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BESKRIVNING

"Banbrytare!" publicerades ursprungligen i Pressbyråns tidning SID, hösten 2009Inspirerade av tidningen
New York och new journalism drog Bobo Karlsson, Lars Peder Hedberg och ett gäng kompisar igång
tidningen Sthlm City på sjuttiotalet. Strax innan hade Johan Ehrenberg börjat ge ut ETC.Där någonstans
föddes den svenska magasinsjournalistiken, så som den ser ut idag.I den här artikeln ryms hela historien.
Om vad titlar som Nöjesguiden betytt för det svenska berättandet, om Månadsjournalens grundande, om
Slitz klassiska år i slutet av åttiotalet, om tidningen Pops grundande, om Darlings betydelse, om SEX och
om Filter. Kalla det folkbildning.Klas Ekman är frilansjournalist och författare. Telegram ger även ut hans
samlade intervjuer med Håkan Hellström och Stig Larsson, samt de två långa klassikerstämplade artiklarna
om Broder Daniel och Kent som ursprungligen publicerades i tidningen Sonic.Telegram Journalistik ger
ut god journalistik som publicerats genom tiderna - i bokform. Krönikor, essäer, reportage, artiklar,
spännande features, djuplodande intervjuer, grävande reportage - journalister från den så omsusade
magasinsboomen under 80-, 90- och 00-talet öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits fantastiska texter
även innan dess som nu kan tillgängliggöras igen. Det skrivs dessutom nya texter, som nu kan läsas direkt
- i en e-bok eller en tryckt bok, läsaren väljer.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer till banbrytare - Synonymerna.se

Landets två Moderna-museer startar våren med några av det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets
banbrytare. I Stockholm visas Gilbert & Georges brittiskt ...

Två samtida banbrytare i sjuksköterskeyrkets framväxt - Vårdfokus

Två starka kvinnor, en svenska och en engelska, utvecklar i varsitt land sjuksköterskeprofessionen i mitten
av 1800-talet. De befinner sig samtidigt vid ...

I huvudet på en banbrytare - Viggo Cavling, Katarina Gospic - Bok ...

Våra hjärnor har inte förändrats nämnvärt de senaste 40 000 åren, ändå har mänskligheten utvecklats från
grottmänniskor till dagens högteknologiska ...
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BANBRYTARE!
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