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Vil du med på studietur til Kaliningrad 9. april 2018?   

 
NJC inviterer på studietur til Kaliningrad – en usædvanlig studietur, der især handler om at blive klogere på 
den mægtige store russiske nabo og danne netværk med lokale mediefolk, aktivister og beslutningstagere. 

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.  Kursusledere bliver de erfarne Ruslandskendere, journalist Uffe Gardel 

og Arne Grove, tidl. Chef for Nordisk Ministerråds kontor i Kaliningrad. 

• Studietur: Tag med NJC til Kaliningrad 
• Program og tilmelding: Studietur til Kaliningrad - det mest vestlige Rusland  

  
"Рядом со мной" - ny fotobog  

 
"Next to Me" - eller på russisk "Рядом со мной" - er titlen på NJCs masterclass, som under ledelse af 
fotograferne Mads Nissen og Mads Greve samlede nordiske og russiske foto-talenter i Sankt Petersborg og 
København.  
 
Det er også titlen på den bog, der er kommet ud af projektet. Bogen rummer 14 skarpe fotoessays. Oplev fx 
"Putin's Women", "Defenders of Denmark", "The New Fathers of Russia" eller beboerne i bebyggelsen 
"Greenlandia" set gennem unge fotografers linser. Seks russiske fotografer har rettet linsen mod Danmark 
og otte nordiske har rettet linsen mod Rusland. 

• Køb bogen her: Forlaget Ajour: Next to Me 
• Mere om nordisk/russisk masterclass: Great talent chosen for Master Class  

 
NJC’s 60 års jubilæumsreception - video og jubilæumsskrift 

Gæster og talere udtrykte stor glæde og respekt for Nordisk Journalistcenter, da organisationen fejrede 60 år 
med netværk og fællesskab mellem journalister fra hele Norden. 
  
De 60 år blev markeret ved en reception på DMJX Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der huser NJC. 
Her gav tidligere rektorer og ledere af NJC, kursusledere og indbudte gæster NJC inspirerende ord med på 
vejen – mod de næste 60 år. 

• Jubilæumsskrift NJC 60 år  
• Talere og stemningsbilleder fra NJC's jubilæumsreception (video)  

Venlig hilsen 
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