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Mediabyrån träffar
PARHAM

Skönt
spelsnack i
Game Corner.
Kalle och Oliver på Mediabyråns
spelavdelning Game Corner håller
koll på de nya spelen.
-Jag gillar att veta vad som händer i
spelvärlden, säger Kalle. Varför inte
berätta om det då.
-Ja, lyssna på vårt återkommande
program, tipsar Oliver.

“Jag försöker blotta mig
och vara ärlig.”
Med nya albumet “Torsken” och stundande Sverigeturné är Parham högaktuell.
Mike från Mediabyrån träffade hiphop-artisten för att diskutera uppväxt,
inspirationskällor och hur han skapar sin musik.
- Jag uppskattar att så många kan relatera till mina texter.
Titeln på Parhams senaste album, “Torsken”, är delvis menat som ett skämt.
- Att torska är väl inte så nice varken i musikvärlden eller någon annstans. Man vill inte vara en
förlorare. Så det blev en rolig titel. ‘Fan, jag har gått igenom så här mycket skit nu, jag är ju en
jävla torsk’, skrattar Parham som med sina personliga texter tilltalar en bred publik.
- Jag tror att det handlar mycket om att jag försöker blotta mig och vara ärlig. Om man struntar
i att försöka vara cool och häftig tror jag folk känner igen sig och det skapar ett speciellt band.
Bland inspirationskällorna märks NAS, Biggie och annan östkustrap. Och inte minst Jay Z.
- Han har alltid haft texterna, flowet och varit varierad. Dessutom tycker jag han är lugn och
vettig i intervjuer.
För unga människor som själva vill satsa på musik är Parhams råd självklara.
- Våga testa och prova dig fram, var nyfiken och ha kul och tänk på att det inte finns några rätt

I senaste avsnittet av Game Corner
avhandlas Pokken Tournament och
Assissin’s Creed Rough och Origin.
- Pokken Tournament bygger på ett
unikt koncept när det gäller fightingspel,
berättar Kalle och lyfter särskilt fram att
spelet innehåller ett par nya karaktärer..
- Det är ganska tekniskt och kul och inte
helt lätt att lära sig.
Sammantaget ett bra spel.
Oliver i sin tur ser fram emot en ny
omgång av Assissin’s Creed Origins.
- Den släpps nu i vår och heter
Pharaonernas förbannelse. Man tvingas
kämpa mot zombies och gigantiska
scorpioner.
En rad tillägg i färdigheter och
förklädnader lockar också.
- Det tycker jag förstås är häftigt.
För den historieintresserade bjuder
spelet dessutom på en trevlig
överraskning.
- Det finns en guidad tour där en
berättarröst tar oss med genom
Egyptens historia. Det är spännande.

och fel inom musiken!
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Roland Ax, strateg på Västtrafik träffar Mediabyrån och berättar om hur man ser på
tillgänglighet. Vi får också lite inblickar i framtida projekt.

Det blir ett långt samtal när Mediabyrån träffar
Roland Ax.
Roland, som arbetar som strateg med
tillgänglighetsfrågor, börjar med att berätta om
den nyligen införda syntetiska hållplatsutroparen.
Med hjälp av den kan man mycket snabbare ändra
utropen vid införandet av nya hållplatser. Tidigare
var det en person som spelade in sin röst två
gånger per år.
Området som Västtrafik trafikerar är väldigt stort.
Det är ungefär 1600 bussar och 240 spårvagnar
som är i trafik i regionen. Det är sen olika
trafikbolag som kör, berättar Roland. Västtrafik
jobbar för att det skall se likadant ut både inuti

och utanför fordonen. Hållplatslägena man
förfogar över är hela 22000. Där jobbar man
också med en enhetlig standard. De sju viktiga
gemensamma nämnarna som man tittar på när
det gäller tillgänglighet vid hållplatserna berättar
Roland är; belysning, kontrastmarkering, ledstråk,
väderskydd (där det är påstigning), information
(gäller också de hållplatser där det är påstigning),
bänk och kantsten. Västtrafik själva bygger dock
inte hållplatserna utan det är respektive kommun
som ansvarar för dessa. Ute på landsbygden är
det Trafikverket som bygger. Västtrafik ansvarar
för information. Resenären som vill påtala något
vänder ju sig dock oftast till Västtrafik. Västtrafik
tar sedan upp frågan med rätt instans.

i första numret

Hip-hop,
spårvagnar och
spel.
1
2
3
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Roland Ax pratar om
tillgänglighet
Roland pratar också mycket om utveckling av ny
teknik som är under utveckling. Exempelvis appar
där den resande i realtid kan få information om
anslutande linjer.
Inför framtiden flaggar Roland för vidare
utveckling av appar.
-Tänk om du vid hållplatsen kunde berätta att här
står jag och har ett särskilt behov!
Andra åtgärder Roland kommer in på är frågan
om ljudvolym på bussar och spårvagnar. Roland
berättar att inuti vagnen går det inte längre att
skruva av ljudet helt. Utanför vagnen har man
utökat tiden utropen används från kl 06 till kl 22.
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Har ni synpunkter eller brister så uppmanar
Roland resenärerna att rapportera in dessa till
Västtrafiks kundservice. Är det t ex en trasig skylt
så tala om dag, tid och hållplats. På så sätt kan
kvaliteten höjas.
Intervjuen med Roland Ax hittar ni på vår hemsida
www.mediabyrandv.se

MEDIABYRÅN snackar med PARHAM.
Spelhörnan GAME CORNER
MEDIABYRÅN träffar Roland Ax
SKUGGAN Sebastian Bergströms
skapelse.
MEDIABYRÅN gör filmen om friluftsliv
på uppdrag av Idrottsplatsen Daglig
Verksamhet.
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SKUGGAN.
Sebastian Bergströms skapelse får liv som
radioföljetong.
Trots att Mediabyråns Sebastian Bergström
bara är 21 år har han redan hunnit skriva en hel
uppsjö berättelser.
Bland titlarna märks Sista striden, Den svarta
rockan och inte minst böckerna om Skuggan.
– Jag började skriva i femte klass. Jag har
alltid varit intresserad av att skapa, berättar
Sebastian som bland annat har sin morfar att
tacka för att han upptäckte litteraturens värld.
– När morfar levde brukade han ibland berätta

om Zorro, en hjälte som faktiskt påminner lite
om Skuggan.
Att läsa andra författare är en annan stor
inspiration.
– Dan Brown är en författare som jag har stor
respekt för.
I böckerna om Skuggan möter vi, förutom
Skuggan själv, karaktärer som Tekno Freak,
kapten Nick, Star och Tina.
– Och en hel drös biroller, skrattar Sebastian

som just nu arbetar på fjärde delen i serien.
Förutom böckerna om Skuggan arbetar
Sebastian med en rad titlar som rör sig i
gränslandet mellan Fantasy och Science
Fiction.

“Jag vill att de som läser mina
böcker ska ha något att tro på”.
Fredag 13 april var det premiär för en inläst
version av första berättelsen om Skuggan:
”Skuggan – legenden föds”.
Nu väntar vi med spänning på nästa avsnitt i
serien. Nya skurkar dyker upp och Skuggan
kommer möta kärleken, avslöjar Sebastian.
Sebastian hoppas att hans böcker en dag ska
filmatiseras.
– Dessutom vill jag att de som läser mina
böcker ska ha något att tro på. Tror man på
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något kan man glömma bort det man är rädd
för.
Följetongen om Skuggan hittar du på
www.mediabyrandv.se
I skrivande stund finns den första berättelsen
om Skuggan ute.
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På bilden till vänster syns Idrottsplatsens
deltagare packa bussen inför avfärd.
Mediabyrån fanns med under hela dagen för att
dokumentera. En gedigen “shotlist” fanns med
i bagaget, det vill säga en kom-ihåg-lista för de
scener man vill filma. Det gäller att komma ihåg
att ta många olika sorters bilder. Närbilder på
eld, översiktsbilder på matlag, filma intervjuer
samt även vara med och fånga Idrottsplatsens
buss i rörelse vid avfärd mot naturen.

Filmen om Idrottsplatsens
satsning på friluftsliv tar
form.
Mediabyråns första filmbeställning kom från Idrottsplatsen daglig
verksamhet. Idrottsplatsen vill ha en informationsfilm om sin satsning på
friluftsliv.

Väl hemma på Svangatan igen började det
stora arbetet. Vi satt med drygt fyra timmars
film i kameran. Detta skulle klippas ner till fem
minuter. Vi hade mycket redigering framför
oss. Richard på Mediabyrån tog sig genast an
redigeringsjobbet. Karl som är vår grafiska
designer satte sig med skyltar och texter som
också skulle finnas med i filmen. Samtidigt
jobbade vi med uppgifterna Stefan Spikh gav
oss med jämna mellanrum. Vi gjorde till exempel
som övning en trettio sekunders reklamfilm för
kaffe.
Filmen om Idrottsplatsens satsning på Friluftsliv
hade premiär fredag 20 april och kommer
att användas som ett led i verksamhetens
marknadsföring.

Under den första månaden av Mediabyråns existens har man jobbat med filmen om friluftsliv
parallellt med den andra produktionen av intervjuer, reportage, film- och tv-spelsrecenioner.
Månaden började med ett möte med beställaren som berättade vad som efterfrågades.
Mediabyrån satte sig genast ner och pratade om hur man skulle gå till väga. Två dagar senare var
det ut på fältet och filma! Mediabyrån dokumenterade Idrottsplatsens exkursion till Lilla Delsjön.
Filmaren Stefan Spikh hyrdes in som extra resurs i uppstarten. Stefan hade filmskola för deltagare
och personal. Teori varvades med praktiska övningar. Vi gick igenom allt ifrån kameravinklar till
redigering.

Mediabyrån är en
daglig verksamhet i
Göteborg. Vi tillhör
stadsdelsförvaltningen
Centrum.

Mediabyrån är en daglig verksamhet som fungerar som en reklambyrå och medieproducent
för och av personer med funktionsvariationer. Vi gör reklamfilm på uppdrag av föreningar och
organisationer. Vi producerar också nättidning, podcast och webb-TV.
Mediabyrån riktar sig till dig som är kreativ och tycker om att arbeta med text, bild, TV och radio.
Vi är en daglig verksamhet inom Göteborgs Stad.
Mediabyrån ligger på Svangatan 4A, nära Redbergsplatsen. Närmaste hållplats är Ejdergatan, dit
du tar dig med spårvagn 6 eller 8.
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Om du har en funktionsvariation som gör
det svårt att få ett arbete kan du få daglig
verksamhet. Arbetsuppgifterna är så lika ett
arbete som möjligt och anpassade efter dina
behov och intressen.
Du ansöker om daglig verksamhet
socialkontoret i den stadsdel du bor.

på
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