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er lektor ved Institut for  
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Universitet. Han forsker  
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Musik i tv-reklamer er et stærkt kommunikativt 
fænomen. De fleste af os udsættes dagligt for denne musik,  
og vi kan ikke let lukke ørerne for den. Musik i tvreklamer kan  
bl.a. fange vores opmærksomhed, skabe hukommelse og bidrage  
til at karakterisere det, som reklamen forsøger at sælge.

Musik i tvreklamer er dog ikke et velundersøgt fænomen, og bogen 
tilbyder på den baggrund en indføring i, hvad der karakte riserer 
musik i tvreklamer, og hvordan musikken kan undersøges i et 
tekstanalytisk perspektiv. Bogen præsenterer således en række 
kategorier og modeller, som kan bruges til at analysere musik i  
tvreklamer og anden lignende musik (fx musik i film, musikvideoer 
og musik i andre reklamesammenhænge).

Bogen henvender sig primært til studerende og undervisere ved 
mellemlange og lange videregående uddannelser, hvor musik og 
medieret kommunikation er på dagsordenen. Bogen henvender  
sig også til undervisere på højskoler og i gymnasieskolen, hvor  
bogens temaer og cases kan inspirere til fx ATforløb.

MUSIKITVREKLAMER.SAMFUNDSLITTERATUR.DK

Kulturjournalistik viser, hvordan medi
erne og journalistikken har udviklet sig 
gennem de seneste 100 år, og hvordan 
kulturjournalistikken ser ud i dag – med 
dybdegående analyser af både indhold, 
modtagere og afsendere. 

Kulturliv er en omfattende og vel fortalt 
beskrivelse af dansk kulturliv. Bogen 
beskriver modsætninger, skismaer og 
problemtyper i kulturpolitik, i kulturinsti
tutioner og blandt brugere.

„Medie og kommunikations leksikon er et 
 fremragende og tiltrængt viden skabeligt 
opslagsværk af høj, høj klasse. [...] skrevet 
af forskere til studerende og ikke mindst 
undervisere.“ 
 Politiken
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