Dags igen! Södras seminarium: Visst finns det hopp!
Lördagen den 17 januari 2015, klockan 13–17 i Carolinahallen, S:t Gertrud,
Östergatan 7B i Malmö, ett par kvarter från centralstationen. (Kaffe och macka från
12.30)
Välkomstdrink och buffé från klockan 18.00.
Anmälan senast lördagen den 10 januari 2015 till Södra på: www.tiny.cc/hopp
(prisuppgifter nedan)

Moderator: Inger Ljung, journalist och programledare för SVT:s Go’ kväll.
Special guest: Jonas Nordling, Journalistförbundets ordförande

Program (utan inbördes ordning, som det heter):

Nytänkarna visar vägen
Sparkade journalister, besparingar, medieskugga, demokratiunderskott… Skippa det!
Det finns en framtid! Det finns de som tänker, vågar och agerar annorlunda och
öppnar för nya sätt att jobba.
Gäster:
Mahmoud Agha, ansvarig utgivare Al-Kompis. Radiojournalist, tidigare på bland
annat Sveriges radios arabiska redaktion.
Gonzalo Peña Rojas, chefredaktör Al-Tid, med ett förflutet som bland annat
dokumentärfilmare och utrikesreporter.
Anders Enström, chefredaktör Barometern. Tidningen som går mot strömmen och
satsar på lokal rapportering från bemannade redaktioner i tio kommuner, flest i
landet. Och som enligt egen utsago hållit sin upplaga bäst de senaste tio åren.

Vetenskapsjournalistik – en vetenskap i sig

Har journalister kompetens nog att skriva om vetenskap? Hur förenklat kan
komplicerade sammanhang beskrivas utan att det blir fel? Kan
forskarvärlden beskriva och presentera sin vetenskap på ett begripligt
sätt? Var och hur möts medie- och forskarvärldarna?
Gäster:
Karin Bojs, journalist. Fram till 2013 DN:s vetenskapsredaktör, nu
fristående journalist och författare. Hedersdoktor vid Stockholms
universitet, belönad med Vetenskapliga mediepriset och NE:s
Kunskapspriset.
Olle Häggström, professor vid Chalmers. Matematisk statistiker som gett ut flera
populärvetenskapliga böcker (bl a Riktig vetenskap och dåliga imitationer). Ledamot
av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Anna Bäsén, Expressen. Medicinjournalist som utsågs till Årets
folkbildare 2008.

Berättarglädjen blommar
Det finns alltid ett skeende, en person en gåta, ett sammanhang att berätta om.
Några av oss kan bara inte sluta ge oss de berättelserna. Och vi kan inte låta bli att

fängslas. Möt några av journalist- Sveriges skickligaste berättare. Vad driver dem,
vad inspirerar?
Gäster:
Randi Mossige Norheim, SR, mångårig medarbetare på Sveriges Radio P1 som
belönats med bland annat Stora Journalistpriset, Ikarospriset och Torgny Segerstedts
frihetspenna.
Niklas Orrenius, DN, tidigare reporter på Sydsvenskan. Nominerad till Stora
journalistpriset två gånger. Prisad med Guldspaden och Guldpennan. Känd för sin
rapportering om Sverigedemokraterna.
Lena Sundström, journalist och författare vars bok Världens lyckligaste folk
belönades med Guldspaden, Publicistklubbens stora pris och nominerades till
Augustpriset.
Pris: 300 kronor för både seminarium och middag för medlemmar, 400 kronor för
ickemedlemmar, 150 kronor för seminariet för medlemmar, och 200 kronor för
ickemedlemmar. (Inga studentrabatter.) Betalas kontant vid entrén.
Välkomna!
Maria Kållberg,
ordförande Södra distriktet SJF

