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ÅRSMÖTE 2018

Bakom kulisserna på Teres podd
Välkommen till Pennskaftets årsmöte. Kvällens gäst är Teres Hallman som startat en
egen podcast. Under kvällen kommer också Pennskaftspriset att delas ut, som i år går till
Sofie Löwenmark.

23 maj

2016 förverkligade Teres Hallman sin dröm om en egen podcast, när hon startade The Archives
Podcast. Då handlade podden om arkiv och hur vi samlar föremål och bygger kunskap om det förflutna.
Hon besökte och intervjuade museichefer, arkivarier och forskare på museer, bibliotek och universitet.
Sedan dess har podden utvecklats till att handla om olika utforskare (explorers, eftersom den
huvudsakligen görs på engelska numera) men inspirationen och intervjupersonerna hämtas fortfarande
ofta från musei- och universitetsvärlden.
Teres kommer att berätta om varför hon startade och hur hon valde temat för podden, vilka
utmaningarna har varit och hur det är att ha sin egen publiceringskanal.
Föreningen Pennskaftet, för journalister och fotografer som definierar sig som kvinnor, i Västsverige,
delar sedan 1989 ut Pennskaftspriset. Det går till en eller flera kvinnliga journalister i Västsverige som
har gjort ett föredömligt journalistiskt arbete. Till prissumman på 10 000 kronor bidrar de västsvenska
medierna Borås Tidning, Göteborgs-Posten, GT, SVT samt Västra journalistföreningens stiftelse.
Tid:Onsdag 23 maj kl 19:00 – ca 21:00. Vi har ett effektivt årsmöte och delar sedan ut årets
Pennskaftspris till Sofie Löwenmark. Kvällen fortsätter med föreläsning av Teres Hallman.
Plats: Caféva på Haga Nygata 5, Göteborg.
Kostnad: Välkomstdryck, vegetarisk soppa med bröd, kaffe och kaka, 125 kr. Vin finns till försäljning. Kontant betalning eller swish.
Anmälan: Till: info@pennskaftet.nu senast 21 maj.

VIKTIGT: Pennskaftet behöver dig! Vill du engagera dig i en journalistförening som startades 1988, och
arrangera lättsamma träffar med inspirerande föreläsare? Vill du verka i en styrelse som träffas över en bit
mat under avspända former två-tre gånger per år? • Hör av dig via mejl så berättar vi mer!
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