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Dansk film og kulturel globalisering Ib Bondebjerg Hent PDF Forlaget skriver: DANSK FILM OG
KULTUREL GLOBALISERING beskriver og analyserer den globalisering af det danske samfund, som er sket

siden 1970´erne, med særlig vægt på de konflikter, kulturmøder og globale udfordringer, det har givet
anledning til. Bogen er den første danske bog, som tager fat på hvordan globaliseringen og den mere

multikulturelle sammensætning af det danske samfund har påvirket dansk film, både spillefilm, kortfilm og
dokumentarfilm.

På baggrund af et omfattende empirisk materiale om globaliseringens indflydelse på dansk film og dansk
kultur og interview med 11 danske instruktører, der alle har bidraget væsentligt til filmens globale dagsorden,
tegnes et nyt billede af mangfoldigheden i dansk film. Samtidig analyseres og diskuteres en række centrale
film med globaliseringen og den multikulturelle virkelighed som tema, den modtagelse filmene har fået, og

den diskussion, de har givet anledning til.

Bogen er rigt illustreret, og forsynet med en lang række oplysende tabeller og figurer som dokumenterer
væsentlige aspekter af den kulturelle globalisering, udviklingen i filmkulturen og Danmark som

multikulturelt samfund.
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