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Grib Fremtiden Christian Have Hent PDF Hvordan kan kommunikationen mellem generationerne opretholdes
i den fagre nye, digitale verden? Hvorfor er det så vigtigt, at man kan kommunikere gennem de nye sociale
medier? Hvad er en Senior Digital Native, og hvordan bliver man en sådan? Hvordan kan man tilegne sig de
sociale mediers kodeks og samtidig holde fast i sin identitet og værdier? Hvordan kan den ældre generation

blive en væsentlig aktør på de nye digitale platforme, og hvorfor har den yngre generation brug for
seniorernes livskundskab og erfaringer? Medieguru, forfatter, foredragsholder og kreativ direktør for Have
Kommunikation, Christian Have, besvarer på en lærerig, inspirerende og filosofisk måde disse spørgsmål og

herigennem motivere seniorerne til at træde ind i deres børns og børnebørns digitale, sociale univers.
Christian Have startede i 1983 Have Kommunikation, der i dag er Skandinaviens førende

kommunikationsbureau på kulturområdet. Siden 2010 har han været kreativ direktør for Have
Kommunikation og indtil da direktør. Han er cand.phil. fra Københavns Universitet og adjungeret professor
ved både Aalborg Universitet og Copenhagen Business School. Han udgav ”Drømmen om berømmelse” i
2010, ligesom han tidligere har skrevet ”Synlighed er eksistens” (2004) om netop kommunikation på

kulturområdet, samt ”Det store sceneskift” (2008) om fremtidens kommunikation. Han varetager desuden en
lang række bestyrelsesposter, lige som han hyppigt optræder som både foredragsholder og debattør.
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Digital Native, og hvordan bliver man en sådan? Hvordan kan man
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Kommunikation, Christian Have, besvarer på en lærerig,
inspirerende og filosofisk måde disse spørgsmål og herigennem
motivere seniorerne til at træde ind i deres børns og børnebørns
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kommunikationsbureau på kulturområdet. Siden 2010 har han været
kreativ direktør for Have Kommunikation og indtil da direktør. Han
er cand.phil. fra Københavns Universitet og adjungeret professor ved
både Aalborg Universitet og Copenhagen Business School. Han

udgav ”Drømmen om berømmelse” i 2010, ligesom han tidligere har
skrevet ”Synlighed er eksistens” (2004) om netop kommunikation på
kulturområdet, samt ”Det store sceneskift” (2008) om fremtidens

kommunikation. Han varetager desuden en lang række
bestyrelsesposter, lige som han hyppigt optræder som både

foredragsholder og debattør.
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