Välkommen till Pennskaftets årsmöte med Marit Kapla som gäst.
Dessutom utdelning av årets Pennskaftspris!

Marit Kapla

g
rlig ledare på Götebor
TIDIGARE: Konstnä
stival 2007-2014.
International Film Fe
mivalens nya digitala fil
NU:Ansvarig för fest
kanal.

Konstnärlig ledare som nu byter roll
Marit Kapla har varit konstnärlig ledare på Göteborg International Film Festival fram
till i år. Det är Nordens största filmfestival och en av de största i Europa med 35 000
unika besökare som köper 135 000 biljetter varje år.
– Syftet när den grundades var samma som idag, att visa film som annars inte skulle visas
på svenska biografer, säger Marit Kapla.
Som konstnärlig ledare har hon varit huvudansvarig för allt innehåll i festivalen, till exempel vilka filmer som väljs ut till de olika tävlingarna, vad som ska vara årets tema och
vilken film som blir årets öppningsfilm.
Marit Kaplas bakgrund är journalist, färdigutbildad 1992. Efter en tid på Värmlands
Folkblad, och sedan som frilans för Nöjesguiden och Svenska Dagbladet arbetade hon för
Filmkrönikan på SVT 2003-2005.
Sedan april i år har hon en ny post, som innehållsansvarig för filmfestivalens digitala
filmkanal som lanseras i höst och som ska distribuera filmfestivalfilmerna året runt.

Årsmöte

Till Pennskaftets årsmöte kommer Marit för att prata om genusfrågor i film.
– Det har varit viktigt för mig i många år, och jag tänkte prata om hur kvinnor och män
skildras i film baserat på mina egna erfarenheter med festivalen, säger hon.
Tid:Torsdag 8 maj kl 19:00 – ca 21:15. Vi börjar med årsmöte och utdelning av
Pennskaftspriset. Sedan äter vi och lyssnar på vår gäst Marit Kapla.
Plats: Caféva, Haga Nygata 5 E, Göteborg.
Kostnad: På årsmötet äter vi en festligare vegetarisk måltid, kostnad 150 kronor för medlemmar, 170 kronor för gäster. Vin kommer att finnas till självkostnadspris.
Anmälan: Mejla till: info@pennskaftet.nu. OSA senast 1 maj. Bjud gärna med kvinnliga journalist- och fotografkollegor.

Pennskaftet är en förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, startad 1988, nu med runt 50
medlemmar. Pennskaftet delar årligen ut ett pris till en kvinnlig journalist eller fotograf som utmärkt sig. Mer
information finner du på vår hemsida. Där finns också information om våra träffar de senaste åren.
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