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Elektroniske fiktioner - TV som fortællende medie Ib Bondebjerg Hent PDF Drama og anden form for fiktion
har i mange år været noget af det mest populære på tv-skærme verden over. Ib Bondebjergs bog "Elektroniske
fiktioner" fra 1993 fortæller om nogle af tv-mediets vigtigste genrer, nemlig tv-føljetonen – også kendt som
tv-serien. Med udgangspunkt i nogle af samtidens mest populære og skelsættende tv-serier – "Matador", "Nye
tider", "Europa i flammer", "Holocaust", "Den syngende detektiv", "Heimat" og "Twin Peaks" – fortæller Ib
Bondebjerg om de forskellige genrer, hvad der definerer dem, og hvad vi som seere får ud af dem ud fra et
æstetisk, psykologisk og historisk perspektiv. Ib Bondebjerg (f. 1947) er professor emeritus ved Københavns
Universitets Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Han har blandt andet skrevet bøgerne "Medier og
samfund" (sammen med Ulla Bondebjerg), "Elektroniske fiktioner" samt en lang række artikler om litteratur,
film, tv og radio.
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