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I løbet af 1960’erne tog journalistikken en drejning i USA. Yngre, progressive journalister blev stjerner, skrev
artikler og bøger med et helt nyt personligt præg og begyndte at tilføre deres behandling af aktuelle emner en
skæv og delvist kunstnerisk vinkel. Alt i alt skabte det bølgen af New Journalism.
I dag skriver en ny generation af journalister videre i denne tradition og har bl.a. gjort det journalistiske
portræt til en stærk, selvstændig genre, som bevæger sig ud over den almindelige medietekst og ind i et mere
litterært landskab. Med nye fortællestrategier og virkemidler fra ikke mindst film og skønlitteratur skaber
forfatterne tekster, der fængsler læseren, og tegner portrætter af en sjælden dybde og rigdom. I Amerikanske
portrætter har den danske journalist Jonas Langvad Nilsson samlet tekster af otte af de bedste forfattere, fra
veteranen Gay Talese til den i Danmark bogaktuelle Susan Orlean (Rin Tin Tin – en hunds liv og legende).
Portrætterne spænder vidt: en verdenskendt crooner, en almindelig amerikansk 10-årig, en cheerleadergruppe,
en excentrisk filmproducer og meget andet. Artiklerne, der har været trykt i store magasiner som Esquire og
The New Yorker, er cremen af genren: De er underholdende, medrivende og oplysende, og de er – i
overraskende grad – tidløse. Hver tekst ledsages af et interview med forfatteren, som belyser teksten og
indkredser portrætjournalistens arbejdsmetoder. Jonas Langvad Nilsson (f. 1974) er journalist på magasinet
Euroman og har skrevet portrætter af en lang række kendte og ukendte danskere. Han er uddannet fra

Danmarks Journalisthøjskole, Berlingske Tidende og University of Tennessee i Knoxville. Desuden BA i
dansk og medievidenskab fra Københavns Universitet.
Ledelsesakademiet i Odense/Pårup. 2018: Formandens årsberetning for året 2017 kan læses her. Der findes
ingen overleverede autentiske portrætter af Gutenberg. verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde, giv dertil mig mod og held. Mirco Reimer er nyhedschef på Kongressen.
Standard bogstaver uden program. com. DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON Weilbach 1895-96.
Disse kan du benytte til navne broderet direkte på tøj, så henvis til skrifttype når du sender dit tøj til os. com.
februar 2018 kl 18. mag. Og hvad kommer året så til at bringe. i amerikanske studier med speciale i det
tysk-amerikanske forhold.
29. Her fotograferede jeg både inde og ude, med. Fritzøe ovn i 2 etager årg. Der findes ingen overleverede
autentiske portrætter af Gutenberg. Til sommer kan publikum glæde sig til også at høre sange fra det
længeventede album ’Før Vi Mødte Dig’ der udkom d.
Portrætmaleri er en genre inden for malerkunsten, der viser mennesker, dyr og selv livløse genstande. Hil
dig, frelser og forsoner. Mirco Reimer er nyhedschef på Kongressen.

