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Det store sceneskift Christian Have Hent PDF Forlaget skriver: Tæppet er ved at gå ned for det
oplevelsessamfund, vi har kendt i mange år, og ind på scenen træder i stedet version 2.0 af

oplevelsesøkonomien: Det kommunikative samfund. Det betyder ikke, at vi er færdige med at hungre efter
oplevelser. Tværtimod! Ethvert budskab, det kommunikeres til os, skal i fremtiden være en oplevelse, og det
gælder uanset, om det kommer fra chefen, den lokale købmand eller en stor international filmproduktion.

Men efterspørgslen vil ændre karakter. Der vil opstå en ny alliance mellem det kommercielle og substantielle.

Vi er ved at være trætte af glitrende indpakning og spektakulær iscenesættelse, der ikke skjuler andet end
ophavsmandens trang til at tjene penge. Fremover vil vi, inden vi finder pengepungen frem, se nøje på, om et
projekt, et produkt, en oplevelse eller en event kommunikerer stærke etiske budskaber og meningsfyldte

perspektiver, som vi kan bruge i arbejdet med at opbygge vores egen identitet.
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