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Från reportage till något större
Annica och Jerker är ett garvat team som har jobbat i 14 år tillsammans. De möttes som frilansare
och började sälja in reportage. I dag jobbar de bara med egna större projekt som ibland kan pågå
i flera år. Just nu ligger allt fokus på ”Hembygd – någonstans i Sverige”, som är en utställning, en
bok och en webbplattform på samma gång. Går du i tankar att göra något större av dina reportage?
Träffa journalisten Annica Carlsson-Bergdahl och fotografen Jerker Andersson på Pennskaftet.

27/11

– Jag gillar att projektleda och får utnyttja min kapacitet mycket mer nu. Ett reportage kan bli en bok
som blir en utställning som sen leder till föreläsningar. Jag utnyttjar det material jag samlat in maximalt. Sen får jag jobba med text, bild och gestaltning. Det blir så mycket rikare än att bara skriva en
text till en tidning, säger Annica Carlsson-Bergdahl.
Men egna projekt kräver också egen finansiering.
– Jerker är en hejare på att söka pengar. Han har alltid drivit egna projekt under sin
fotokarriär och haft koll på stipendier, säger Annica.
Kan du tänka dig att gå tillbaka och skriva reportage igen?
– Jag har svårt att tro det. Men jag vet ju inte vad som händer sen. Jag kanske får börja jobba på café eller med mat på något sätt. Så brukar jag tänka. Samtidigt vill jag ju
inte släppa skrivandet.
Tid:Onsdag 27 november kl 18:30 – ca 20:30. Föreläsningen börjar kl 19.
Plats: Cafe And the bakery på Viktoriagatan 20.
Kostnad: Du beställer själv det du vill äta, och bidrar till Pennskaftet med en tjuga.
Anmälan: Mejla till: info@pennskaftet.nu. OSA senast 25 november. Bjud gärna med kvinnliga
journalist- och fotografkollegor.
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DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN
Pennskaftet har runt 50 medlemmar. Medlemsavgiften på 150 kronor är en moderat kostnad. För att föreningen ska
vara livskraftig och styrelsen ska veta att det finns en grund till att arrangera träffar är det bra om du är medlem. Du bidrar då till att föreningen lever vidare. Vi kan bekosta en hemsida. Föreläsarna som inte får någon ekonomisk ersättning
kan få reseersättning om det behövs och tackas med en blomma. Vi kan anlita revisor som gör årsbokslut och styrelsen
kan få ersättning för sitt engagemang med mat och resa vid styrelsemöten.
Betala medlemsavgiften för 2014 nu till plusgiro 48 46 62-2. (Har du betalt sedan 1 september 2013 gäller det för
2014). Det är viktigt att du anger ditt namn vid betalningen. Är du dessutom ny medlem skicka dina uppgifter och
en bild, så lägger vi dig under medlemmar på vår hemsida.
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