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Konstnären med Kalle Krigsman.
Hej Kalle! Vad handlar poddserien
Konstnären om?
Konstnären handlar om konstnärer och
deras konst. Om hur de jobbat med sin
konst, vad konsten handlar om och vad
de håller på med just nu.
Hur går det till att göra ett avsnitt?
Först gör man frågor som varierar
beroende på vem konstnären är. Jag
kollar upp vad för slags konst och stil
de jobbar med. Sedan gör vi frågorna
baserat på det. Därefter gör vi intervjun
och sedan redigerar vi. I till exempel
GP kan man se tips om aktuella och
kommande konstutställningar. Men det
är inte säkert alla svarar ja bara för att
man skickar en fråga.
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Är det något speciellt avsnitt du
minns?
Jag kommer inte ihåg vad alla pratade
om, men vissa konstnärer kommer man
ihåg extra mycket. Till exempel Annika
von Hausswolff eftersom det visade
sig att hon var min fars bandkompis
exfru. Jag kände inte till detta innan jag
träffade henne.
Håller du själv på med på konst?
Jag har ritat sedan jag var liten fast jag
har sett det mer som en hobby än något
jag verkligen vill arbeta med.
När kommer nästa avsnitt?
Det beror på när vi hittar nästa konstnär
som jag fastnar för. Det är lite svårt nu
med Covid-19. Fast vi har ju gjort en del
telefonintervjuer förstås.
Patrick Wandelt
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Månadens medarbetare –
Victor Forsberg Lambert
Hej Victor! Vad jobbar du med på
Mediabyrån?
Jag jobbar som författare och jag
recenserar även Tv-spel.
Vilka är dina favoritspel?
Jag tycker om RPG-spel när man
spelar en roll i ett Tv-spel och
skapar sin karaktär.
Hur är det att jobba på
Mediabyrån?
Det är roligt och trevligt. Det är en
väldigt mysig arbetsplats och det
är jätteroligt att jobba med det jag
tycker om.
Vad gillar du att göra på
fritiden?
Jag tittar på olika serier och Let’s
Play-inslag på YouTube.
Beskriv dig själv!
Jag är en person som inte tänker så
mycket på framtiden utan lever i
nuet.
Patrick Wandelt
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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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Olympic Göteborg
Olympic Göteborg är en basketförening
för killar och tjejer med intellektuella
funktionsvariationer.
Verksamheten startades 2011 av Jonas
Autio. Samme Jonas var också den
som drog igång Basketligan Special -en
nationell basketliga för målgruppen.
2016, 2018 och 2019 blev Olympic
Göteborg svenska mästare. I Basketligan
Special finns det 250 spelare. Svenska
landslaget för målgruppen heter Team
Sweden.
Olympic Göteborg har sedan starten
strävat efter att bedriva internationellt
utbyte. Man har varit i Litauen, Bosnien
och New York City i USA.
Våren 2016 gjorde SVT:s Bernt Lagergren
två uppmärksammade reportage om
laget.
Sedan 2020 spelar Göteborg i division
5 med sitt ”Unified-lag”, ett lag med en
blandning av spelare med och utan
intellektuella funktionsvariationer.
Olympic Göteborg är det första
laget i Sverige med spelare med
funktionsvariationer som spelar i denna
liga.
Jonas Autio, Olympic Göteborgs grundare,
är för 2021 nominerad till Årets Eldsjäl i
kategorin Hälsa.
				Patrick Wandelt

www.mediabyrandv.se
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Våra kvarter - Emigranternas Hus
Emigranternas Hus i Göteborg är en stiftelse som invigdes
2003 i det gamla tullhuset vid Packhuskajen. För drygt 100
år sedan var Packhuskajen och Tullhuset en avskedsplats
innan avresan till Nordamerika. Omkring en miljon
människor passerade Göteborg på sin väg mot det nya
landet.
Emigranternas Hus har de senaste 17 åren varit ett
migrationscentrum för forskning och för möten mellan
människor, ett fritt forum för alla, oberoende av kön,
nationalitet och religion. Målet med verksamheten har varit
att bidra till ökad kunskap om migration och förståelse och
tolerans mellan olika grupper och nationer.
Tyvärr kommer vi inte kunna se stiftelsens utställningar
med olika teman på in- och utvandring så länge till,
eftersom höjda hyreskostnader gör att Emigranternas Hus
tvingas läggas ner. Passa på att göra ett besök innan det är
för sent!
Patrick Wandelt

