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Föreningen Pennskaftet hösten 2013
Först ut Frida Boisen: ”Det roligaste är att starta något nytt”

12/9

Frida Boisen är chefredaktören som inte tvekar att testa nya saker. Hon har serverat prinskorvar
på det uttalat vegetariska Way Out West och drivit fram en folkomröstning om trängselskatten i
Göteborg.
– Det roligaste som finns är att starta något nytt och det är också det jag är bäst på. I
dag räcker det inte att bara kränga tidningar, man måste hitta nya vägar som är roliga och relevanta. Då bygger man lojalitet med läsarna, säger Frida Boisen, chefredaktör på GT.
Hon tar också upp ett kärt ämne, nära förknippat med förändring: sociala medier.
– När jag skrev en krönika om behåar för barn, spreds och lästes den av 350 000
människor.
”En folket röst” eller ”Kampanjjournalistik”. Åsikterna om Frida Boisen och GT:s riktning går isär, men vad säger hon själv?

Tid: Torsdag 12 september kl 18:30 – ca 20:30. Föreläsningen börjar kl 19.
Plats: Café con Leche, Plantagegatan 15, Göteborg.
Kostnad: Vi testar ett nytt café, Con Leche. För att få vara där efter stängningsdags vill de att vi handlar mat
för 75 kronor per person. I det ingår valfri varmrätt/smörgås, sallad och varm dryck.
Anmälan: Mejla till: info@pennskaftet.nu. OSA senast 10 september. Bjud gärna med kvinnliga journalist- och
fotografkollegor.

En kväll med Årets Pennskaftsprismottagare Nadja Yllner.

16/10

Årets Pennskaftsprismottagare är Nadja Yllner på SVT och Uppdrag granskning.
Journalisten Nadja Yllner fick priset för sina eminenta reportage om granskningen av muslimska ledare i Sverige, och deras kvinnosyn. Hon har arbetat för SVT i 20 år, tidigare bland annat på Agenda och
Kulturnyheterna. Reportagen i Uppdrag Granskning som gav priset sändes i maj 2012 och januari 2013.
Tid: Onsdag 16 oktober 18:30 – ca 20:30.
Plats: Ett café i centrala Göteborg, vi återkommer med info.

Från reportage till något större

20/11

Journalisten Cecilia Köljing och fotografen Maja Kristin Nylander ligger bakom utställningen ”Vi är
Romer” på Stadsmuseet i Göteborg, som setts av många och som pågår året ut.
Många journalister går säkert i tankar på att någon gång få göra ett större projekt, inte bara skriva artiklar
och fota till tidningar. Men hur gör man? Hur får man en så stor idé att bli verklighet? Hur söker man pengar? Vilka är svårigheterna? Det kommer Maja Kristin Nylander och Cecilia Köljing berätta om.
Tid: Onsdag 20 november kl 18.30
Plats:Vi återkommer med info.

Även på gång: Studiebesök på Filter
Vi träffar Mattias Göransson, chefredaktör på Filter. Mattias Göransson visar runt och berättar vilket material de
söker till Filter samt diskuterar ”det goda reportaget”.

Tid: December, datum ej bestämt.
OBS! Begränsat antal deltagare. Utskick med inbjudan kommer. Då blir det ”först till kvarn”.

Pennskaftet pg: 48 46 62 -2 • info@pennskaftet.nu • www.pennskaftet.nu

