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Howard Rheingold, de auteur van de bestseller Net Smart: How to Thrive
Online, geeft op dinsdag 2 april aan de Universiteit Utrecht een keynote en College
Tour. Rheingold zal spreken over vitale mediavaardigheden in de 21e eeuw, zoals
‘crap detection’, ‘participation power’, ‘social-digital know-how’ en ‘mindful web
use’.
De keynote en College Tour worden georganiseerd door Mediawijzer.net en de Universiteit
Utrecht, en vinden plaats op Drift 21 (zaal 0.32) in Utrecht op 2 april 2013 van 14.15 tot
16.45 uur. Publiek kan zich aanmelden via www.mediawijzer.net/rheingold. Er is nog een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Rheingold en Net Smart
Rheingold is een van de godfathers van het Amerikaanse denken over media. Zijn boek Smart
Mobs: The Next Social Revolution was een bestseller in 2002. Vorig jaar schreef hij het
veelgeprezen boek Net Smart: How to Thrive Online.
Howard over Net Smart: “Instead of confining my exploration to whether or not Google is making
us stupid, Facebook is commoditizing our privacy, or Twitter is chopping our attention into
microslices (all good questions), I’ve been asking myself and others how to use social media
intelligently, humanely and above all mindfully. This book is about what I’ve learned.”
Mediafilosoof Henry Jenkins schreef over Rheingold: “Howard has been one of the smartest,
most forward thinking, most provocative writers about digital culture for the past several decades.
He’s someone who always makes me think. Even a short hall way chat with Howard at a
conference can lead to transformative insights about how we live within a networked culture.”
Programma 2 april
14.00-14.15 uur: Ontvangst & inloop
14.15-14.30 uur: Introductie van Howard Rheingold
14.30-15.20 uur: Keynote rondom Rheingold’s nieuwste boek Net Smart: How to Thrive Online
15.20-15.40 uur: Q&A nav keynote
15.40-16.00 uur: Pauze
16.00-16.45 uur: College Tour op basis van publieksvragen
Noot voor de pers, niet voor publicatie
Voor meer informatie over het event of voor persaanmeldingen kunt u contact opnemen met
event-coördinator Daniel Lechner, daniel@eeep.nl, 06-52306327. Een interview met Howard
Rheingold kan gearrangeerd worden.

