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Utmaningen med Alexander och
Richard.
Hej Alexander och Richard! Hur fick ni idén
till programserien Utmaningen?
Vi tycker om att utmana varandra och tyckte
det vore kul att göra en webb-tv-serie av det. Vi
hade pratat om att göra en Youtube-kanal så vi
tog hjälp av Mediabyrån.
Vilka utmaningar kommer vi att få se?
Det blir olika kategorier, först ganska milda
varianter och sedan – när vi kommit en bit
in i programserien – lite grövre. Ibland har vi
hemliga gäster som ska utmanas. Man ska
komma ur sin säkerhetszon och testa något
man inte har testat tidigare.
Kommer vi att få se några farliga
utmaningar?
Kanske lite farliga men inte sånt som är skadligt
för hälsan.
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Hur går det till att göra ett avsnitt?
Först diskuterar vi vad vi gillar och ogillar. Vi gör
inget manus utan vi improviserar. Blir det fel
så blir det bara roligare. Vi kommer också att
prata med kameramannen.
Finns det någon utmaning ni skulle säga
nej till?
Utmaningar som riskerar liv och hälsa.
Vill ni att tittarna ska ge förslag på
utmaningar?
Absolut! Ni kan lämna förslag förslag i
kommentatorsfältet till våra Youtube-avsnitt.
Vem kommer vinna flest utmaningar?
Alexander: Jag kommer vinna mest utmaningar
för jag är mer tävlingsinriktad. Richard: Nej,
jag kommer att vinna. Jag är mer bad guy.
Alexander är mer snäll.
Patrick Wandelt
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Månadens medarbetare - Kalle
Krigsman
Vad gillar du att göra på fritiden?
Ofta är det att spela spel och att rita med
penna på min Ipad. Jag spelar
olika nya spel hela tiden och testar
gärna nya spel.
Vad tycker du om utvecklingen på
Mediabyrån?
Jag har varit med sedan starten för tre år
sedan. Vi har varit på flera ställen innan så
lokalen har blivit större och bättre.
Vad jobbar du med på Mediabyrån?
Främst spelrecensioner. Men jag
hjälper också till med Photoshop och att
rita och illustrera digitalt till de andra. Jag
har gått estetisk gymnasium med inriktningen digital bild.

Vilka är dina favoritspel?
Jag har inga direkta favoritspel. Men ett spel
som jag spelat om flera gånger är Fire
Emblem Three Houses därför att det finns
flera olika vägar att gå.
Svåraste spelet ?
Ett spel som är relativt svårt är ett pussel –
Paper Mario: The Origami King.
Beskriv dig själv?
Trevlig och rolig med bra
koncentrationförmåga!
				

Patrick Wandelt

Mediabyrån är en daglig verksamhet inom
Göteborgs Stad som producerar film på
uppdrag av föreningar och organisationer. Vi
gör också nättidning, poddcast och webb-tv.
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FC SANKT PAULI
FC Sankt Pauli är en tysk fotbollsklubb från
Hamburg som spelar i tyska division 2.
Under mitten av 1980-talet blev man
ett favoritlag för många. En alternativ
supporterskara byggd på politik, social
aktivism och partyatmosfär. Föreningen
blev den första i världen att ta ställning mot
rasism, fascism, homofobi och sexism i sina
stadgar.
Sankt Pauli har ägnat sig mycket åt
välgörenhet och 2005 startades Viva con
Agua de Sankt Pauli som samlar in pengar till
vattenautomater för skolor i Kuba och till rent
vatten i Rwanda och andra afrikanska länder.
Laget har 11 miljoner fans i Tyskland. 2011
fanns det 500 supporterföreningar. Klubben
har 47 000 medlemmar, varav förhållandevis
många kvinnor.
FC Sankt Paulis souvenirer säljer tredje mest i
Tyskland efter Bayern München och Borussia
Dortmund. I världen säljs det mycket tröjor
och mössor på grund av kopplingen till att
musiker bär den mycket populära svartvita
dödskalleloggan.
Millerntor-stadion är alltid fullsatt.
Kapaciteten är 30 000 åskådare. Den
nybyggda ståplatsläktaren med 10 000
platser längs sidlinjen är unik i världen.
Väntetiden att få årskort är 2 generationer.

				Patrick Wandelt

www.mediabyrandv.se
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Våra kvarter - Stenpiren
I mitten av 1800-talet hade fartygen blivit större och ångdriften gav bättre
möjligheter att ta sig upp längs Göta älv. Det blev därför nödvändigt att
bygga kajer längs älven. Den första moderna älvkajen blev Stenpiren 1844.
Längst ut på piren står Carl Milles Delawaremonument. I anslutning till
Stenpiren byggdes även Skeppsbrokajen och Packhuskajen.
På Stenpiren fanns tidigare en hälften så bred träbrygga, vilken var en av
stadens första kajanläggningar. Härifrån utgick förr alla skärgårdsbåtar. Då
Götaverken 1973 behövde mer svängrum för fartygen som skulle in i
varvsdockorna kapades Stenpiren med 42 meter. Dess nuvarande kajlängd
är 215 meter och vattendjupet 3–6 meter. “Marstrandsbolaget” och
“Bohuslänska kusten” har sina ångare förtöjda här.
2015 blev Stenpiren en trafikknutpunkt för kollektivtrafik. Spårvagnarnas
restid Brunnsparken–Järntorget minskades med fyra minuter.
Den nya trafikknutpunkten tilldelades 2017 Sienapriset, Sveriges Arkitekters
pris för landskapsarkitektur.
Patrick Wandelt

							

