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Föreningen Pennskaftet
Program Våren 2016

Senaste åren har Pennskaftet besökt redaktioner som Filter, Faktum och
Spoon Content Agency. Dessa studiebesök har varit både uppskattade
och lockat många deltagare. Därför bjuder vi nu in till ett nytt besök.

STUDIEBESÖK:
Tidningen som fokuserar på skrivandet
Skriva är magasinet som handlar om skrivandets konst. Per Adolfsson
och Martin Karlsson startade tidningen för drygt fyra år sedan och idag
når varje nummer över 30 000 läsare. Nyligen blev tidningen uppköpt av
Offside Press, som även äger magasinen Filter, Hunger och Offside.
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Följ med föreningen Pennskaftet på studiebesök till Skriva! Chefredaktör Per
Adolfsson tar emot och berättar om den ursprungliga idén, hur tidningen har
utvecklats och funnit sina läsare samt hur dagens behov av frilansmaterial ser ut.
Tid: Torsdag 10 mars, kl 17:00 – 19:00.
Plats: Skrivas redaktion. Vasaplatsen 3, Göteborg. Samling utanför 16:50.
Kostnad: En tjuga till Pennskaftet. Efteråt går vi som vill gemensamt ut och
äter. Den egna plånboken betalar.
Anmälan: OBS! Begränsat antal deltagare. Anmäl dig snarast till
info@pennskaftet.nu Först till kvarn gäller och betald medlemsavgift till Föreningen
Pennskaftet för 2016 ger förtur, andra intresserade är välkomna i mån av plats.

FOTO: KIM SVENSSON

ÅRSMÖTE:
GT:s Sofia Dahlström om kvällspressens utmaningar
Kryssa onsdag 27 april i kalendern redan nu. Då är det dags för
Pennskaftets årsmöte med GT:s chefredaktör Sofia Dahlström som
gästföreläsare. Dessutom delar vi traditionsenligt ut Pennskaftspriset.
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Vi träffas klockan 18 i Haga på kafé da Matteos andra våning, minglar, äter gott
och det finns öl och vin för den som önskar.
Vi har ett effektivt årsmöte. Kvällens gäst är sedan GT:s chefredaktör Sofia
Dahlström som kommer att tala kring kvällspressens utmaningar och om att förena granskning och gediget nyhetsarbete med snabbhet och underhållning. Hon
har tidigare arbetat som granskande reporter på såväl TV4 och SVT och som
nyhetschef på GP.
Under kvällen kommer även Pennskaftspriset att delas ut under festliga former.
Vem pristagaren 2016 är tillkännages i dagarna före årsmötet.
Tid: Onsdag 27 april, kl 18:00-21:00.
Plats: Kafé da Matteo, Sprängkullsgatan 10 A, andra våningen.
Kostnad: Cirka 50 kronor plus kostnaden för dryck, och mat som vi troligen förbeställer för att det ska gå smidigt. Mer info i senare inbjudan.
Anmälan: Till info@pennskaftet.nu senast 20 april. Bjud gärna med
kvinnliga journalist- och fotografkollegor.
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Utdelning av
årets Pennskaftspris.
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