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Julkalendrar på Mediabyrån
Mediabyrån har sedan 2020 startat en
julkalendertradition. Förra året gjorde vi i
samarbete med Emigranternas hus en kalender
på Instagram som handlade om emigrationen.
I år heter kalendern “Jul i fara” och handlar om
Sebastian Bergströms skapelser superhjältarna
Skuggan och Star. Varje dag kommer ett
nytt avsnitt på Instagram illustrerat av Karl
Krigsman. Anton på Mediabyrån har även gjort
en egen gammaldags analog kalender med
Disney-tema som vi kommer att öppna på våra
morgonmöten. Jag pratade med Sebastian, Kalle
och Anton.

Anton, hur gjorde du din julkalender?
Först tecknade jag alla disneykaraktärer
som gömmer sig i luckorna. Sen målade jag
disneyslottet. Till slut skar jag ut luckorna och
limmade fast teckningarna bakom.
Richard Brandt

Sebastian, vilka är Skuggan och Star?
Skuggan och Star är två hjältar som håller till
i New York City där de beskyddar både staden
och andra delar av världen.
Vad är det för känsla du vill förmedla i dina
berättelser?
När jag hör på TV och radio om olika
hemskheter så tänkte jag att man kunde behöva
något annat att tänka på. Något som ger hopp.
Hur ser framtiden ut för Skuggan och Star?
BONUS!!!
Jag planerar att skriva 24 delar av berättelsen. Jag I månadens tidning medföljer en CD med AlphaBlock!
Ett peka och klicka-spel signerat Mediabyråns
hoppas det blir en film av det så småningom.
Marc Reiter. Läser du online hittar du länk i artikeln.

Kalle, var får du idéerna till dina teckningar
ifrån?
Jag frågar Sebastian vad som behövs. Jag tittar
på olika typer av referenser. Vissa av mina gamla
teckningar kan jag återanvända delar av. Jag
tecknar mest digitalt på ritplatta.
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Marc, du har både programmerat, tecknat och
animerat ett eget data-spel! Hur gjorde du?
Jag fick först lära mig massa olika saker. Att teckna, att
programmera och att redigera ljud.
Vad handlar spelet om?
Det är ett pusseläventyr. Själva handlingen är enkel.
Det handlar om en man i en testanläggning som tar
sig fram genom att lösa pussel. Hans belöning blir en
kopp kaffe.
Var fick du inspiration till storyn ifrån?
Det är sanning att säga en vanlig story i den här
sortens spel. Titta till exempel på Portal och Amnesia
Justine.
Vilka vänder sig spelet till?
Till folk som gillar äventyr kombinerat med knep och
knåp.
Har du gjort dataspel tidigare?
Jag har gjort lite spel innan men inget så här långt och
avancerat.
Är detta något du skulle vilja arbeta mer med i
framtiden?
Naturligtvis! Det är mycket roligt. Jag har faktiskt fler
projekt i görningen redan nu.

			

Text och foto: Richard Brandt

AlphaBlock laddar du ner på denna länk:
https://marc-reiter.itch.io/alphablock
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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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Lång väg till VM 2022
Redan i juni 2019 började Sveriges
fotbollsherrar kvalspelet till VM i
Qatar 2022.
Man ställdes mot Kosovo, Georgien
Grekland och Spanien.
Sverige inledde starkt med tre segrar
mot Georgien, Kosovo och Spanien.
Men förluster mot Grekland och
Georgien innebar att Spanien kunde
gå ikapp och förbi i tabellen och ta
direktplatsen till VM.
Sverige har dock fortfarande chans
att nå VM i Qatar via det playoff
som avgörs i mars 2022. I så fall
behöver man stå som segrare i två
enkelmöten – först mot Tjeckien
och, om man vinner där, mot
segraren mellan Polen och Ryssland.
Matcherna spelas på neutral plan.
Kanske kan man hoppas på en repris
från VM-kvalet 2018 när Sverige
slog Italien i just playoff och tog sig
till VM.
Man får dock klara sig utan
Zlatan Ibrahimovic som i sista
gruppspelsmatchen mot Spanien
drog på sig en avstängning.
Erik Lindmark Jr.

04
Våra kvarter – Göteborgsoperan
Göteborgsoperan ligger vid Lilla Bommen och invigdes 1994. Du
som tycker om kultur kan besöka Operan och ta del av opera,
musikaler, konserter och dans.
Arkitekten är Jan Izikowitz och han har hämtat inspiration från
älvlandskapet kring Göteborgs hamn. Siluetter av fartygsskrov,
vindfyllda segel, broar och hamnkranar syns i byggnadens
arkitektur.
Det finns två scener i byggnaden. I den stora salongen har man
plats för 1300 besökare. Den mindre scenen tar in 200.
Göteborgsoperan har nästan 500 anställda.
Många kända sångare har framträtt här genom åren. Till exempel
Nina Stemme, Romelia Lichtenstein och Peter Mattei.
Göteborgsoperan ligger ett stenkast från Mediabyrån så jag ser
byggnaden ofta. Själv tycker jag inte byggnaden är så operalik
utifrån. Men när man kommer in i salongen är det verkligen
pampigt! Jag rekommenderar ett besök om du har möjlighet.
Text och foto: Richard Brandt

