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Blik for lyd Ansa Lønstrup Hent PDF Forlaget skriver: ´Blik for lyd´ handler ikke om at slå blikket ned eller
lukke øjnene i. Den handler derimod om at slå ørerne ud og holde blik, ører og tænkning åbne for lyd og
dermed for de øvrige sensoriske modaliteter, som til stadighed henvender sig til os gennem medier og

artefakter, i byen og i vores hverdag.

Blik for lyd introducerer som den første bog på dansk et internationalt stort og voksende fag- og
forskningsfelt, ´Sound Studies´, som stadig er i boblende udvikling, og som er markant interdisciplinært.
Bogen henvender sig derfor til så forskellige fagområder som medie-, sprog-, it- og kommunikationsfag,

kunst- og kulturfag, geografi-, arkitektur- og naturvidenskabelige fag samt handels- og organisationsfag. Det
sker gennem otte forskellige bidrag, som med lyttende og analytisk afsæt undersøger forskellige

lydfænomener i kontekst: fra lyd i film, musikvideo, reklamer, lydkunst og lydbøger til lyd og urbanitet - lyd
og lokalitet.
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