PRESSEMEDDELELSE
Nu er årets bedste gratis avis på gaden.

Den 27. September 2006
Er du træt af aldrig at komme inden for døren uden at skride i dynger af gratisaviser? Er du begyndt
at spørge dig selv, hvad i alverden du skal stille op med endnu en sund madopskrift, en light artikel
om singlekulturen og evindelige telegrammer fra Reuters Bureau, du allerede har læst?
Så kig efter de gule bude ved Nørreport Station torsdag den 28. september og få et eksemplar af
OBS! - en 32 siders gratis avis, der nuancerer, skaber modbilleder og andre perspektiver på nyhedsformidling.
OBS! er et anderledes bud på en gratis avis og kommer i et enkelt nummer. Avisen er sammensat af
bidrag fra danske og internationale kunstnere og journalister, der i ord og billeder behandler aktuelle
problemstillinger fra andre perspektiver end mainstream medierne tilbyder.
Bidragsyderne tager udgangspunkt i mediernes nyhedsformidling og kommenterer på forskellig vis
samtidige politiske, sociale og kulturelle fænomener fra både et dansk og globalt perspektiv.
I avisen ﬁnder du bidrag af: Kristina Ask, Michael Baers, Rasmus Bjørn, Shahram Entekhabi, Lotte
Folke Kaarsholm, Zach Formwalt, Karl Holmqvist, Laura Horelli, La Loko, Jørgen Michaelsen, Tanja
Nellemann Poulsen, Berit Nørgaard, Khaled Ramadan, Pia Rønnicke, Cornelia Schmidt-Bleek, Ida
Schulz, Lise Skou & Andrea Creutz, Oliver Stilling og Myne Søe-Pedersen.
OBS! ønsker at udfordre den måde, vi opfatter verden omkring os på, og skabe et anderledes billede
af virkeligheden end det, vi præsenteres for gennem gratisavisernes ensrettede nyhedsstrøm. Avisen
diskuterer, hvad det er for en type nyhedsformidling, gratisaviserne står for, og deres indﬂydelse på,
hvordan nyheder konstrueres, distribueres og modtages.
OBS! bliver uddelt af gule bude i København torsdag den 28. september og vil i oktober være at
ﬁnde på udstillingssteder, biblioteker og cafeer i Københavnsområdet.
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