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FRIVILLIGT STUDIEJOB

MEDIEMAGASINET SAMSON SØGERTV-JOURNALISTER
Går du op i de nyeste formidlingsformer? Har du en fremtid bag kameraet? Og vil du være en del af et
mediemagasin, der er under udvikling?
SAMSON udkommer to gange om året online. Magasinet skal fremadrettet bestå af interviews som kan
være artikler på skrift, men også som audiovisuelle produktioner. Vi søger derfor studerende, som vil
producerer små videoindslag med interviews med forskere og branchefolk.
Om SAMSON
SAMSON er et landsdækkende magasin for læsere, der interesserer sig for medier, fagjournalistik,
kommunikation, branding, retorik, politik, dramaturgi og meget meget mere. Artikler i SAMSON kan
handle om alt fra speeddating til undervandjagt, bare de har et medie- eller kommunikationsperspektiv.
Magasinet er drevet af frivillige studerende, og redaktionen består af: to chefredaktører, to salg- og
marketingkoordinatorer i hhv. Aarhus og København, to layoutere i Aarhus, faste og freelance skribenter, korrekturlæsere, og fotografer. Redaktionsmøderne foregår primært i Aarhus, men skulle du bo et
andet sted, er det ikke et problem.
SAMSON udkommer tre gange om året (oktober/november, marts/april og maj/juni). Som tvjournalist skal du aflevere cirka tre uger før udgivelsen.
Hvert magasinnummer har et tema, som artiklerne i nummeret er inspireret af. Tidligere temaer har
blandt andet været:
•
•
•
•
•

”Medier – kan vi leve uden?”
”Sport og medier”
”Det succesfulde tv”
”Medier og valg – magtens ansigter”
”Street art – det forbudte medie”

SAMSON er et frivilligbaseret mediemagasin, som udgives af Sammenslutningen af medie- og kommunikationsstuderende
(SAMS). Magasinet er udkommet i mere end 20 år og henvender sig til studerende såvel som branchefolk med særlig interesse for
medier og kommunikation. SAMSON er udarbejdet af studerende og udkommer tre gange årligt. Læs mere på www.samsnet.dk
Mediemagasinet SAMSON • samson@samsnet.dk • www.samsnet.dk
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Næste tema er ”Medier i hverdagen”, og vi ønsker, at skribenterne, fotografer og tv-journalister skal
fortolke temaet så kreativt og frit, som overhovedet muligt. Magasinnummeret udkommer d. 6. april
2013.
Er du nysgerrig for at se tidligere udgivelser af SAMSON, kan du se seneste nummer her:
http://bit.ly/SAMSON_nov2012
Om dig
•
•
•
•
•
•

Du ønsker at øve dig i (eller kan allerede) formidle fagstof på en lettilgængelig, journalistisk måde
Du er ikke bange for at kontakte og interviewe relevante kilder
Du kan tilrettelægge et interview
Du laver altid grundig research og vægter fagligt indhold højt
Du kan producere videoer selvstændigt (låne udstyr, planlægge indslag, interviewe, redigere
mv.)
Du skal som minimum kunne producere indhold til maj- og oktober-udgaverne 2013.

Det er muligt at samarbejde med en skribent, så du kun skal stå for selve produktionen, og skribenten
skal stå for vinkling, kontakt og interview.
Vil du være tv-journalist?
Er du interesseret i at blive en del af en uformel og social redaktion, øve dig i journalistiske tvproduktioner og ønsker du at have videoindslag at sende med CV’et, så tilmeld dig vores næste redaktionsmøde. Mødet er d. 5. februar 2013 kl. 19-21 i Aarhus. Tilmeld dig her:
http://www.facebook.com/events/507152515975699/
Bor du i en anden by, så send os en mail med et par ord om dig selv, link evt til videoer, som du har
produceret, og skriv i hvilke geografisk områder, du kan lave interviews. Vores mailadresse er:
samson@samsnet.dk. Skriv ”Tv-journalist” i emnefeltet.
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