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Fortællingernes tid Line Vaaben Hent PDF Forlaget skriver: Vi har fortalt historier til hinanden i alle tider og
samfund. Men fortællingens kraft er mere nødvendig end nogensinde. Og verden over har medierne fået
øjnene op for at lange, velfortalte historier er en efterspurgt vare, frem for korte nyheder og clickbait.

I Fortællingernes tid interviewer journalist og fellow ved Syddansk Universitet Line Vaaben journalister,
redaktører og fotografer fra fire lande, og præsenterer en række eksempler på den bedste fortællende
journalistik fra både den amerikanske tradition og den fremvoksende og særlige skandinaviske

fortælletradition.

Fortællende journalistik har ofte mennesker og miljøer i centrum og tager fat om store og vigtige temaer i
livet og samfundet. Genren trives særlig godt i en stadig mere fragmenteret verden, fordi fortællende
journalistik tilbyder læserne forståelse og fordybelse, og danner bro mellem ønsket om oplevelser og

nødvendigheden af viden.

Fortællingernes tid er en antologi, som henvender sig til alle journalister, skrivende og fortælleinteresserede.
Bogen tager læseren med ind i journalisternes værksted og introducerer eksempler på den bedste fortællende

journalistik netop nu.

Line Vaaben (f. 1972) er fortællende journalist på Dagbladet Information og fellow ved Syddansk Universitet
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