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Forårstaffel 2016 
torsdag den 14. april 

hos Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby 
 

Kl. 14.30: ”Året, der kommer inden for Ophavsretten - herunder 
status for Det Digitale Indre Marked  

 – v/ Nicky Valbjørn Trebbien, Chefkonsulent/Chief 
adviser - Copyright Office 

 
Pitch fra Nicky: De brygger på noget i Bruxelles – og det er ikke kun god øl. Vi kan inden for det næste 
år forvente en række tiltag fra EU-Kommissionen, som ønsker at modernisere de europæiske regler 
om ophavsret. Nicky Trebbien vil tage jer med på en spændende tur i den ophavsretlige jungle af nye 
initiativer, som vil regne ned over os og efterlade os enten gennemblødte og deprimerede eller våde og 
opstemte.  

 
Kl. 15.30: ”Året der gik - retspraksis og domme af betydning  
 – v/ advokat Peter Schønning 

 
Pitch fra Peter: Jeg vil fortælle om en række spændende domme om entertainment- og medieret i 2015. 
Fra vores egne himmelstrøg vil det bl.a. handle om Liberal Alliance, Lidl og Laserdisken. Fra EU 
rækker domsemnerne fra spaophold over links og blankbåndsvederlag til lovvalg og 
kabelretransmission. Gennemgangen byder på såvel sund fornuft som gedigne overraskelser. 
 
Kl. 16.30: Lyver du? Løgndetektion for mediejurister  
 – v/Michael Sjøberg, gidselforhandler og tidl. efterret-

ningsofficer 
 
Bliv klogere på de andre – og find ud af, hvordan man kan anvende kropssprogsanalyse i praksis i 
hverdagen til at gennemskue motiver og løgne. Michael Sjøberg kommer og fortæller os hvordan:  
- Lær at afsløre løgn og bluff på den anden side af forhandlingsbordet 
- Afkod stressindikatorer og tegn på, at du har ramt det ømme punkt hos din modpart 
- Få kendskab til de mest klassiske taktikker, løgnerne bruger. 
Michael har over de seneste par år cementeret sig som dansk erhvervslivs førende ekspert i 
kropssprogsanalyse og løgndetektion. 

 
Kl. 17.30: Drinks & Generalforsamling (se vedlagte indkaldelse) 
 
Kl. 18.00: Forårsretter & Vin  
 
Kl. 19.30: Forpremiere på ”Der Kommer En Dag”  
 - præsenteret af filmens producent, Sisse Graum, fra 

Zentropa 
Året er 1967. En ny ungdomskultur er på vej. Kapløbet om rummet er på sit højeste, og drømmen om 
frigørelse vinder frem over alt. På Nørrebro fjernes de to uadskillelige brødre, Elmer på 10 og Erik 
på 13, fra deres syge mor og anbringes på børnehjemmet Gudbjerg, hvor tiden står stille. 
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Forstander Heck har sine egne filosofier og reglementer. Her skal uvorne drenge blive til lydige 
samfundsborgere for enhver pris. Fra allerførste dag forstår brødrene, at de har mistet deres frihed, 
og en daglig kamp for overlevelse begynder. Drengene forsøger at leve under radaren, men Elmers 
livlige astronautdrømme og klumpfod får ham konstant i problemer. Som tiden går, og kræfterne 
truer med at slippe op, indser brødrene, de er helt på egen hånd, og et gryende oprør tager langsomt 
form. Bevæbnet med Elmers fantasi og Eriks mod indledes det ulige slag for at undslippe Gudbjerg 
og stå op imod forstander Heck og hans livsfarlige magttyranni.  
 

 
 

 
 

Rsvp: Senest onsdag den 30.marts 2016 til femr@lassenricard.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
På bestyrelsens vegne 
Malene Ehlers 
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