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Techtopia søger podcast pionér
En journalist. En mikrofon. En laptop. En podcast. En historie om fremtiden.
Den næste medierevolution er podcast; fremtidens radio.
Techtopia er en ugentlig podcast om teknologi produceret af Henrik Føhns, som
selv tog springet fra programmet “Harddisken” på P1 på DR for at skabe et
nichemedie, der rammer plet i målgruppen af folk, som vil vide mere om, hvordan
teknologi forandrer vores samfund, økonomi, politik, hjerne, krop og relationen til
andre mennesker.
Techtopia er i konstant dialog med sine lyttere på sociale medier, f.eks. de snart
1200 meget aktive medlemmer af vores Facebook gruppe Techtopia Backstage.
Hvis du vil være med, så skal du være bredt interesseret i teknologi og
samfundsforhold: Fra robotter til Facebook, blockchain, kunstig intelligens, virtual
reality og hacking af DNA. Du skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar. Du
skal være eller hurtigt blive hjemmevant i digitale værktøjer fra lyd til SoMe, video
og fotos, fordi du kommer til at bruge hele paletten. Du skal være villig til at begå
fejl og lære af dem. En god portion sort humor vil også hjælpe dig i hverdagens
kontorfællesskab.
Hvad kommer du til at lære? Du bliver klædt på til at starte dit eget medie, og du
lærer radioproduktion fra bunden af en af branchens mest garvede hunde. Du
kommer til at tilrettelægge, optage, redigere, publicere, brande, reklamere, tweete,
blogge, vlogge og skrive lange analyser til vores nyhedsbrev. Men det meste af din
tid kommer til at gå med at interviewe kloge hoveder. Det kræver viden og
forberedelse, og du vil være i marken og interviewe med din mikrofon flere af ugens
dage.
Techtopia er et uafhængigt journalistisk medie, som udgives af Ingeniørforeningen
IDA i samarbejde med en række eksterne partnere. Det er konstruktiv
dialogjournalistik om mennesker og deres teknologi i overensstemmelse med IDAs
vision om at blive teknologiens stemme nr. 1. IDA og Techtopia er stedet for den
dybe dialog om teknologiens utopier og dystopier.
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Hvem er IDA? Vi er Ingeniørforeningen med 119.000 teknologisk professionelle
medlemmer. Vi bor i et stort hus på havnekajen på Kalvebod Brygge i København
med kontorfællesskaber fordelt på tre etager. Vores medlemmer har brug for viden,
derfor laver vi over 1000 konferencer hvert år - og nu breder vi tilbuddet om viden
ud over alle mulige nye kanaler. Techtopia er én af dem.
Er du klar til fremtiden? Er du klar til at blive podcaster? Giv lyd!
Hør mere på techtopia.dk

2

