhold og i særdeles-
hed kampagnen.”

rum 3 // Foregår på dansK



steen loHse
// ite media

Steen Lohse er adm. 
direktør for ITE Media og har 
de seneste 5 år været Venture 
Investor på globalt plan. Han 
har arbejdet med alt fra tele-
kommunikation til indholdstje-
nester og senest med digitalt 
konvergensindhold.

jaCoB riis
// nordiC game program

Jacob Riis har ti års erfaring 
med spilbranchen som redak-
tør for en række spilblade.
I dag er han presseansvarlig for 
Nordisk Computerspilprogram, 
et initiativ finansieret af Nor-
disk Ministerråd for at forbedre 
vilkårene for den nordiske 
spilindustri.

Nominering af Årets Nye Medie
Jacob nominerer undervisningsspillet ’Glo-
bale Konflikter: Palestina’, der udvikles af 
det danske firma ’Serious Games’: ”Det er 
fantastisk endelig at se en af spilfænome-
nets mange muligheder blive undersøgt og 
brugt til andet end underholdning.”

Nominering af Årets Nye Medie
Steen nominerer DRs ’Klassiske Historie Fortæl-
linger’ som RSS Feeds/podcasts: ”I alle medier er 
det stadigvæk historien som tryllebinder og i vores 
meget visuelle og hurtige verden er det fantastisk, 
at man kan downloade og høre velvalgte historier 
fortalt af professionelle. Vi må og skal værne om 
historierne mennesker imellem, da det er dette som 
giver mening og livskvalitet mere end meget andet.”

torsdag 11.15 – 12.00 
rum 1 // Foregår på dansK

cv
cvSpilkonsollernes kamp!

pANEl: Steen Lohse, administrerende direktør, ITE Media, Jacob Riis, presseansvarlig, 
Nordic game program
MoDErATor: Thomas Tanggaard, redaktør, gamereactor

// Xbox 360 har været på gaden i et stykke tid, men nu får den snart konkurrence 
af både Sonys Playstation 3 og Nintendo Wii. Alle konsollerne er de rene grafik-
fabrikker, men hvem løber med spillernes gunst?

Konsollernes kamp handler om netplaner, spilporteføljer og strategi på et højt plan. Og 
teknologien, spillene, net-tjenesterne og fællesskaberne spiller hver deres rolle. Spørgsmålet er 
bare hvordan. Og hvem der har satset smartest. Xbox 360 var først ude med sin succesfulde 
online-tjeneste. Men PlayStation 3 har imponerende specifikationer. Og Nintendo har med Wii-
konsollens innovative hardware måske fået størst opmærksomhed. Men hvad fanger mon bedst 
spillerne? Hør de to eksperter fra branchen analysere de seneste slag i konsolkrigen, og find ud af 
hvilke platforme, du skal satse på.
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pANEl: Niels Elgaard Larsen, næstformand, IT-politisk Forening, Dave Hedley (UK), chef for projekter, rådgivning og 
træning, Sony, Mads Bryde Andersen, professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 
MoDErATor: Jens Villiam Hoff, professor, Center for Medier og Demokrati

// Den digitale kamp om indholdet fortsætter ufortrødent. Producenterne vil sikre sig mod piratkopier, men det 
rammer forbrugerne på produktfriheden. Og kritikere mener slet ikke, at DRM virker efter hensigten.

DRM er kopisikring og kontrol med distribution af indhold. Ideen er blandt andet at sikre indtjeningen, så tab minimeres i 
forbindelse med piratkopiering og lignende. På den måde kan forskellige DRM-systemer i både hardware og software være 
med til at styrke produktionsleddet. Det mener i hvert fald fortalerne. 

Modstanderne hævder, at branchen hellere skulle melde klart ud og kalde fænomenet Digital RESTRICTIONS Management, 
fordi det ikke handler om at styre kunstnerrettigheder, men ganske simpelt om at begrænse forbrugernes frihed. Kom og vær 
med når de forskellige parter tager konfrontationen.

DRM vs. Digital Restrictions Management

niels elgaard larsen
// it-politisK Forening

dave Hedley
// sony

mads Bryde andersen
// KøBenHavns universitet
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rum 2 // Foregår på engelsK
torsdag 11.15 – 12.00

Cv
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onsdag 09.30 – 10.20torsdag 11.15 – 12.00

Hvor den teknologiske udvikling går stærkt, så synes processen alligevel at snegle sig afsted, når 
det handler om, hvad vi reelt kan og vil bruge vores mobiltelefoner til. I stedet synes mobiltelefonen 
at være langt fra den lille multimediemaskine, som de fleste forventede for længe siden. Faktisk 
benytter de færreste af os de nyeste tjenester som internetadgang og videotelefoni. Så mens vi 
venter på mobilens helt store teknologiske og brugervenlige gennembrud, diskuterer vi, hvad der 
gik galt. Vi sætter mobiltelefonproducenten Nokia og teleudbyderen 3 i den varme stol.

pANEl: Henriette Høyer, marketing- og kommunikationsdirektør, 3, 
Karsten Vandrup, udviklingsdirektør, Nokia 
MoDErATor: Morten Remmer, digital forretningschef, Egmont International

Mens vi venter på mobil-revolutionen
// Hvor bliver fremtidens lille multimediemaskine mon af? Kom og få svar på tiltale 
fra mobiltelefonproducenten Nokia og teleselskabet 3.

Henriette Høyer
// 3

Karsten Vandrup er 
udviklingsdirektør i Nokia 
Technology Platforms. Han 
har en alsidig karriere bag sig 
som bl.a. strategichef i Nokia 
Mobile Phones Research i 
Finland, afdelingsleder i Nokia 
Danmark og global chef for 
R&D samarbejde i Nokia. 

Karsten vandrup
// noKia

rum 3 // Foregår på dansK

cv
cv

Nominering af Årets Nye Medie
Henriette nominerer mobilen eller 
rettere mobilportalen: ”Folk har deres 
mobil med, uanset hvor de er – de bru-
ger den meget og vil nødig undvære den 
i længere tid af gangen. Mobilportaler 
giver brugere adgang til information og 
nyheder, når det passer dem.”

Henriette Høyer er marketing- 
og kommunikationsdirektør i 
mobilselskabet 3. Henriette har 
tidligere været salgs- og mar-
ketingdirektør hos Teleperfor-
mance Danmark A/S og før det 
salgs-, marketing- og PR-chef 
hos Tele2.

Nominering af Årets Nye Medie
Karsten nominerer Digitalt Mobil TV: ”De få 
steder man kan se det i dag, har det haft en 
udbredelse som er gået meget hurtigt. Da man 
indførte DMB i Korea, fik man på under 1 år 
1 million brugere, i USA kom der 500 000 
brugere på en halvt år med indførelsen af 
Media Flo, og i Europa fik Italien på 3 mdr. 
160 000 brugere efter lanceringen af den 
europæiske ETSI standart DVB-H. Danske 
undersøgelser viser, at de 18-35 årige både er 
interesseret i dette og i at betale for det.”



Zoom-sessions // torsdag kl. 13.00 – 13.30

marKedsFøring og måling aF 
reKlameeFFeKt i nye medier
rum 2 // Foregår på dansK
Hvor meget er dine reklamer på nettet 
værd? Kom og få svar af Morten Wulff fra 
marketings- og softwarevirksomheden 
TraceWorks, der specialiserer sig i at måle 
effekten af reklamer på nettet og andre 
nye medier. Her får du også en status 
over de forskellige muligheder inden for 
markedsføring på nye medier. 

Oplægsholder: Morten Wulff, direktør, 
TraceWorks

gør dit indHold spilBart! 
rum 3 // Foregår på engelsK
Når traditionelt medieindhold kombineres 
med spilelementer, bliver brugerne 
pludselig aktive medskabere af indholdet. 
Og det kan underbygges med forskellige 
interaktionsmuligheder, der giver brugerne 
mulighed for at få en direkte respons 
på deres handlinger. Det svenske firma 
’Ozma Games’ udvikler metoder til 
at integrere spil i indholdet og skabe 
dedikerede og loyale brugere på nye 
medier. Kom og hør hvordan!

Oplægsholdere: Karin Ryding (SE), 
medstifter, Ozma Games
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Afholdes rundt om i Øksnehallen 
– Gå efter lynet!
Kom til zoom-sessions både onsdag og 
torsdag lige efter frokost. Der er 5 sessions 
at vælge imellem, som hver varer en 
halv time. Vi stiller skarpt på områder, 
som rykker og vinder indpas i de danske 
medier i øjeblikket. Og du kan få en 
fokuseret opdatering – og en snak om 
det emne, der interesserer dig. Torsdag 
handler det om open source initiativer, 
distribution på håndholdte digitale 
medier, integration af spil i medieindhold, 
effektmåling af internetmarkedsføring og 
en introduktion af blogs i Danmark.
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FreeBeer & open sourCe
old media lounge // Foregår på dansK 
Hør historien bag FREE BEER og få 
et indblik i andre nye initiativer, der 
brygger videre på open source ideer 
fra softwareverdenen som f.eks. det 
alternative copyrightsystem, ’Creative 
Commons’. Henrik Moltke fortæller, 
hvordan han i samarbejde med 
kunsterkollektivet ’Superflex’ bruger 
øl som medie. Der vil være gratis 
smagsprøver på FREE BEER, selvom 
FREE BEER normalt kun er ”free as in 
free speech.”

Oplægsholder: Henrik Moltke, FreeBeer

Zoom-sessions (fortsat)

moderne KulturdistriBution
oplægsHolderlounge 
// Foregår på dansK
Den kunstneriske avantgarde møder den 
teknologiske. VisitFilm, der specialiserer 
sig i at producere indhold til nye medier, 
vil i denne zoomsession vise konkrete 
eksempler på distribuering på bl.a. iPods, 
PSP og mobilen. Prøv selv at downloade 
og test indholdet – og få indblik i, hvor 
nemt det er. Et af VisitFilms nyeste 
projekter til Dansens Hus rummer også 
en weblog, hvor koreografer og dansere 
kan distribuere både tekst, lyd og video på 
nettet som en måde at markedsføre sig på 
og skabe netværk. 

Oplægsholder: Jesper Balslev, medstifter, 
Visitfilm

tag med i BlogosFæren
 new media lounge // Foregår på dansK
Selvom begrebet weblog er ti år gammelt, 
er det først for alvor kommet til Danmark 
i det seneste år, hvor antallet af danske 
blogs er vokset eksplosivt fra cirka 2.500 
til 15.000. Interessen for blogs viser sig 
overalt i medierne, og de findes i alle 
afskygninger: private, dagbogsagtige, 
faglige, politiske, internationalt orienterede 
og virksomhedsblogs. Kom og få et 
overblik over blogosfæren, hvad du kan 
bruge en blog til i din mediekontekst, og 
hvilke nye trends, der dukker op inden for 
blogging. 

Oplægsholder: Stefan Bøgh-Andersen, 
stifter, Overskrift.dk
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panel

pANEl: Morten Lund, partner, lundkenner, Henrik Albertsen, administrerende direktør, NordicVenturepartners, 
Søren Hougaard, leder, AMS group/CBS
pITChErE: Ida Brinck-Lund, direktør, Art of Crime (interaktive kriminalgåder), Christian Zigler, direktør, play Network  
(filmtrailerdistribution), Claus Dahl, direktør, Imity (mobilsoftware)
MoDErATor: Clement Kjersgaard

// Tre venturefolk møder tre nystartede medievirksomheder. Er du enig i de professionelles vurdering, når New 
Media Days lader dem præsentere deres forretningsidéer for et panel af venturefolk og business angels?

Tre nystartede virksomheder præsenterer deres forretningsidéer for panelet på New Media Days og modtager panelets 
vurdering af deres potentialer og udviklingsmuligheder. 

Find ud af hvad der får pengemændene til at spidse ører – og hvad der får dem til at vende tommelfingeren nedad. 
Vælg hvilken virksomhed, du sætter dine penge på – og sammenlign din vurdering med pengemændenes.

Pitching for pengemændene

morten lund
// lundKenner

HenriK alBertsen
// nordiCventurepartners

søren Hougaard
// ams group/CBs

torsdag 13.45 – 14.45 



Cv
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rum 2 // Foregår på engelsK

Er det en Diet Coke i mit Counterstrike?

oplægSholDEr: Eric Clemenceau (FR), salgsvicedirektør, Massive Inc. 
MoDErATor: David Junge, direktør, media|works

// Annoncørerne er for alvor ved at få øjnene op for computerspillene som 
reklamemarked i den evige kamp om at fange forbrugerne med salgsbudskaber.

Reklamer i spil er noget, som spillere vil komme til at se meget mere til, når de i fremtiden sætter 
sig ved skærmene. Kom og hør hvorfor og hvordan, når New Media Days får besøg af Massive 
Inc., der er en af de tungeste spillere på markedet for ’in-game advertising’. 

I denne session løfter Massive sløret for, hvordan reklamerne integreres i spillene, hvordan 
dynamisk in-game advertising fungerer, hvem der er målgruppen – og ikke mindst hvilken effekt 
spilreklamerne har. ’In-game advertising’ er stadig meget nyt, men det spås at blive et særdeles 
lukrativt marked. 

torsdag 13.45 – 14.45

cv

 David Junge er direktør for 
media|works, der er specialist 
i product placement og joint 
marketing. Han er forfatter til 
en række bøger om markeds-
føring – og har tidligere været 
administrerende direktør for 
reklamebureauet ’e|sense’ og 
for webbureauet ’Mousehouse’.

eriC ClemenCeau
// massive inC.

david junge
// media|worKs

Nominering af Årets Nye Medie
David nominerer ’in-game advertising’: ”Det er det 
bedste nye marketingmedie, hvor produktplaceringen 
integreres som en del af spillets univers og plot. ’In-game 
advertising’ giver adgang til en meget attraktiv målgruppe, 
der kan være næsten umulig at komme i kontakt med via 
traditionelle medier.”

Eric Clemenceau er salgsvi-
cedirektør for Europa i Massive 
Incorporated og har stor erfa-
ring med medier, mediesalg og 
marketing på baggrund af sine 
23 år inden for feltet. Eric var 
tidligere administrerende direk-
tør for ’Turner Broadcasting’ i 
de fransktalende lande.

Nominering af Årets Nye Medie
Eric nominerer Xbox Live.



Innovation med mennesker i centrum
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rum 3 // Foregår på engelsKCv

anne KiraH
// miCrosoFt

Anne Kirah er senior 
designer og antropolog i ’MSN 
Customer Design Center’ hos 
Microsoft, hvor hun bl.a. er 
ansvarlig for arbejdet med 
brugerdrevet design. Hendes 
primære fokus er produktin-
novation i fremtiden og 
menneskecentreret forskning. 
Anne Kirah samarbejder for 
tiden med danske ledere om at 
skabe en ny global innovations-
skole kaldet ’180º Academy’. 

oplægSholDEr: Anne Kirah, senior designer, Microsoft

Det er en velkendt sandhed, at al for megen produktudvikling tager udgangspunkt i teknologien 
i stedet for de menneskelige behov. Men folk kan jo sjældent fortælle, hvilke ikke-eksisterende 
produkter, de har brug for. Så hvordan finder man frem til deres behov og skaber produkter til 
dem? 

Kom og mød antropologen Anne Kirah, der siden 1999 har arbejdet med at inddrage almindelige 
menneskers hverdag i produktudviklingen hos Microsoft. Hør om hendes metoder, hvilke store 
tendenser hun ser blandt de brugere, hun nærstuderer – og hvordan du som medievirksomhed 
kan skabe produkter, der giver værdi i folks liv.

// Hvad har produktudvikling hos Microsoft og mascara-producenter tilfælles? Rigtig 
meget, hvis du ser på det med en antropologs briller. Kom og hør hvorfor! 

torsdag 13.45 – 14.45 

Nominering af Årets Nye Medie
Anne nominerer det at være ’off-line’: ”Den tid jeg er nyder mest, er 
den, som jeg har på lange flyrejser, hvor jeg ikke er ’connected’ med 
noget som helst. Ellers er jeg på 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. 
Og fordi det er så sjældent, er jeg personligt mest begejstret for den 
tid, hvor jeg er ’off-line’.”



cv
cv

Jens Rohde har arbejdet 
med radio siden 1984. I 1998 
kom han i Folketinget og op-
hørte med sit virke på radioen, 
men radiomediet var fortsat 
hans foretrukne fokusområde 
som medieordfører for Venstre. 
Jens Rohde er netop ansat som 
administrerende direktør for TV 
2 Radio.

per mikael jensen
// Tv 2

jens rohde
// Tv 2 radio

Per Mikael Jensen er 
administrerende direktør for 
TV 2. Før det har han arbejdet 
som journalist og redaktør på 
Politiken og JP København, 
været chef for Jyllands-Posten i 
København, direktør for MetroX-
press i Danmark og international 
chefredaktør i Metro-koncernen.
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rum 1 // foregår på dansk
Torsdag 15.15 – 16.00

TV 2 på radiobølgen
// Hvordan ser en ny radiokanal anno 2006 ud? Det spørger New Media Days kanalens 
fædre om. Mød Per Mikael Jensen og Jens Rohde og hør om deres æterplaner.

Radioverdenen er i opbrud med tjenester som Pandora, Last FM m.fl., der tilbyder lytterne 
skræddersyet radio. Samtidig mener mange, at der ligger et uhyre lukrativt annoncemarked og 
venter på den rette kommercielle FM-kanal. En række krav til stationen ligger helt fast, og Jens 
Rohde har allerede udtalt, at stationens musik af hensyn til reklamekronerne skal ramme de 
20-40-årige, og at sport, satire og nyheder kommer til at udgøre fyldet mellem musikken. Men 
hvordan har TV 2 tænkt sig at knække annonce-nødden? Hvad vil de ellers fylde kanalen med? 
Og hvordan skal den indgå i og skabe synergi med TV 2 øvrige mediemix?

PANEl: Per Mikael Jensen, administrerende direktør, TV 2, Jens Rohde, administrerende 
direktør, TV 2 Radio
MoDERAToR: Clement Kjersgaard

Nominering af Årets Nye Medie
Jens nominerer TV 2’s nye radio: 
“Hvorfor giver næsten sig selv :-)”

Nominering af Årets Nye Medie
Per Mikael nominerer Blackberry: 
“Konstant adgang til emails.”



asta wellejus
// zentropa interaCtion

sarita CHristensen
// CopenHagen BomBay

loKe Havn
// FilmFolKet

miKKel Berg
// nordisK Film distriBution

rum 2 // Foregår på dansK

panel

pANEl: Asta Wellejus, direktør, Zentropa Interaction, Sarita Christensen, medstifter, Copenhagen Bombay, 
Loke Havn, direktør, Filmfolket, Mikkel Berg, direktør, Nordisk Film Distribution
MoDErATor: Jørgen Ramskov, direktør, Nimbus Film

// Hvad gør de nye medier ved det ældgamle filmmedie? De nye digitale muligheder vender op og ned på 
spillereglerne for, hvordan man lancerer og distribuerer film. Vær med når danske filmfolk diskuterer hvordan.

Der er opbrud i de veletablerede sandheder om, hvordan en film skal lanceres og distribueres. Lanceringsbudgettet finder i 
stigende grad vej til de nye medier, og flere og flere producenter og distributører ser nye platforme som reelle alternativer til 
biograferne – og som en måde at hjælpe filmene med at finde deres publikum og dermed udvide filmenes marked. 

Kom og hør nærmere, når filmbranchen diskuterer erfaringerne og hvor langt, vi er i Danmark. Og få svar på, hvilke muligheder 
branchen ser i forhold til at eksperimentere med de nye medier.

Film til folket!

torsdag 15.15 – 16.00 
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pANEl: Stig Ørskov, chefredaktør, politiken, Lisbeth Knudsen, nyhedsredaktør, Dr Nyheder, Lars Jespersen, 
chefredaktør, NorDJYSKE Medier
MoDErATor: Claus Sølvsteen, partner, peytz & Co.

// Den traditionelle nyhedsfødekæde er begyndt at bide sig selv i halen. Det kan få stor betydning for både 
medieproducenter som læsere. Kom og find ud af hvordan!

Efteråret byder på flere nye aviser og et nyt nyhedsbureau, som nok skal skabe røre i det danske nyhedslandskab. Men hvad 
sker der efterhånden som den traditionelle nyhedsfødekæde brydes? Læserne vil ikke betale for omnibusnyheder på nettet, 
men hvordan skal nyhederne så finansieres i fremtiden? 

Nogle af våbnene i kampen om trafikken ser ud til komme fra brugerinddragelse, blogs, web 2.0 og citizen journalism. Er de 
blot nye måder at levere varen på, eller varsler de en helt ny arbejdsdeling mellem læsere og journalister? Claus Sølvsteen søger 
svaret sammen med chefredaktører fra tre af de største danske mediehuse.

panel

rum 3 // Foregår på dansK
torsdag 15.15 – 16.00

Netnyheder version 2.0

stig ørsKov
// politiKen

lisBetH Knudsen
// dr nyHeder

lars jespersen
// nordjysKe medier
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Metarefleksion 

rum 1 // foregår på engelsk
torsdag 16.00 – 16.30

pANEl: Antony Beswick, vicedirektør, Mobeon, dave Hedley, chef for projekter, rådgivning og 
træning, Sony, Anne Kirah, senior designer, Microsoft, m.fl.
MoDErAtor: Clement Kjersgaard

Vi samler nogle af dagens oplægsholdere og en konferencedeltager til en refleksion over, hvad 
de har hørt og oplevet i løbet af denne anden og sidste dag på New Media Days 06. Her kan du 
få samlet op på alt det væsentlige, du ikke fik set – og være med til at få rundet New Media Days 
godt af med et afsluttende overblik og en foreløbig evaluering. 

// Clement runder dagen af sammen med udvalgte deltagere. 

antony Beswick
// moBeon

dave Hedley
// sony

anne kiraH
// microsoft



Middag i alle verdenshjørner
Torsdag aften svinger barometeret over 
på eventyr. Mød nye konferencevenner 
på en rejse på Vesterbro, når vi sender 
delegationer ud i forskellige retninger for 
at smage alverdens mad. Sæt hatten på 
skrå, spring på bussen og gæt på, hvor du 
skal hen!

Vigtigt! Vegetarer skal allerede under 
konferencen melde sig i Info-standen.

Afterparty på VEGA Natklub
Senere tager vi på VEGA, hvor der er dømt 
fri bar og fri mingling. Tag en snak med 
konkurrenten, kunden eller kollegaen, 
mens DJ konsortiet ’Lækker Lytter’ leverer 
deres elegante, skæve musik. Senere på 
aftenen overtages pulten af den dansk-
norske DJ-duo Mikkas Skulstad / Lars 
B alias Ben Horne, der har medbragt 
jazzy dansetoner. Der er lagt op til 
rendyrket tilbagelænet loungestemning på 
Københavns lækreste retrosted.

Årets prisuddeling
Igen i år uddeles prisen for Årets Nye 
Medie til det nye medie, som deltagere 
og oplægsholdere har nomineret. Du har 
magten til at bestemme, så husk din mobil 
og stem via sms. Der er rare præmier at 
vinde for de heldige.

Juryens Ærespris uddeles for første gang. 
En helt speciel pris, der gives til en person, 
der arbejder med nye medier – og som 
i særlig grad har taget et initiativ eller 
kæmpet for en sag, der har gavnet de nye 
medier.

New Media Party // torsdag 18.30 – 02.00

Juryen består af
Alf Lande, lande & Co.
Christian Peytz, peytz & Co.
Henrik Rewes, Nordjyske Medier
Katrine Ring, Vibezone
Meta-Louise Foldager, Zentropa
Per Rasmussen, TDC
Sofia Arhall, Cococo
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Program
Kl. 18.30  Vi mødes foran Øksnehallen, hvorfra transport til 

spisestedet finder sted i busser. Vær der til tiden, hvis 
du ikke vil gå sulten i seng.    
Husk at dit navnekort er din adgangsbillet!

Kl. 19.00 Middag (et hemmeligt sted!)
Kl. 20.15 Transport til VEGA
Kl. 21.00 Ankomst til VEGA Natklub, Enghavevej 40
Kl. 21.15  Prisen til ’Årets Nye Medie 06’ og ’Juryens Ærespris’ 

uddeles af Claus Skytte, ’We Love People’
Kl. 23.00  Dørene åbnes for gæster uden billet (hvis der er 

plads)
Kl. 02.00 Der lukkes & slukkes på VEGA Natklub

(SHARP!) 
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Adresse
New Media Days 06 finder sted i 
Øksnehallen, Halmtorvet 11, København V. 
Festen torsdag aften foregår på et 
hemmeligt sted og slutter i VEGA Natklub, 
Enghavevej 40, København V. 

Transport 
Der er begrænsede parkeringsmuligheder 
på parkeringspladsen foran Øksnehallen 
samt i gaderne omkring. Der er betalings-
parkeringsplads foran DGI-Byen lige 
ved siden af Øksnehallen. Vi anbefaler, 
at du benytter dig af taxa eller offentlig 
transport, da der kommer over 650 
deltagere til konferencen. Der kører 
mange busser og tog til Hovedbanegården 
og Istedgade, der ligger ca. 5 minutters 
gang fra Øksnehallen. 
 

Navneskilt er dit adgangskort!
Du skal under hele festivalen bære dit 
navneskilt synligt. Det giver dig adgang til 
alle sessions, til frokost og er desuden din 
adgangsbillet til festen torsdag aften, hvis 
du er tilmeldt.

Garderobe
Der er bemandet garderobe under hele 
konferencen. Benyttelse af garderobe 
foregår på eget ansvar.

Forplejning
Forplejning i løbet af dagene er inkluderet 
i prisen. Der vil være kaffe/the og 
croissanter en time før programmets start 
samt frokost og eftermiddagskaffe og 
-kage begge dage. Du kan købe god kaffe, 
snacks kage, øl og sodavand i New Media 
Lounge. Herudover vil der rundt om på 
konferencen være kildevand ad libitum.

Festen torsdag aften inkluderer middag 
med drikkevarer samt gratis øl og 
champagne i et begrænset tidsrum på 
VEGA. Du vil derudover kunne købe øl, vin 
og drinks i VEGAs bar resten af aftenen.

Trådløst internet
New Media Days har i samarbejde 
med Danske Telecom og Øksnehallen 
etableret en 100 Mbit trådløs forbindelse, 
som dækker hele konferenceområdet 
undtagen i PH-Salen, hvor der er en 
normal trådløs forbindelse. Hvis du ikke 
automatisk bliver logget på, skal du 
blot åbne for dine netværksforbindelser 
og klikke på den New Media Days-
forbindelse, der har bedst dækning. 
Der kræves ikke password. Spørg i 
infostanden, hvis du har problemer 
med at logge på. Du vil også finde 
forlængerledninger på gulvet, så du kan 
oplade batteriet på din bærbare.
 

Praktisk information



Find dine kolleger på New Media Days
På New Media Days har du muligheden 
for at finde frem til de andre deltagere 
via bluetooth. Det kræver blot, at du 
har tændt din bluetooth i enten din 
mobiltelefon eller på din bærbare, og så 
kan de andre deltagere følge med i din 
færden på konferencen. Klik ind på 
nmd.imity.com og få en nærmere 
forklaring på Imitys system, der giver 
dig et overblik over, hvem der er hvor på 
konferencen. 

’Tag’ New Media Days!
Husk at tagge alle dine billeder og 
blogindlæg med ’NMD06’, idet vi laver 
et link på vores website til alle relevante 
input fra konferencen. Læs blogindlæg på 
www.newmediadays.dk.

Info-stand og informationsskærme
Der kan forekomme ændringer og 
tilføjelser til det program, du sidder 
med i hånden. Hold dig opdateret på 
storskærmene rundt om på konferencen 

eller på vores website: 
www.newmediadays.dk. 

Info-standen er placeret lige ved 
indgangen – her kan du altid henvende 
dig med praktiske og indholdsmæssige 
spørgsmål.

Rygning
Rygning er ikke tilladt i Øksnehallen under 
New Media Days. Al rygning skal finde 
sted i forhallen eller udendørs.

Efter konferencen
Dagen efter konferencen modtager du 
en e-mail med et evalueringsskema. Vi 
håber, du vil tage dig tid til at udfylde 
den, så vi fortsat kan udvikle og forbedre 
konferencen efter dine behov og ønsker.

Genoplev konferencen
En stor del af New Media Days 06 vil 

kunne genopleves på vores website efter 
konferencen. Se billeder, læs blogs og 
artikler, hør podcasts og se videocasts på 
www.newmediadays.dk. Videocasts bliver 
produceret af Digicast.
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New Media Days takker desuden

Mediepartner

New Media Days arrangeres af

Medvært

International mediepartner

Tak til

Fondsstøtte

Derudover tak til alle, der har bidraget med inspiration og hjælp.

TM



Nyheder, livsstil
og medier
- du får det hele i Børsen

Med Børsen får du ikke kun Danmarks bedste opdatering på

erhvervs- og finansstof, men også bred indsigt i livsstil. Hos os

kommer du tæt på gastronomi, mode, musik, golf og meget

andet. Få desuden fuld adgang til borsen.dk og se dagens

overskrifter fra morgenstunden.

Hver onsdag udkommer vi med vores tillæg MedieMarked, alt

hvad der rører sig i den danske og internationale medieverden.

Du kommer tæt på annoncører, medier og reklamer.

Prøv Børsen derhjemme gratis i 14 dage*. Bestil avisen
gratis på borsen.dk/gratis14dage

Tilbuddet gælder kun for husstande der ikke har haft abonnement de sidste 6 mdr.
og kun ved levering på privatadressen. Der beregnes porto til udlandet.




