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Inspirerande föreläsningar i vår
Under våren hälsar Föreningen Pennskaftet välkommen till tre träffar med gästande föreläsare. Det
blir foto, film och tv-journalistik. Boka gärna in datumen redan nu, tid brukar vara 18:30 men mer detaljerad inbjudan med lokal kommer närmaste veckorna innan varje träff.
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Vardagsbilder med guldkant – vad gör ett foto bra
Eva Bäcklund är utbildad på fotohögskolan, frilans, fotolärare för vuxna och bildlärare på gymnasiet. ”Jag är intresserad av bildberättande kring hur folk har det, hur man bor, vad man äter och
hur man umgås. Hur man får ihop det där med ett bra liv (vad det nu är)”. Evas föreläsning ska
handla om bildberättande, kommunikation och inspirationskällor med exempel från hennes egna
bilder i olika genrer.

19/4 Kvinna i en mansdominerad filmvärld

Andrea Östlund är regissör och filmkonsulent, som bland annat gett anslag till kritikerrosade

och Guldbaggevinnande Apflickorna. Andrea jobbar just nu med att klippa ”Coacherna”, en film
för SVT med Lena Endre och Vanna Rosenberg i rollerna. Hon har också arbetat med ”30 grader
i februari”. I april besöker hon Pennskaftet för att berätta om hur det är att vara kvinna och filmare i en mansdominerad filmbransch.
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Årsmöte med Karin Hübinette som gäst
KARIN HüBINETTE journalist och programledare, besöker Pennskaftet i samband med årsmötet.

Hon slog igenom för TV-publiken i mitten av 90-talet och har varit programledare för Uppdrag
Granskning, Kvällsöppet och Agenda och hon har varit nyhetsankare på Aktuellt. Hon har senast
haft en egen talkshow i SVT under namnet Hübinette.

Dags betala medlemsavgift
Nu vill vi påminna om att betala årets medlemsavgift på 150 kronor till
vårt postgiro enligt nedan. Anmäl också eventuell ändrad adress per
epost. Sprid gärna information om Föreningen Pennskaftet till intresserade kvinnliga journalist- och fotografkollegor.
• Genom Pennskaftet får du ett nätverk av andra yrkesverksamma kvinnliga journalister, frilansare och tidningsanställda såväl som informatörer med journalistbakgrund.
• Pennskaftet anordnar minst ett par träffar varje termin, med aktuella föreläsare och
har även anordnat lunchträffar för att ge frilansar möjlighet att stötta varandra.

Pennskaftet finns
som grupp på
Facebook. Där får
du information om
våra aktiviteter.

Pennskaftet är en förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, startad 1988 med drygt 50
medlemmar. Pennskaftet delar årligen ut ett pris till en kvinnlig journalist eller fotograf som utmärkt sig. Mer
information finner du på vår hemsida. Där finns också artiklar från våra träffar det senaste året.
Plusgiro: 48 46 62-2

				

Medlemsavgift: 150 kr per år (student/arbetslös 100 kr)

E-post: info@pennskaftet.nu
Hemsida: www.pennskaftet.nu

