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Sara, du har skrivit en barnbok som heter Trixi. Vem
är Trixi?
- Trixi är en blåalv.
Vad handlar Trixi om?
-Trixi bor på en planet som heter Livia. Hon leker med
sina blåalvskompisar. Trixi råkar på något vis hamna på
planeten jorden och får ett uppdrag.
Berätta om idén med färgerna?
- Trixis päls ändrar färg efter hennes humör.
Beskriv skillnaden mellan en barnbok och en
vuxenbok?
- Jag har precis börjat skriva barnböcker, så jag måste
tänka utifrån hur barn tänker. Skriva om sådant som barn
är nyfikna på. Jag använder lite enklare ord och inte så
långa meningar.
Flickan i barnboken heter Olivia, känner du
någon som heter Olivia?
- Ja, min brorsdotter heter Olivia.
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Trixi är en ljudbok. Hur har du jobbat med
ljudeffekterna?
- Ljudböcker är viktiga för mig. Jag lyssnar mycket på
ljudböcker eftersom jag har en synnedsättning. Då är
det viktigt för mig att det är bra ljudeffekter. Jag ville till
exempel ha med ljud från Liseberg som jag känner igen.
Hur kom du på namnet Trixi?
- Jag såg på ett barnprogram där en figur hette Trixi.
Har du samarbetat med någon när du skapat Trixi?
- Ja, med Kalle som är illustratör på Mediabyrån.
Du har skrivit 2 avsnitt. Får vi höra mera om Trixi?
- Jag arbetar på del 3 just nu.
Jag har hört att det kanske ska bli en taktil bok på
punktskrift. Vad är en taktil bok?
- Det är en bok för personer med synnedsättning. Man
kan uppfatta bilder med sin känsel. Jag funderar på att
använda päls för att beskriva Trixis utseende.

Patrick Wandelt
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Vad jobbar du med på Mediabyrån?
- Jag jobbar med ett podcastprogram som heter ”10 saker du inte
visste” och en webb-TV serie tillsammans med en av mina kollegor,
Richard, som heter Utmaningen.
Kan du beskriva dig själv med tre ord?
Mina kompisar säger att jag är rolig, generös och snäll.
Vad har du för intressen?
- Spela basket med Olympic Göteborg, se på ishockey och laga mat.
Vad tycker du är det bästa du gjort hittills?
- De bästa jag gjort är Utmaningen. Det är roligt att planera inför
varje program, spela in och redigera.
Varför är du mest nöjd med den?
- Vi har väldigt bra kommunikation när vi spelar in. Redigeringen
tar lite tid men det är roligt att sitta och redigera med min kollega.
Kan du beskriva vad Utmaningen är för slags program?
- Utmaningen är ett program där vi ger varandra olika utmaningar.
Senaste avsnittet var ”Whisper Challenge”. Jag lyssnar på musik och
min kollega säger meningar och ord som jag ska försöka lista ut
genom att läsa läpparna.
Hur är det att jobba på Mediabyrån?
- Mediabyrån är jättebra att jobba på. Det är trevligt att lära känna
personer som har samma intressen och personer som tycker om att
jobba med media. Det tycker jag är väldigt givande och det hjälper
mig att få ny inspiration.
Vad planerar du att publicera i framtiden?
- Min egen musik som jag börjat spela in här på Mediabyrån. Min
första låt släpps 23:e April på Spotify. Det kommer en kokbok med
recept som jag tycker är väldigt goda och lättlagade. Det kommer
också fler avsnitt av ”Utmaningen” och ”10 saker du inte visste ”.

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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www.mediabyrandv.se

Agne Simonsson
Agne Simonsson, en av Sveriges främsta
fotbollsspelare genom tiderna, föddes i
Göteborg 1935. Han växte upp i Gamlestan.
Agne spelade i Örgryte IS mellan 19531960. Positionen var som anfallare/center.
Han spelade samtidigt i landslaget där han
lyckades med att under 42 matcher göra
25 mål. I VM 1958, som spelades i Sverige,
gjorde han fyra mål varav ett i finalen där
Sverige tog silver.
1959 gav fina meriter som till exempel
både Guldbollen och Bragdguldet.
1960 gick han vidare till Real Madrid. Han
är fortfarande den ende svenska spelaren
som spelat i den spanska storklubben.
Efter avslutad karriär blev han tränare,
bland annat i Örgryte IS och BK Häcken.
Örgryte ledde han till SM-guld 1985.
Agne Simonsson gick bort hösten 2020.

Erik Lindmark Jr.
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Våra kvarter – Snöskulpturer
Skulptören Mohannad Solaiman, med artistnamnet Jeibool, har gjort flera
snöskulpturer denna vinter. Han har gjort en älg i
Bältespännarparken och en isbjörn på Drottningtorget. Isbjörnen tog 16 timmar att bygga av snö och älgen som är gjord av is är
byggd inne i en väldigt kall container. Is-älgen är en uppföljare till en gigantisk häst som är gjord av rostfritt stål. Det står längs
motorvägen i Surte och smälter inte bort.
En annan kall dag denna vinter gick Jeibool förbi en snöhög och blev inspirerad att göra en svan. Svanen blev dock till en krokodil för det var töväder och
svårt att skulptera en svan.
Jeibool skulpterar när det är kalla dagar med snö i Göteborg och han säger:
” Jag vill göra något som gör de här dagarna roligare när folk går ute. Jag är
tacksam för alla människor som har visat sig
intresserade. Jag försöker göra folk glada och de visar mig samma intresse.
Det ger mig mycket energi så att jag kan fortsätta”
Patrick Wandelt

