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Harm Edens maakt serie Media in Crisistijd voor
Beeld en Geluid

Shows zonder publiek, nieuwe opnamemethoden, andere uitzendschema’s: het medialandschap

is de afgelopen weken behoorlijk veranderd. Daarom is Beeld en Geluid gestart met de nieuwe

serie Media in Crisistijd. In deze serie gaat presentator Harm Edens iedere vrijdag met diverse

deskundigen op zoek naar veranderingen in de media ten tijde van corona. 

In de eerste aflevering spreekt Harm Edens met Arjen Lubach, Paul de Leeuw en conservator

Bas Agterberg over de invloed van de corona-maatregelen op het maken en beleven van

televisie. Veranderingen in het medialandschap die in komende afleveringen worden belicht

zijn onder andere Media voor kinderen in crisistijd en Iedereen is videomaker.

Volg Media in Crisistijd via het YouTube kanaal van Beeld en Geluid. 

⏲

Tv zonder publiek - Media in crisistijd 🚨📺

http://pers.beeldengeluid.nl/
http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18783IOb-2FG4Vqmncgiwy5BDsEzn6ZDVr-2BKInRZhCdAjaojk6lrYVDFF0WBsrmRFODp-2FnVCQWYztawxhCCtBSEKjbWw-3D8DZ4_qQpPcCEVfqoIY9GT5can2zvwpc-2Fln0WVhJHTwW07MGW0tb9OvwTdxX-2FS8I1nDJipmfz9b0xstrziQxZ-2BGQVb80VFT-2Ffm7MmCQwyi814UzXCJvflcubHMlOX0gMw6hP0bNLe7fsf5-2BUD9wbYesv0HTHO5vKXXNywob-2Feo-2B3rOxkiDfTun-2FOgUg7Gcy36X8-2BCnGKEjA5nQv5D0WL4lAhrI5Ov-2FFfMnkacc7cJ8by7PzxYnRg5MEQ-2FZZ-2BNJGcO7AkjVyjLl6IlsClYRkpkYUVOSjupMecle9SJbVxrcRZijBfC1JPVvhgmH4cFtNeXqCxL8E5LSdWFa-2FfUwFfayfERRHHgjnSs0HSyeoBstcw9W00-2BFCpJGIRmsZ3CwYd818blMUnIucFuUwzZ58Fgya-2F76UwVs-2Bv0IuVae0nI1h-2BsLnlM-3D
https://www.youtube.com/watch?v=oAqcl5GxQ1o


OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke
ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van
de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s,
video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de
autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht
vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we
met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en
relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.

Beeld en Geluid bij je thuis

De serie is onderdeel van Beeld en Geluid bij je thuis waar Beeld en Geluid haar schatkamers tot

in de huiskamer brengt. In tijden waarin we massaal aan huis gekluisterd zijn, blijken media

belangrijker dan ooit. Onder de noemer Beeld en Geluid bij je thuis worden verhalen over deze

media verteld en ontdekken bezoekers de rijke collectie.

 

Bezoek Beeld en Geluid bij je thuis. 

http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=M1U9RQM8H7nSzTkH0tbkj1NEZXZjH3o3tyyLnjRyZFgwPAednBK56GONXNZVMBVYM3MG_qQpPcCEVfqoIY9GT5can2zvwpc-2Fln0WVhJHTwW07MGW0tb9OvwTdxX-2FS8I1nDJipmfz9b0xstrziQxZ-2BGQVb80VFT-2Ffm7MmCQwyi814UzXCJvflcubHMlOX0gMw6hP0bNLe7fsf5-2BUD9wbYesv0HTHO5vKXXNywob-2Feo-2B3rOxkiDfTun-2FOgUg7Gcy36X8-2BCnGKEjA5nQv5D0WL4lAhrI5CQYurusLhUNit9SQfhncdRxdIu1pQEvFO4xgzv4fh6t2oY09XyFrk2TRckG0-2Bu-2BePA-2BbPozUlODPPhmafVmo1pD3iTvOXj2TIx5uxrWJ7ZJj1uTYHNJaMdHxBlhJY-2F01qS-2B44ya-2FwQxyTA6TUDNdLPO-2Fu5CGVaI8byTbXGtCnJCmf2HH-2B4z0dkkxBbG65MVZ-2F91bdWDeWklAxqociyoQYI-3D
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