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Aarhus-Luxemborg-Reykjavik 
 Tre ugers tour de force for nordiske journalister 

Sæt X i kalenderen: 12. -31. oktober 2015

• On-line med det politiske og kulturelle i Norden og EU



• 3 kompetente, journalistiske kursusledere er garanter for, at det faglige indhold har medie-
relevans, så kursisterne kan anvende ny erfaring, teknisk og indholdsmæssigt, straks de vender hjem.

• Resultat: Faglig tyngde nordisk, politisk, kulturelt og teknologisk. Ny viden om fællesskab og 
forskellighed, globale udfordringer, moderne formidling og ikke mindst: Et betydeligt netværk af 
nordiske kolleger. 

• 20 kursister starter de tre uger med ophold i kulturbyen Aarhus, Danmarks næststørste by.  
Kurset tager derfra til EU parlamentet i Bruxelles og Nordisk Råds sessioner i Reykjavik.

!



UDFORDRINGEN 

Nordiske medier udfordres af online nyhedsflow og kampen for at sætte regionalt og nationalt 
perspektiv på globale, politiske beslutningsprocesser. Magten flytter ud - til Bruxelles - det stiller større krav 
et nordiske fællesskab - og til den journalistiske formidling. af disse problemstillinger. 

“Aarhus 2015: Fra Europa til Island” sætter Norden i lokalt, nationalt, regionalt og globalt 
perspektiv ved at følge de politiske processen i EU og Nordisk Råd - med nordiske perspektiv. 
- samtidig udvikles og fastholdes deltagernes medie-tekniske færdigheder.



 
METODEN  

• FOKUS PÅ DEN GODE HISTORIE

Metoden er aktive forelæsninger, diskussioner, 
workshops, vidensdeling, humor, oplevelser - med 
udgangspunkt i konkrete eksempler fra bl.a. Aarhus samt via 
møder og diskussioner med anerkendte debattører, 
kolleger, undervisere og forskere.



AARHUS 2015 - PROLOG 
SEPTEMBER 2015

August/september: Danskundervisning 
    2 dages dansk undervisning tilbydes finske deltagere i Helsingfors.

September 2015: Hjemmearbejde
Kurset starter hjemme hos dig selv. Webinar med intro til kursets digitale platforme med en 
lille start-opgave (underviser Kristian Strøbech, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole)

Kristian Strøbech, ekspert i 
digitale platforme.



AARHUS 2015 - 1. UGE 
12. -17. OKTOBER

Intro, workshops og vidensdeling.
Elektroniske mediers fordele for moderne nordiske journalister.
Bliv professionelt struktureret bruger af Twitter, Tweetdeck, Storify og Facebook.
Introduktion til de nordiske samfund og deres udfordring i et Europa med et nyt mere UE-
skeptisk Europa-parlament.
Undervisningssted: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – Nordens største efteruddannelsesenhed 
for journalister.
Hotel centralt i Aarhus, som i 2017 bliver Europæisk Kulturby.



Europa Parlament, Europakommision og den enorme lobbyvirksomhed i Bruxelles 
gør byen til Europas politiske hovedstad – men hvordan høres den nordiske stemme i dette 
sproglige parnas?
Hvordan kan vi som online-journalister monitorere og nyheds-dække dette system i 
offentlighedens tjeneste?
Kurset møder nordiske toppolitikere, lobbyister og reportere med mulighed for at skabe 
varige netværk.

Uge 2 ledes af John Frølich,                
EU-ekspert fra 
Danmarks Medie-
og Journalisthøjskole.

AARHUS 2015 - 2. uge 
17.-24. oktober Bruxelles



AARHUS 2015 - 3. uge 
24.-31. oktober REYKJAVIK

Islands udfordringer - politisk og kulturelt

Nordisk Råds årlige sessioner samler de nordiske interessere politikere.
Kursisterne får mulighed for at konfrontere politikere med research fra 2 ugers intensive studier

Hvor står Norden i den nye verdensorden - hvor står vi i forhold til Europa.

Nordisk Råds kulturpriser - deltagerne får adgang til pris-modtagerne og deltager i 
prisoverrækkelsen.

Hvordan monitorer man - og formidler - via sociale medier de nordiske debatter? Deltagerne prøver nye 
tekniker af på de nordiske sessioner.

Ugen i Reykjavik arrangeres af dr. Sigrun Stefansdottír               , underviser i journalistik på 
Akureyri Universitet, tidl. programchef på den islandske radio- og tv-station RUV, tidl. rektor ved 
Nordisk Journalistcenter og tidligere informationschef i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 
Kurset samarbejder med Nordisk Ministerråds  Kommunikationsafdeling.

!



EVALUERINGER 2014-2011 
(På en skala, hvor 5 er topkarakter)

• Evalueringsår           2014      2013    2012    2011       

Generel vurdering af kurset 4,4        4,6        4,6       4,1      
Fagligt udbytte af kurset        3,9        4,3        4,1       3,8      
Nordisk nytte (netværk)        4,9        4,6        4,4       4,2      
Balance (kursets tempo)        3,8        4,2        4,0       3,9                                                             

Aarhus 2009 

Aarhus 2011

Aarhus 2012Aarhus 2013



DELTAGERE OM 2014:

Deltagerne på Aarhus 2014: Norden i det digitale Europa

14 journalister fra Norge, Finland, Danmark, Sverige og Grønland var med Aarhus 2014 på rejsen Aarhus-Strasbourg-Stockholm og 
blev spurgt: Hvis du skulle fortælle dine kolleger om kurset, hvad ville du skrive? 11 af dem svarede. Læs på næste side.



DELTAGERE OM 2014:

★“En fabelaktig plass å knytte nettverk med nordiske kolleger og lære journalistiske metoder for å 
overvåke Eu og Norden hjemmefra, via SoMe og nye kilder. Samt at det er en flott måte å lære om 
EUs og Nordens institusjoner og funksjoner på “

★“Användbar kunskap, nya perspektiv, spännande möten med nordiska kollegor “

★“Jeg har fået øjnene op for Norden på en hel anden måde, end jeg havde før. Og jeg har fået et 
netværk af nordiske kolleger. Det alene er guld værd”

★Aarhus 2014 var en uppfriskande upplevelse både professionellt och personligt. Lärde mig 
mycket nytt och nyttigt och träffade fantastiska nya vänner. Vi kommer att återse varandra”

★“En faglig tour de force sammen med fantastiske nordiske kolleger, hvor vi på én gang blev 
klogere på både sociale medier, EU og Norden. Samtidig var vi på pletten, når EU-Kommissionen 
blev godkendt i Strasbourg, Nordisk Råds Litteraturspris blev uddelt i Stockholm og Europahæren 
holdt stor øvelse i Reims”

★“Kurset giver fantastisk god viden om EU og nordiske forhold. Det giver et personligt nordisk 
netværk og det giver faglige kontakter dybt ind institutionerne i både EU og Norden. Det er 
oplevelser for livet, fordi vi er sammen så længe, og fordi vi møder politikere, oplægsholdere og 
embedsmænd med noget på hjertet”

14 journalister fra Norge, Finland, Danmark, Sverige og Grønland var med Aarhus 2014 på rejsen Aarhus-Strasbourg-Stockholm og 
blev spurgt: Hvis du skulle fortælle dine kolleger om kurset, hvad ville du skrive? 11 af dem svarede:



DELTAGERE OM 2014:
★“ Aarhus 2014 har gett mig kollegor och vänner för livet i de övriga nordiska länderna. Jag har 
fått en fördjupad förståelse för EU och de olika arbetsprocesserna där. Under kursen förstod jag 
vikten av det nordiska samarbetet rent konkret men även vilka svårigheter det finns att hitta 
gemensamma nordiska vägar. Allt det här gör mitt arbete som journalist lättare och 
förhoppningsvis djupare “

★“ Jeg har fået redskaber til at bruge sociale medier endnu mere i forbindelse med mit nuværende 
arbejde med projekter og i fremtiden, når jeg kommer tilbage til mit journalistfag. Jeg har fået et 
meget bedre indsigt i nordisk og europæisk samarbejde, for det gav en anden forståelse for EU og 
Norden, når man selv besøger stederne, hvor politikerne og embedsmændene mødes for at 
bestemme noget, som faktisk vedrører og berører alle os borgere “

★“ Aarhus-kursen 2014 erbjöd riktigt interessanta ja intensiva tre veckor med sociala medier, EU-
frågor och det nordiska samarbetet. Jag fick mig mycket av det professionellt. Dessutom kursen 
var mycket skojig! “

★“ Kursen ger ovärderliga erfarenheter i nordiskt samarbete och ökar förståelsen för våra olika 
länder “

★“ Jeg vil beskrive det som et morsomt og interessant avbrekk i arbeidshverdagen, som har gitt 
meg mange nye nordiske venner og nyttig kunnskap om Norden og Europa “



Hanna Petersson, Norrköpings Tidningar 

(Sverige):
varenda dag var en ny fantastisk dag. Föreläsningar, 

studiebesök och diskussioner bidrog till känslan av 

att jag verkligen lärde mig något.. 

Henrik Lorentsen, redaktør, TV-2 (Danmark):Jeg ser nu en professionel journalistisk udfordring i de digitale medier, som jeg ikke var i nærheden af før kurset. Jeg er begyndt at blogge og bruge Facebook og Twitter på helt nye måder og glæder mig til de næste 28 år som journalist.

Pål Engesæter, Bergens Tidende (Norge)
Et fantastisk grunnlag for bedre å forstå og fortelle 
gode historier om vår del av verden. Samtidig har vi 
fått et innblikk i hvor stor og liten, hvor lik og ulik 
Norden er.

DELTAGERE OM 2013:



DELTAGERE OM 2012:
Karoliina Romanoff  

(Finland - i midten):

Det var fantastiskt att lära känna så många 
dugtika journalister från nordiska länder. 
Kursledare fick oss kursister trivas jätte bra.

Höskuldur Kari Schram, Stöð 2, Reykjavik:

Great chance to meet and get to know journalists from 
Norden. Build up network that will most certainly help 
in the future. Its a life long experience and I am 
extremely glad that I decided to participate in Aarhus 
2012.



DELTAGERE OM 2011:
Marina T. Nilsson, Nerikes Allehanda, Ôrebro 
(tv), Aarhus 2011:
Jag rekomenderar alla att söka!
Kurset er proffsig, imponerande och fantastisk.

 Una Sighvatsdottir, Morgunbladid, Reykjavik, Aarhus 2011:
 Jeg nød Aaarhus 2011 fra første øjeblik til det sidste. Det var dejligt at møde så 
mange spændende og sjove mennesker og nyde god debatter om interessante og 
vigtige spørgsmål. Det er nødvendigt for journalister forlade deres skriveborde og 
udvide deres horisont og Aarhus kurset er en perfekt mulighed for at gøre netop 
det. Min konklusion, set i bakspejlet, er at det var 100% tiden værd.



DE HAR ANSVARET

Kursusleder Bruxelles: 
 
John Frølich (DK) 
Journalist siden 1980. 
EU-kurser og seminarer i 
over 10 år. Tidl. journalist 
ved Kolding Folkeblad, 
Ritzaus Bureau og DR. 
EU-reporter med basis i 
Bruxelles. Lektor i 
journalistik ved 
Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole.  

Kursusleder Reykjavik: 

Dr. Sigrun Stefansdottir 
(ISL) 
Programchef for den 
islandske radiostation RUV. 
Tidligere rektor ved NJC og 
informationschef i Nordisk 
Råd og Nordisk Ministerråd. 
Har stået for adskillige 
nordiske journalistkurser med 
fokus på Island - senest fra 
2006-2010 på Aarhus-kurset 
samt i 2011 på uge-kurset 
“Island i opgørets tid” - også 
for NJC. 

!

Anders Lange (DK) 
Fagmedarbejder Danmarks 
Medie- og 
Journalisthøjskole/Nordisk 
Journalistcenter siden 2007. 
Tidligere Morgenavisen 
Jyllands-Posten og Aarhus 
Stiftstidende. NJC-arrangør 
af mange kulturkonferencer, 
ansvarlig for NJC’s 
kursusprogram i Rusland. 
Underviser i musikjournalistik 
på bl.a. Det Jyske 
Musikkonservatorium. 
Forfatter af 
ungdomsromaner. Leder 
Aarhus-kurset for syvende 
gang. 



TILMELD/ANMÄL 
 SENEST 4. MAJ PÅ NJC.DK 


