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Stil nu ind... n a Hent PDF Danmarks Radio har sendt musik ud i æteren siden 1925. Dengang var der én
radio for alle, og lyden af musik, nyheder, hørespil og sport gjorde radioen til en selvfølgelig del af

hverdagen. Efterhånden åbnede Danmarks Radio for et bredere musikrepertoire, uundgåelige ørehængere og
nye lyttere i en svær balancegang mellem underholdning og oplysning. "Stil nu ind …" er historien om

Danmarks Radio, dens mange ensembler og musikken fra de tidligste produktioner til vore dages udsendelser
via DAB og internettet. 12 forfattere med rødder i musikvidenskaben lytter til alt fra underholdningsorkestre

og Torsdagskoncerter til Giro 413 og Go’ Morgen P3. De tuner ind på radioens og musikkens stærke
gensidige påvirkning og dykker ned i ofte højrøstede diskussioner om valg af musik og programmer, public
service-forpligtelser, lytterundersøgelser og DR’s samspil med musiklivet. For mens radioen har afgørende
betydning for musikkulturen som smagsdanner, gate-keeper, reklamesøjle og stemningsskaber, så har

musikere og musikliv haft indflydelse på, hvad vi gennem snart 100 år har forstået som radio.

 

Danmarks Radio har sendt musik ud i æteren siden 1925. Dengang
var der én radio for alle, og lyden af musik, nyheder, hørespil og

sport gjorde radioen til en selvfølgelig del af hverdagen. Efterhånden
åbnede Danmarks Radio for et bredere musikrepertoire, uundgåelige

ørehængere og nye lyttere i en svær balancegang mellem
underholdning og oplysning. "Stil nu ind …" er historien om

Danmarks Radio, dens mange ensembler og musikken fra de tidligste
produktioner til vore dages udsendelser via DAB og internettet. 12

forfattere med rødder i musikvidenskaben lytter til alt fra
underholdningsorkestre og Torsdagskoncerter til Giro 413 og Go’

Morgen P3. De tuner ind på radioens og musikkens stærke gensidige
påvirkning og dykker ned i ofte højrøstede diskussioner om valg af

musik og programmer, public service-forpligtelser,
lytterundersøgelser og DR’s samspil med musiklivet. For mens



radioen har afgørende betydning for musikkulturen som
smagsdanner, gate-keeper, reklamesøjle og stemningsskaber, så har
musikere og musikliv haft indflydelse på, hvad vi gennem snart 100

år har forstået som radio.
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