Föreningen Pennskaftet
Program Hösten 2017
FOTOGRAFI:
Moas bilder i bok om fria övernattningar
Visste du att det runt om i Sverige står öppna stugor där vem som helst kan rulla ut
sin sovsäck? Det kan vara allt från gamla flottarkojor till nybyggda timmerstugor.
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Frilansfotografen Moa Karlberg, som bland annat vunnit pris för
Årets bild, är aktuell med boken ”Stuglandet. En guide till fria
övernattningar” som hon gjort tillsammans med skribenten Kjell
Vowles. Moa gästar Pennskaftet för att berätta om konsten att göra
en säljande guidebok.
Tid: Torsdag 12 oktober, kl 19:00-20:30.
Plats: Cafeva, Haga Nygata 5E, Göteborg.
Kostnad: 120 kr, vegetarisk soppa, bröd, kaffe, kaka ingår.
Anmälan: Senast 10 oktober till info@pennskaftet.nu.
Anmälan är bindande, vi förbeställer maten. Bjud gärna med
kvinnliga journalist- och fotografkollegor.

STUDIEBESÖK:
Västnytts uppdrag, vision och passion
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Välkomna till SVT Göteborg. Josefine Ziegler, redaktionschef och ansvarig utgivare
för SVT Nyheter Väst, guidar oss genom såväl huset som programmen som produceras här, med extra fokus kring Västnytts uppdrag, vision och passion. Kaffe och fika
ingår i besöket.
Tid: Tisdag 14 november, kl 17:50 – ca 19:45.
Plats: Entrén TV-huset, Pumpgatan 2, Göteborg.
Kostnad: En tjuga till Pennskaftet.
Anmälan: O
 BS! Begränsat antal deltagare. Anmäl dig snarast till
info@pennskaftet.nu Först till kvarn gäller och betald medlemsavgift till Föreningen
Pennskaftet för 2017 ger förtur, andra intresserade är välkomna i mån av plats.

TV-JOURNALISTIK:
Årets pristagare Sanna Klinghoffer
Sanna Klinghoffer mottog i våras Pennskaftspriset 2017 för att under lång tid och
med en stark journalistisk integritet, ihärdigt uppmärksammat viktiga samhällsfrågor. Hon var en av hjärnorna bakom radions Kaliber där hon gjort många minnesvärda reportage.
På senare år har hon arbetat på SVT, där hon bland annat varit en del av Uppdrag gransknings redaktion. Nyligen producerade hon den uppmärksammade dokumentären
”Ensamma mot IS”, där hon tillsammans med filmaren Bengt Löfgren skildrar två föräldrars kamp för att få hem sin dotter från Syrien. Filmen vann pris för Årets granskning på
Kristallengalan.
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Tid: Onsdag 29 november, kl 19:00 -20:30
Plats: Ett café i centrala Göteborg, vilket meddelas ett par veckor i förväg.
Anmälan: Till info@pennskaftet.nu. Bjud gärna med kvinnliga
journalist- och fotografkollegor.

BLI MEDLEM!
Föreningen Pennskaftet startades 1988 för att stärka kvinnliga
journalister och fotografer i yrkesrollen. Medlemsavgiften är 200
kronor. Kika gärna in på:
Pennskaftet
på Facebook.
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