[Njc] Invitation: NJC har 60 års jubilæum - Studietur til Kaliningrad

Fra njc til njc

29. sep.

Kære venner af Nordisk Journalistcenter

NJC fylder 60 år - reception 27. oktober 2017 kl. 15.00 /reserver datoen
Vi markerer dagen med en jubilæumsreception i Aarhus. Vi har lånt "Akvariet" på DMJX og inviteret en række tidligere
kursusledere, venner af NJC og alle tidligere kursister. Detaljeret program følger inden længe, talerne bliver blandt andet tidligere
NJC-chef, islandske Sigrún Stefánsdóttir og leder af Regional Press Institute, Saint Petersburg, russiske Anna Sharogradskaya.
Mød også kursusleder Anders Lange og årets deltagere på Aarhus-kurset 2017.

Det er en skam, at afstandene er så store, men vi håber, at nogle af jer alligevel kommer og fejrer dagen sammen med os.

Siden NJCs begyndelse i 1957 har hundredevis af nordiske journalister været på "Aarhus-kurset", der i dag er et tre ugers tour de
force med fokus på Nordens forhold til Europa og med ophold i Aarhus, en nordisk hovedstad og i Bruxelles.

NJC er sat i verden for at klæde nordiske journalist-kolleger på, så de har kompetencer, de konkret kan bruge til at skabe interesse
for nordisk samhørighed og kulturelt fællesskab. I dag står NJC for et bredt spektrum af kurser, fra klimaforandringer i Arktisk til
journalisttræf i Kaliningrad. NJC har bundet nordiske journalister sammen i netværk, der stadig eksisterer og mødes i "reunions"
rundt om i Norden, selv 30 – 40 år efter, at de var samlet på kursus.

Det er da værd at fejre!
Invitation: NJC 60 års jubilæum den 27. oktober 2017 kl. 15.00

Kaliningrad – det mest vestlige Rusland
NJC inviterer i 2018 på studietur til Kaliningrad – en usædvanlig studietur, der især handler om at danne netværk med lokale
mediefolk, aktivister og beslutningstagere.
I Kaliningrad bor de vestligste af alle russere, både i geograﬁsk og mental forstand. Hvor den typiske russer aldrig har været uden
for landets grænser, kommer den typiske indbygger i Kaliningrad kun sjældent til det "store Rusland". Til gengæld har hun
Schengen-visum og rejser regelmæssigt til nabolandene Polen eller Litauen.
På kurset vil vi lægge vægt på at mødes med så mange lokale som muligt. Vi inviterer til, at nordiske og russiske journalister kan
diskutere indbyrdes, udveksle erfaringer og danne netværk med henblik på fremtidigt journalistisk samarbejde.
Samtidig vil deltagerne på kurset få et overblik over mediesituationen i Kaliningrad, som er præget af stor mangfoldighed og mange
små, uafhængige medier.
Kursusledere bliver de erfarne Ruslandskendere, journalist Uffe Gardel og Arne Grove, tidl. chef for Nordisk Ministerråds kontor i
Kaliningrad.
Datoer: Udrejse mandag den 9. april 2018, hjemrejse lørdag den 14. april 2018. Mere om pris, program og tilmelding følger
snarest.

Følg med her: Studietur Kaliningrad – det mest vestlige Rusland og skriv til kontakt@njc.dk hvis du vil have besked, når der er nyt
om kurset.
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