Välkommen till Pennskaftets första möte hösten 2014!
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Synliggör en diskriminerad grupp
Årets Pennskaftspris på 10 000 kronor gick till den fotograf och de två journalister
som samarbetat om utställningen och boken ”Vi är romer”. Genom att sätta människorna och deras levnadsvillkor i fokus har de utmanat stereotyper, löd motiveringen.
På årsmötet i våras delade Pennskaftet traditionsenligt ut Pennskaftspriset. Pristagarna i år
var tre, Maja Kristin Nylander, fotograf, och Cecilia Köljing och Sofia Hultqvist, journalister. Ur motiveringen: ”...för att de synliggjort en grupp som under lång tid diskriminerats i vårt samhälle...de har gett ett ansikte och en röst åt en utstött minoritet.”
Välkommen att lyssna till hur de arbetat med projektet under Pennskaftets första möte
för hösten.
Maja Kristin Nylander är frilansfotograf verksam i Göteborg, som gjort flera separatutställningar bland annat på Bohusläns museum, och böcker, bland annat ”Syskon”.
Cecilia Köljing är frilansjournalist som specialiserat sig på genusfrågor och feminism,
och har bland annat Borås Tidning, Smålandsposten och Göteborgs-Posten bland sina
uppdragsgivare.
Sofia Hultqvist är journalist med inriktning på grävande journalistik kring ekonomi,
EU, globala frågor och miljö. Hon har tidigare arbetat på Sveriges Radio.
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Under mötet lottar vi ut två exemplar av boken ”Vi är romer” bland de
närvarande.
Tid:Onsdag 10 september kl 18:30 – ca 20:30. Föreläsningen börjar kl 19.
Plats: Café And The Bakery, Viktoriagatan 20.
Kostnad: Du beställer själv det du vill äta, och bidrar till Pennskaftet med 20 kronor för medlemmar och 40 kronor för gäster.
Anmälan: M
 ejla till: info@pennskaftet.nu. OSA senast 8 september. 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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