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Forårstaffel 2017

onsdag den 10. maj
hos Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby
Kl. 14.30: Ankomst og Kaffe
Kl. 14.45: Overblik over de vigtigste domme siden sidst - catch up jura
v/ Peter Schønning, advokat
Advokat Peter Schønning vil fortælle om en række spændende domme på entertainment- og
medierettens område siden sidste års forårstaffel. Fra vores egne himmelstrøg vil det bl.a. handle om
firmafester, havnepromenader og indekseringstjenester. Fra EU-Domstolen i Strasbourg rækker
domsemnerne fra rehabiliteringscentre over links og blankmedievederlag til digitale udlån,
kabelretransmission og overføring til et nyt publikum. Gennemgangen byder på såvel sund fornuft
som mystiske selvmodsigelser og deciderede overraskelser.

Kl. 15.30: Kaffe & Kage
Kl. 16.00: Seertal i den digitale tidsalder
v/ Henrik Andersen, Head of Communication Consulting, Wilke
Henrik Andersen fra den danske rådgivnings- og analysevirksomhed Wilke fortæller os om de seneste
analyser af de danske tv-forbrugeres adfærd, herunder resultaterne af Gallups nye SeerUndersøgelse. Henrik vil blandt andet komme ind på følgende spørgsmål:
 Hvad viser de nyeste tal? Tager streaming magten over tv-markedet? Hvad gør de unge?
 Hvad sker der med indholdet, når vi går fra flow til streaming: Er der tale om nyt indhold, eller
ønsker forbrugerne stadig det velkendte flow-indhold, blot leveret på en ny måde?
 Sportsrettighederne er juvelen i mange kanalers tilbud til seerne. Hvad betyder sportsdækningen
for forbrugernes til- og fravalg? Og hvad med andre live-udsendelser?
 Virker tv-reklamer stadig? Og hvordan påvirkes annoncører og tv-stationer af tv-forbrugernes
anvendelse af YouTube, web-tv og nye reklamefri streamingtjenester?

Kl. 17.00: Data og digitale strategier mod IP-kriminalitet
v/ Maria Fredenslund, direktør, RettighedsAlliancen

Maria fortæller om udviklingen på det ulovlige marked, hvor digitale kriminelle i dag presser
forretningsvilkårene for de lovlige aktører online. Data, som Maria vil gennemgå, viser en enorm
trafik til ulovlige sites, og Maria fortæller om de seneste aktiviteter og strategier, som
RettighedsAlliancen står bag for at dæmme op for de ulovlige aktiviteter. Hvad kan rettighedshaverne
gøre, når hjemmeside og bagmand befinder sig i udlandet og dermed uden for dansk jurisdiktion? Og
kan myndighederne arbejde med digital kriminalitet, når der ikke er en bagmand man kan stoppe og
stille til ansvar?

Kl. 17.30: Generalforsamling & Drinks
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Kl. 18.00: Forårsretter & Vin
Kl. 19.30: Forpremiere på ”Den bedste mand”
Filmen 'Den bedste mand' fortæller den virkelige historie om den legendariske danske bokser Jørgen
"Gamle" Hansen og hans kone Hanne.
Jørgen er i slutningen af 1970’erne blevet dømt færdig i boksning. Han er bange for at gå i ringen, hans
krop er slidt, og banken truer med at tage huset fra ham og hans familie.
Kun én ting holder sammen på det hele. Bokserens elskede Hanne – manager, ven og hustru i ét.
Sammen kæmper de en ulige kamp for at holde Jørgens karriere i live. Men da Hanne beslutter, at de
skal lægge hus til den afrikanske bokser Ayub Kalule, der ifølge boksepromotor Mogens Palles plan
skal være dansk boksnings fremtid, bliver det tydeligt for Jørgen, at han ikke er klar til at lade sig
pensionere endnu...

Rsvp: Senest onsdag den 3.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Malene Ehlers

maj 2017 til femr@lassenricard.dk

