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Välkommen till nätverksträff med Pennskaftet!

rg
Alexandra Svedbe
Reporter på
Jönköping
Sveriges Radio P4

Prisad för reportage om svårt ämne
Radiojournalisten Alexandra Svedbergs längre dokumentära reportage har blivit
nominerade både till Stora radiopriset och Prix Italia. Det senare vann hon för dokumentären ”Sista resan”, bland 32 andra bidrag från hela världen.
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Alexandra Svedberg, från Värnamo, läste till journalist på Södra Vätterbygdens
Folkhögskola. Hon vikarierade sedan på Sveriges Radio P4 Sjuhärad, P4 Göteborg och
P4 Väst innan hon fick en tjänst på P4 Jönköping.
Inom ramen för sitt arbete, både för P4 Dokumentär och P1 Dokumentär har hon gjort
uppmärksammade längre dokumentärer, bland annat om könsstympning.
”Sista resan del 2”, om assisterat självmord, vann 2014 Prix Italia i kategorin Årets radiodokumentär.
– Könsstympning och assisterat självmord är två ämnen som många tycker är jobbiga. Men jag har inte väjt för dem, kanske på grund av intresse och personlighet. Jag väjer kanske för andra saker, men inte för intima personliga berättelser, säger Alexandra
Svedberg.
På Pennskaftet kommer Alexandra att tala om metoder och förhållningsHAR DU BETALT
sätt till ämnet.
MEDLEMSAVGIFTEN
– Kanske kan jag ge inspiration och väcka diskussion om att jobba med
FÖR 2015?
svåra etiska frågor.
Tid:Torsdag 23 april 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 20 kronor för medlemmar och 40 kronor för gäster.
Anmälan: Mejla till: info@pennskaftet.nu. OSA senast 21 april. Bjud gärna med
kvinnliga journalist- och fotografkollegor.

200 KRONOR
TILL VÅRT PLUSGIRO
48 46 62-2

Boka gärna in nästa möte redan nu! 5 maj, årsmöte med utdelning av
Pennskaftspriset och Sarah Britz som gäst. Mer info i senare inbjudan.
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