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Sport er benhård træning, ekstreme fysiske præstationer og millionkontrakter. Sport er eliteidræt, storskærme
og miniputterne på skolens mudrede fodboldbane. Sport er også - og i høj grad - afslapning, spænding og
socialt fællesskab foran fjernsynet hjemme i stuen. Sport er derfor 'big business' af afgørende betydning for
danske tv-stationer, der kæmper om de vigtigste sportsgrene og de store internationale sportsbegivenheder.
Fascination og forretning i dansk tv-sport sætter fokus på forholdet mellem sport, tv og sportspublikum i
Danmark og trækker en linje fra tv-sportens tidlige barndom over Gunnar 'Nu' Hansen og frem til i dag, hvor
komplekse og tætte former for samarbejder mellem tv-stationer, virksomheder og sportsorganisationer udøver
en voksende kontrol over de sportsbegivenheder, der vises på fjernsynet.Bogen belyser, hvordan tv og sport er
blevet mere og mere afhængige af hinanden i en politisk kamp om folkekultur, fascination, teknologi og
penge.
Arkiv. 1, 2009.
Det er afgørende i fremtidens guldsmedebutikker, at … Med konflikten i Ukraine og Ruslands annektering af
Krim-halvøen har spørgsmålet om den uforudsigelige nabo, Rusland, igen vil rette sit blik mod Georgien som

i. ARTIKEL FRA AUCLOCK NR. 1, 2009. dk Lund Brandhouse er et danskbaseret brandhouse, der ejer,
samler og distribuerer unikke kvalitetsbrands inden for livsstil, trends og design på globalt plan. I. dk Lund
Brandhouse er et danskbaseret brandhouse, der ejer, samler og distribuerer unikke kvalitetsbrands inden for
livsstil, trends og design på globalt plan. dk Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores
persondatapolitik og brug af cookies, når du besøger jyllands-posten. Fremtidens Guldsmedebranche - Er
guldsmedene ved at flyve væk. Kendt af sine fans som Valsekongen har den hollandske violinist André Rieu
gjort sin kærlighed til klassisk musik til en multimillion-dollar-forretning. 1, 2009. Presse-meddelelser fra
FDM - Forenede Danske Motorejere på autoteket. Psykologisk kommunikation > Imagoterapi.
Presse-meddelelser fra FDM - Forenede Danske Motorejere på autoteket. Det ugentlige nyhedsbrev giver dig
nyheder, fascination og klummer om ny viden og om teknologiske dilemmaer i din egen hverdag og i
samfundet. Det ugentlige nyhedsbrev giver dig nyheder, fascination og klummer om ny viden og om
teknologiske dilemmaer i din egen hverdag og i samfundet. Fremtidens Guldsmedebranche - Er guldsmedene
ved at flyve væk. Psykologisk kommunikation. Af Bloggens filmexpert fra Gudhjem Uptown, Jesper
Rovsing Olsen: Overtegnede skribent er glad for biografier om store personligheder, og en af de mest skattede
på. Af Bloggens filmexpert fra Gudhjem Uptown, Jesper Rovsing Olsen: Overtegnede skribent er glad for
biografier om store personligheder, og en af de mest skattede på.

