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Dutch Media Week 2020 geopend

Prof. Dr. Mark Deuze

Hilversum, 5 oktober 2020 - Het grootste mediafestival van Nederland, Dutch Media Week, is

maandag 5 oktober officieel geopend met het voordragen van de mediarede door Prof. Dr. 

Mark Deuze: De Toekomst is Onvoorspelbaar, Leve de Toekomst. In deze rede besprak hij hoe

wij leven in media. Dutch Media Week duurt tot en met zondag 11 oktober aanstaande. 

⏲

Dutch Media Week - De Mediarede en de opening van de virtual venue.

http://pers.beeldengeluid.nl/
https://www.dutchmediaweek.nl/programma/de-mediarede/


Van een drive-in bioscoop met de leukste films tot een week lang dagelijks online talkshows

over de media-industrie. En van artificial intelligence tot diversiteit in media.

Tijdens Dutch Media Week worden alle facetten van media belicht en onderzocht. Alle

programma-onderdelen zijn corona-proof en gratis te volgen via de virtual venue. Het volledige

programma is hier te bekijken.

 

‘We zijn ontzettend blij dat we deze prachtige week boordevol media kunnen organiseren.

Door deze bijzondere tijd, vinden bijna alle events online plaats. Zo hebben we ruim 80

programma-onderdelen die we samen met zo’n 60 partners hebben opgetuigd. Het belooft een

week vol plezier en inspiratie te worden, voor jong tot oud, voor mediamaker tot student en

voor publiek tot politiek’, aldus Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid en

organisator Dutch Media Week.Dutch Media Week maakt zich sterk voor de promotie van de

Nederlandse media-industrie met Hilversum als belangrijke hub. Het biedt stimulans voor

innovatie in de mediasector door het organiseren van kennis- en netwerkevents voor

professionals in nauwe samenwerking met partners als MediaPerspectives, BM (Broadcast

Magazine), NPO, v-OR (verenigde-Online Radiostations), #SMWNL, Mediastages en vele

anderen.

 

De programma-onderdelen vinden plaats binnen de verschillende thema’s; industry,

international, society, talent, future. Een dagelijkse talkshow over Business in Media waarin de

kracht en kunde van de creatieve media industire wordt belicht. De uitreiking van de Online

Radio Awards en BMYoung Mediatalent van het jaar award, het congres ‘van live poppodium

tot multimediabedrijf’, een lezing over hoe kunstmatige intelligentie de toekomst

van media kan beïnvloeden en tal van activiteiten om een brug te slaan tussen studenten, jong

talent en het werkveld. Het is slechts een greep uit het immense aanbod.

Humberto Tan presenteert iedere dag tussen 12.00-14.00 uur de talkshow Business in Media

http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18780WaddnJmZI-2F1dHMUAGUi2vXBwARO-2BMQVFdKdU75Eh-2BGnB8l_1IH7zF1R38qOvN7C7cewqbt7ytfkeJq2WiZArWGXCNunzZSmNbfXQGBqY6-2BEsC4WDvcKo45ROnk9NPmjSYJsWyAocZsH0-2F20W24gQlQvhFkbtjLGa7iOeyJeS7LDqpZNt2Nl1e0vxnkDRp71NxRMo8pFLSH-2BmiqB9gUmoJbNLN9rf1vnaH8sUI1mwB2iCK0yxgKQcMA5br-2BBz2MuAIkB1rDwzOlK6U0Ywp7o1WraURKK-2FcDozCbc02dFlHWYvTHoHeGVJqaDIws0b8DDKxdDMlYF4ge4Qpx4sFhMtBSQBupGzafwQV4nKr5wnlTpejG8fUAmBfBD4b4OHN3OUyJKWyRam841oIWdP182Xo53ZufV3j9Pq2EryKtWb4eEdfDG4GbFvZ-2FA6QaYtTZlSBILNA-3D-3D
http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN18780WaddnJmZI-2F1dHMUAGUi2tekuOBqOCmWy9ARM1J1jt1kY6o_1IH7zF1R38qOvN7C7cewqbt7ytfkeJq2WiZArWGXCNunzZSmNbfXQGBqY6-2BEsC4WDvcKo45ROnk9NPmjSYJsWyAocZsH0-2F20W24gQlQvhFkbtjLGa7iOeyJeS7LDqpZNt2Nl1e0vxnkDRp71NxRMo8pFLSH-2BmiqB9gUmoJbNLN9rf1vnaH8sUI1mwB2iCK0yxgKQcMA5br-2BBz2MuAIkB1oAW6kEGPGXd6ln7H17gzc4wGQExpfVzLmNbtoOvPvYJcx0PwX6Io5bx-2FaPYG4sBVMo5cKdBe-2FnV2vwsSYIR4H8dhsLrguWNUrQQXFSMtjFKyS-2FomG736VcjI4kUC54tmTX-2BQ1X0TmZGbsn39-2Fk2N6yG6xQVuExxvA-2BmMvG1FaJT51S5VS7KUL-2FA0wYqfr5eIw-3D-3D


Wethouder Gerard Kuipers in gesprek met Eppo van Nispen tot Sevenaer tijdens de

opening Dutch Media Week 2020

Foto's: Paul Ridderhof



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.

 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
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