Välkommen till föreläsning med
årets Pennskaftsprismottagare!
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Att återvända till moskéerna
16/10

Nadja Yllners program för Uppdrag granskning, ”Imamernas råd” och ”Åter till moskeerna”, 2012,
har blivit nominerade till prestigefulla priser, vid tv-festivalen i Monte Carlo, Prix Europa i Berlin och
Kristallen. I år fick Nadja Pennskaftets pris. 16 oktober berättar hon om hur reportagen kom till.
Skåningen Nadja Yllner bor numer i Göteborg. Hon har arbetat på SVT i 20 år, både som frilans och som
anställd. De första tio åren på Sydnytt, och sedan bland annat med Uppdrag granskning där hon gjort ett
30-tal reportage. Ett av reportagen handlar om fosterbarnen i Mark, som rycktes bort från dem de upplevde som sina föräldrar. Nadja har också skrivit en bok om Neurosedynkatastrofen,”Bara en liten vit tablett.”
På kvällen hos Pennskaftet ska hon prata om hur reportagen, som hon fick Pennskaftspriset för, gick till.
– Jag berättar framför allt om det första programmet, om resan från den första idén och alla problem vi
stångades med, jag, min redaktör Sanna Klinghoffer och researcher Magnus Sandelin. Men även hur det
var att återvända till moskéerna för det andra programmet.
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Tid:Onsdag 16 oktober kl 18:30 – ca 20:30. Föreläsningen börjar kl 19.
Plats: Café con Leche, Plantagegatan 15, Göteborg.
Kostnad: Vi testar ett nytt café denna hösten, Con Leche. För att få vara där efter stängningsdags vill de att vi handlar mat för 75 kronor per person. I det ingår valfri varmrätt/smörgås, sallad och varm dryck.
Anmälan: Mejla till: info@pennskaftet.nu. OSA senast 14 oktober. Bjud gärna med kvinnliga journalist- och fotografkollegor.

Boka redan nu in nästa träff: ”Från reportage till något större.”
Journalisten CeciliaKöljing och fotografen Maja Kristin Nylander ligger bakom utställningen ”Vi är romer” på
Stadsmuseet i Göteborg. Många journalister går säkert i tankar på att någon gång få göra ett större projekt, inte bara
skriva artiklar och fota till tidningar. Men hur gör man? Hur får man en så stor idé att bli verklighet?
Tid: Onsdag 20 november 18:30 – ca 20:30.
Plats: Ett café i centrala Göteborg, vi återkommer med mer information.
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