Er det et senmoderne kulturelt kendetegn, en konsekvens af en individualisering, at alt hvad der
potentielt kan underskastes en medialisering, også vil blive medialiseret?
Kan vi tale om, at vi lever i en egentlig medialiseringsperiode, som kan sammenlignes med
industrialiseringen? Ja, hvad kan medialisering bruges til som begreb, og hvad betyder det for
medier og kultur.
Når årsmødet 2008 har valgt ’medialisering og kulturelle fællesskaber’ som tema, er det med et
afsæt i diskussionerne om, hvordan medierne påvirker kulturen og omvendt, men det er et fokus
på, at medieteknologier og medieindhold er centrale elementer både i samfundets magtstrukturer
og institutionelle praksisser for ikke at glemme hverdagslivets forbrugs- og handlingsmønstre.
Vigtigt bliver det, at det er i folks hverdagsliv, at meget nyt indhold opstår og bliver produceret,
hvorfor brugergeneret indhold også kommer til at fremstå som et centralt fænomen.
Det stiller således mange spørgsmål både til produktionen og forbruget af medieindhold, men måske
særligt til kulturelle fællesskaber og nok især det kulturelle medborgerskab, hvor borgere gennem
medierne har fået nye vilkår, muligheder og begrænsninger for demokratisk udfoldelse.

Til at svare på nogle af disse spørgsmål byder årsmødet på en række prominente talere.
Professor Friedrich Krotz, Professor Charlotte Brunsdon, Professor Gunhild Agger, Professor Stig
Hjarvard samt adjungeret Professor Henrik Dahl vil således på forskellig vis bringe os nærmere en
forståelse af ’Medialisering’ og dets forhold til ’kulturelle fællesskaber’

Torsdag d. 4. december 2008
12:00

Ankomst og frokost

13:00

Åbning af Årsmøde 2008

13:15

”Mediatization”: Professor Friedrich Krotz, University of Erfurt

14:15

”Medialisation”: Professor Stig Hjarvard, University of Copenhagen

15:00

Kaffe, Te og Kage

15:15

“The times and places of television crime fiction”: Professor Charlotte Brunsdon,
University of Warwick

16:15

“Historical Crime Fiction and Cultural Citizenship”: Professor Gunhild Agger,
University of Aalborg

17:00

Posters and Champagne: Forskerskolen for Medier, Kommunikation og Journalistik
er vært for en sprudlende diskussion af phd-stipendiaters projekter
Speakers’ corner: Fem minutters idé-pitches (jf. Call for Papers nedenfor)

17:45

Generalforsamling

19:30

Aftenarrangement inkl. middag og elektronisk underholdning

Fredag d. 5. december 2008
08:00

Morgenbuffet

09:00

Præsentation af individuelle papers og panelpræsentationer (jf. Call for Papers)

10:45

Kaffe og Te

11:00

Præsentation af individuelle papers og panelpræsentationer

12:00

“Medialisering og kulturelle fællesskaber i den usynlige verden”: Adjungeret
Professor Henrik Dahl, CBS Handelshøjskolen i København / Explora A/S

13:00

Officiel afslutning på årsmødet med frokost

14:00

Møde i diverse forskningsnetværk

Årsmødet 2008 afholdes på Hotel Haraldskær ved Vejle. Hotellet ligger smukt placeret i Vejle
Ådal. Den gamle herregård går i en smuk forbindelse med den frodige natur, så det burde skabe
en inspirerende baggrund for årsmødet.
Hotellet har plads til 50-60 overnattende gæster. Værelserne fordeles efter medlemsstatus og
først-til-mølle princippet, så hurtig tilmelding tilrådes. SMID vil arrangere alternative
overnatningsmuligheder, hvis hotellet skulle blive fyldt op.
Tilmelding skal ske senest d. 1.oktober 2008 ved henvendelse til Lars Holmgaard Christensen
e-mail lars@hum.aau.dk. Angiv medlemsstatus ved tilmelding. Spørgsmål? Tlf: 99 40 80 91

Pris for deltagelse inkl. overnatning og forplejning:
SMID-Medlemmer:

2008,00 kr.

Potentielle-Medlemmer:

2008,00 kr. + et års fradragsberettiget kontingent

(700,00 kr./350 for ph.d-studerende - motiveret ansøgning er påkrævet ved tilmelding)
FMKJ-medlemmer:

1008,00 kr. (støttet af FMKJ)

Øvrige deltagere:

3500,00 kr.

Vi inviterer alle deltagere til at diskutere og præsentere deres arbejde både
inden for og uden for temaet ’medialisering og kulturelle fællesskaber’.

Full paper præsentation: (Papers på engelsk er også velkomne)
Vil blive Peer Reviewed.
Paper: max. 15 sider
Mundtligt oplæg: 30 min. (10 min. oplæg, 10 min. opponent og 10 min. diskussion)
Deadline for paper: 1. oktober 2008

Short papers eller præsentation uden paper
Paper: max. 5 sider
Mundligt oplæg: 15 min. (5 min. oplæg og 10 min. diskussion)
Deadline for short paper / abstract (ca. 200 ord): 1.november 2008

Tematiseret Panel præsentation (både inden for og uden for årsmødetema)
Udvidet abstract for panel-tema (ca. 700 ord) samt korte abstracts for paneldeltagernes
præsentationer (ca. 200 ord)
Panel 50 min (40 minutters oplæg, 10 min. diskussion)
Deadline for panel abstract: 1.november 2008

Posters og Champagne
Poster-session, hvor ph.d-stipendiater fremviser work in progress med visuelt oplæg.
Deadline for poster abstract (ca. 200 ord): 1. november 2008

Speakers’ corner
Præsentation af netværk og forskningsprojekter samt ideer til nye samarbejder og projekter.
5 min. pitch/præsentation.

Der er deadline for tilmelding til årsmødet d. 1.oktober 2008. Ved tilmelding skal
oplægsholdere angive, hvilken type præsentation de ønsker, og om præsentationen er inden
for eller uden for tema.

