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Watch Mediers praktikanter på tur til Bruxelles
Watch Mediers tre praktikanter har været en tur til Bruxelles. Og i effektivitetens
tegn blev turen afviklet på et døgn. Vi besøgte Kommissionen, Parlamentet, Watch
Mediers udsendte korrespondent og Politicos redaktion – alt blev effektueret i
løbet af én dag.
Vi startede rejsen tirsdag den 7. juni, hvor vi efter arbejde på kontoret strøg i
lufthavnen med kurs mod det europæiske magtcentrum.
Eftersom vi ankom om aftenen, havde vi ingen aftaler og kunne spadsere i de
gamle stemningsfulde gader, hvor vi nåede et stop forbi Manneken Pis og hans
notoriske rand af kameraknipsende turister, ligesom vi også nåede at se hans
feminine modstykke Jeanneke Pis i en barfyldt gyde ikke langt derfra.

På Grand-Place i Bruxelles.
Efter en kulturel aften stod onsdagen på fuldt program.

Juni 2017
Første stop var på Mette Mandrups kontor kun et stenkast fra Kommissionen. Hun
er Watch Mediers udsendte korrespondent, der skriver historier til alle Watches’ne,
når der er relevant stof at dække.
Mette Mandrup fortalte blandt andet om sit daglige arbejde, hvordan hun fik
opsnuset historier og kontakter til kilder.

Karen Manniche, Thomas Nygaard Madsen, Frederik Jensen og Astrid Krysfeldt på
besøg i Kommissionen.
Derefter gik turen praktisk talt over på den anden side af gaden til Kommissionen,
hvor vi hørte et nyt EU-lovforslag blive fremlagt.
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Frederik Jensen (til venstre) og praktikantvejleder Thomas Nygaard Madsen på
besøg hos Politico.
Så gjaldt det et besøg hos redaktionen på Politico, der er et online nyhedsmedie.
Her blev vi vist rundt samt oplyst om redaktionens arbejdsgange og
forretningsmodellen, og vi fik hilst på redaktionshunden. En forholdsvis rund mops,
der futtede rundt fra kontor til kontor.
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I Europa-Parlamentet.
Ingen tid at spilde så vi valfartede videre i forretningsdistriktet, der omgiver
Kommissionen og Parlamentet, som var sidste stop. Her mødte vi Rikke Uldall, der
er pressemedarbejder i Europa-Parlamentets pressetjeneste, hvor hun er kontakt
for de danske korrespondenter i Bruxelles.
Hun kunne fortælle om en tætpakket, men spændende arbejdsdag.
Det var sidste punkt på programmet, og vi vendte mod lufthaven en masse viden
om livets gang i Bruxelles rigere.

