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Sådan har du aldrig været på Bogforum før 
 

 
Mofibo gentænker Bogforum og livestreamer alle deres arrangementer via Facebook.  
Nu kan du sidde i første parket til en perlerække af forfatterinterviews hjemme i din egen 
stue.  
 
Mød Hella Joof, Leonora Christina Skov, David Lagercrantz, Leif Davidsen, Lis Sørensen, 
Sebastian Klein og mange flere prominente forfattere, når streamingtjenesten Mofibo tager på 
Bogforum. Som noget helt nyt kan du være med uanset, hvor du befinder dig, når Mofibo 
lancerer deres visionære koncept: Mofibo-boksen.  
 
Boksen 
I samarbejde med messedesignfirmaet Bigini, har Mofibo fået kreeret et rektangulært lydstudie, 
der vil danne rammer for Mofibos forfattersamtaler, og alt bliver livestreamet på Mofibos 
facebookside. Mofibo-boksens nyskabende koncept har tiltrukket en overflod af aktuelle gæster 
og det stjernespækkede program er fyldt til randen alle tre dage.  
Foran boksen vil der hænge 16 hovedtelefoner, så de gæster der har fundet vej til Bella Center, 
kan lytte til samtalerne og følge med gennem ruden.  
 
I en digital udvikling  
I disse år ser vi en tendens til at flere og flere danskere lægger den fysiske bog på hylden og i 
stedet benytter sig af de mange digitale tilbud såsom podcasts, e-bøger og streaming af diverse 
serier og lydbøger. På Mofibo udkommer alle bøgerne digitalt, og derfor ser de en god 
sammenhæng i også at gøre Bogforum til en digital oplevelse.  

"Alene i september i år blev der lyttet 2.664.086 timer på Mofibo, hvilket svarer til 304 års 
lytning, så den digitale måde at tilgå bøger er noget, danskerne i den grad har taget til sig. 
Mofibo-boksen er ligeledes en helt ny måde at tænke Bogforum på. Nu bliver det i høj grad en 
online oplevelse, der går godt i spænd med vores visionære måde at drive forretning på: 
ligesom man har 150.000 bogtitler i lommen med Mofibo, kan alle vores kunder i hele landet 
komme til at opleve et hav af stærke interviews med spændende forfattere - bare via deres 
mobil. Og på den måde bliver den mindste scene, scenen med det største publikum”, udtaler 
Country Manager hos Mofibo, Claus Wamsler-Nielsen. 
 
Sneak peek  
Få en forsmag på, hvad Cecilie Frøkjær vil tale med forfatterne Leonora Christina Skov og 
Merete Pryds Helle om i Mofibo-boksen ved at følge dette link: 
https://www.youtube.com/channel/UCd5KqqBq_c_pZKX-VCYTC6g/featured 
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Og du kan altså opleve hele herligheden direkte på Facebook, om du så måtte befinde dig i 
Dybbøl, Dresden eller hjemme på divaneseren.  
 
Hvad: Bogforum  
Hvornår: 15.-17. november 2019  
 
Hvor: Bella Center  
Center Boulevard 5 
2300 København S 
 
Find Mofibo-boksen på stand C4-006 
 
Kontakt og yderligere information: 
Jais Ikkala 
Social Media & Event Manager, Mofibo 
jais.ikkala@storytel.com 
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