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Lyt til tv Iben Have Hent PDF Forlaget skriver: Hvorfor føler vi os ofte manipuleret af underlægningsmusik i
seriøse dokumentarprogrammer? Og kan vi komme denne følelse til live ved at få større kendskab til, hvad

det er, musikken kommunikerer?
Lyt til tv beskriver, hvordan musik overhovedet kan betyde noget, og hvad der sker, når den optræder som

underlægningsmusik sammen med billeder og tale. Frem for at beskæftige sig med musik i fiktionsfilm tager
denne bog fat på et emne, som der ikke før er blevet skrevet en bog om: musik i tv-dokumentarudsendelser.
Der er vitgtigt, ikke mindst fordi underlægningsmusik i tv måske er den musikform, vi bruger mest tid på at

lytte til i hverdagen.

Bogen har en bred målgruppe: medievidenskaben, musikvidenskaben, psykologien, journalister og andre
medieproducenter, gymnasie- og seminarielærere - eller bare læsere, der har interesse i at blive klogere på

underlægningsmusikkens kommunikative egenskaber.
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