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Föreningen Pennskaftet
Program för hösten 2016

M
SEPTEMBER

oa Kärnstrand jobbar som journalist på DN, men har ett förflutet som
nyhetschef på Metros Göteborgsredaktion samt TT.

Just nu är Moa Kärnstrand aktuell med boken ”Modeslavar, den globala jakten
på billigare kläder” som hon skrivit ihop med Tobias Andersson Åkerblom.
Boken granskar svenska klädföretags tillverkning i Asien.
I sin strävan efter att själv vara en medveten klädkonsument bestämde hon sig
för att titta närmare på tillverkningen och gjorde en reportageresa ihop med
journalisten och fotografen Tobias Andersson Åkerblom till länder som är
viktiga producenter av svenska kläder.
Tid: Torsdag 29 september, kl 18:30-21.00
Plats: Kafé Da Matteo, Sprängkullsgatan 10A, andra våningen
Kostnad: För mat och dryck till restaurangen.
Föredraget: gratis för medlemmar, 50 kr för gäster. (Pennskaftet tar swish)
Anmälan: Mejla info@pennskaftet.nu
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A

NOVEMBER

OKTOBER

frah Nasser, som i våras mottog årets Pennskaftspris, gästar
oss denna kväll och berättar om sitt arbete som journalist både i
Jemen och Sverige, och om det skrivna ordets kraft.

Afrah Nasser är journalist och bloggare från Jemen som arbetat som reporter på
tidningen Yemen Observer. Hon började blogga om Jemens uppror 2011, och
hennes blogg blev rankad av CNN som en av de tio mest lästa i mellanöstern.
2014 mottog hon Dawit Isaak-priset och 2016 Pennskaftspriset.
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Tid: Torsdag 27 oktober, kl 18:30-21.00
Plats: På ett kafé i centrala Göteborg. Se Facebook mejl och hemsida för mer information!

E

mmy Rasper jobbar i dagsläget som producent och programledare för
Språket i P1 och driver podden Psyket. Dessutom skriver hon krönikor för
Göteborgs-Posten.
Tidigare har vi hört henne i en mängd olika radioprogram så som
Brunchrapporten, P3 Nyhetsguiden och Kvällspasset i P3.
Hon har också varit redaktionschef för Djungeltrumman.se och vikarierande
kulturredaktör för GT.
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Tid: Onsdag 30 november, kl 18:30-21.00
Plats: På ett kafé i centrala Göteborg. Se Facebook, mejl och hemsida för mer information!

