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Kære modtager af vores nyhedsbrev
Tak, fordi du har tilmeldt dig vores jomfrusejlads (!) … det første nyhedsbrev fra politiskkommunikation.dk. Nyhedsbrevet
vil indeholde information om nyt på siden – og hver gang et udvalgt citat, som endnu ikke har været publiceret på
hjemmesiden.
Kan det blive større? Man tvivler!
Vores indenrigsminister får æren af at lægge ud med dette:
UGENS CITAT
Vi fastholder alt, hvad vi står for
Lars Løkke i Go’morgen Danmark 28. november 2005
***
NYE KOMMENTARER
Bli'r det til noget, eller ved man bare, hvor man har dem?
Man kan næsten ikke undgå at høre brudstykker af sketchene Hverdags Fogh fra satirikerholdet Tjenesten hos DR’s P3, når
statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) går på podiet og taler til støre forsamlinger.
Af Martin Deichmann. Lagt på den 29. november 2005
Pinds kampagne kunne have favnet bredere
I betragtning af, hvordan medierne på forhånd forsøgte at udstille Pind som den store taber, må man nu sige, at han
klarede det ganske godt – han er stadig med i top 10, når man ser på personlige stemmetal.
At der dog er en ende på jublen, må være selvsagt af det samlede resultat.
Af Jeanette Serritzlev. Lagt på den 27. november 2005
Springerne – om partispringeri lige efter valget
Det er mindre end en uge siden, at de blev valgt. Alligevel er meget sket siden. Brigitte Klintskov Jerkel (valgt for Venstre i
Greve) og Wallait Khan (valgt for Venstre i København) gjorde det selv. Gik. Karin Falkencrone (valgt for Venstre i
Fredensborg-Humlebæk) nåede at blive smidt ud.
Af Jeanette Serritzlev. Lagt på den 22. november 2005
Valgplakaten – en dinosaur med fremtidspotentiale
Hvis man skelner mellem valgkamp og politisk dagligdag, kan man måske mene, at plakater er valgkampagnernes sidste
eksempel på ikke-målrettet kommunikation. Betyder det mon, at de er på vej helt ud af billedet, eller snarere at de er på
vej over i et nyt område af de politiske partiers strategier? Og er der i virkeligheden ikke også meget moderne valgplakater,
der målrettet forsøger at få en bestemt gruppe i tale?
Af Martin Deichmann. Lagt på den 21. november 2005
***
NYE LINKS OG CITATER
Flere gange om ugen kommer der nye citater og links på siden. Sidste citat er publiceret kl. 11.57!

GODE IDÉER MODTAGES GERNE

***

Vi modtager meget gerne forslag til emner, vi skal tage op, gode citater, links m.v. Send dit forslag på mail.

Politiskkommunikation.dk drives af Serritzlev Sprog
Emil Pipers Vej 14 | 2800 Kgs. Lyngby
E-post: info@serritzlevsprog.dk | Hjemmeside: www.serritzlev.dk
Vil du afmeldes nyhedsbrevet? Så send en mail her.

