
KONSERT PÅ SCEN MEDIABYRÅN

I eventserien Scen Mediabyrån hade vi nyligen en konsert där jag framförde mina 
egna låtar inför publik. Publiken kom från olika dagliga verksamheter i Göteborg.

Jag sjöng mina egna låtar Sviken, Ivanhoe, Spegel, spegel och Kärleksförklaring till 
förinspelad musik. Till extranumret Vår sista dans hade jag livemusik.

Innan konserten var jag nervös, men i samma ögonblick som musiken startade 
blev jag lugn. Efteråt kände jag mig stolt över mig själv. 
Konserten blev väldigt uppskattad. Det var första men absolut inte sista gången 
jag framför min musik inför publik. 

Just det, 15 maj tävlade jag i Musikschlagets deltävling i Göteborg. Mer om det på 
sidan 8!

Alexander Bergström
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Klockrent 
med Kalle

När ett ID-kort hejar på dig: 
-Legget?

Vilken rappare kan äta flest hamburgare?
- MC Donalds

Karl Krigsman
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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. 

www.mediabyrandv.se 



KULTUR OCH KVALITET

Mediabyrån fick nyligen besök av 
Kerstin och Andreas från
Kultur och Kvalitet, en intresseförening 
för kulturutövare med intellektuella och 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Förutom att vi visade vad Me-
diabyrån gör just nu svarade Kerstin på 
lite frågor vi hade.

Vad är Kultur och Kvalitet?

Kultur och Kvalitet är en förening som 
jobbar med att stärka kulturutövande 
personer med intellektuella och 
neuropsykiatriska funktionsvariatio-
ner. Vi jobbar med att den kultur som 
händer i Sverige skall få en plats. Att till 
exempel Mediabyråns film Den blåaste 
himlen kan vara med och tävla och få 
pris i en filmfestival tycker vi är bra. Vi 
vill hjälpa till att lyfta fram den kultur 
som finns i Sverige.

Hur gör man som kulturarbetare för 
att nå ut?

Det är en utmaning som vi jobbar med.  
Det vi tror är att man kan använda vår 
kulturförmedling.  Där jobbar vi både 
med kulturarbetare och kulturinstitu-
tioner. Vi finns i mitten och kan hjälpa 
till att koppla ihop.

Vilket projekt håller ni på med just nu?

Just nu  håller vi på med Arvsfonds-
projektet Magasin Imago.

Hur finansierar ni er verksamhet?

När det gäller Imago får vi pengar från 
Allmänna arvsfonden för att skriva, 
trycka och skicka ut vårt magasin. 

Vad gör ni i Göteborg?

Vi är i Göteborg dels för att besöka er 
på Mediabyrån och dels för att besöka 
andra medieverksamheter.

Var håller ni annars hus?

Vi har kontor i Örebro och Stockholm.

Alexander Bergström

Foto: Richard Brandt
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Superettan är den näst högsta divisionen 
för herrar i fotboll i Sverige. 
I Superettan spelar 16 lag. Två lag går upp 
direkt till Allsvenskan varje år. Lag tre i 
tabellen får en kvalplats till Allsvenskan 
och möter lag 14 i Allsvenskan. Femtonde 
och sextonde plats åker ur Superettan 
direkt. Lag 13 och 14 får kvala sig kvar. 
Det finns två Göteborgslag i Superettan 
just nu. De heter Utsiktens BK och 
Örgryte IS.

Jag följer Superettan för att jag hejar på 
Örgryte IS. Jag har följt dem slaviskt sedan 
2009.
Jag går på alla hemmamatcher denna 
säsong, 2022, och ser vissa bortamatcher 
på plats och resten på TV.
Denna säsong har inte börjat så bra för 
ÖIS. Laget har tagit två poäng på åtta 
spelade matcher och tappade ledningen 
mot Halmstads BK i första matchen. 
Senaste matchen för ÖIS var den 14 Maj. 
Då blev det 1-1 mot Norrby IF .
Anledningen till att det har gått dåligt för 
ÖIS tror jag är att de spelat mycket inom 
straffområdet med kortpassningsspel 
mellan målvakt och försvarare. Nu har 
de dock precis bytt tränare till Brynjar 
Gunnarsson som kommer från Island. 
Han spelade i ÖIS en säsong 1999. 

ERIKS SPORTSIDA
Topp 3 i tabellen just nu 30 maj 2022
1. Halmstad BK
2. IK Brage
3. Östers IF

Botten 4 i tabellen just nu 30 maj 2022
13. Dalkurd FF
14. Jönköpings Södra
15. Östersunds SK
16. Örgryte IS

Superettans bästa spelare 2022 enligt 
mig.
1. Nicklas Bärkroth
2. Mikael Boman
3. Jack Cooper Love
4. Karl Bohm
5. Vladimir Rodic
6. Kevin Ackermann
7. Ahmed Yasin

De fyra bästa superettan-arenorna 
2022 enligt undertecknad.
1. Gamla Ullevi
2. Visma Arena
3. Örjans Vall
4. Borås Arena

Erik Lindmark Jr

SUPERETTAN
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Här tipsar vi om godbitar ur 
Mediabyråns produktion senaste 
tiden.

Gå in på www.mediabyrandv.se 
och kika!

REDAKTIONEN TIPSAR
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GAME C ORNER 
Metroid  Dread

I oktober släpptes spelet Metroid Dread 
exklusivt för Nintendo Switch.

Metroid Dread är en uppföljare till Metroid 
Fusion och det senaste i raden av Metroidspel 
som inleddes med Brain Breaker redan 1985.
För andra gången i serien har man använt sig 
av ett 2D-format i en 3D-värld.

I Metroit Dread har den galaktiska federatio-
nen skickat vetenskapsrobotar till planeten 
ZDR. Spelets huvudkaraktär Samus Aran åker 
dit för att kolla upp vad det är som händer. 

Som vanligt i Metoroidserien förlorar huvud-
karaktären sina förmågor i början av spelet. 
Uppgiften blir att under spelets gång lösa 
uppgifter och samla på sig förmågor och 
styrkor för att förbereda sig för mötena med 
spelets bossar.

Svårighetsgraden skulle jag säga är medel, inte 
för lätt och inte för svår. Storyn hänger ihop bra 
och designen är väldigt fin. Till och med så fin 
att jag faktiskt bett en konstnär skapa en 
karaktär för mig baserad på en av spelets 
bossar.

För dig som är van vid Metroidvania är det 
givet att ta sig an Metroid Dread. För nybörjare 
rekommenderar jag att man börjar med några 
av seriens tidigare spel.

 Dante Sidén 
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DISNEYSPALTEN
Disney växer tack vare uppköp

Disney har växt mycket sedan starten 
1923.
En orsak är att man köpt upp andra 
bolag, ofta till stora belopp.
Några av de mest kända uppköpen är 
Miramax 1993, ABC 1996 och Fox 
Family 2001. 
För ABC fick man betala 19 miljarder 
dollar.
När man 2004 köpte Jim Henson 
Company fick man rättigheterna till 
Mupparna och Nalle bor i ett stort 
blått hus.
Mellan 2006 och 2012 blev Pixar, 
Marvel och Lucasfilm del av 
Disneyfamiljen.
När Disney 2019 köpte 21st Century 
Fox betalade man hisnande 
71 miljarder dollar.
Fler uppköp är att vänta.
Räkna med att Disney fortsätter växa i 
framtiden.

Anton Ohlsson
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Mediabyrån har fått flera fina priser och utmärkelser sedan starten 
2018.
Nyligen var det dags igen, dubbelt upp dessutom! Först prisades jag 
själv för ”Årets låttext” på Musikschlagets deltävling i Göteborg och 
sedan vann Anton Ohlsson filmfestivalen Höstrullens affischtävling*.
Att min låt ”Spegel, spegel” fick pris var stort. Framför allt gjorde ju-
ryns motivering mig rörd:
”Med en text som är autentisk och berör tilldelas Alexander Bergström 
priset för ’Årets låttext’ 2022.” Ögonblicket när jag tar emot priset finns 
att se på Mediabyråns Instagram. 
Kort därefter kammade alltså Anton Ohlsson hem första pris på 
Höstrullens affischtävling.
- Det kändes roligt och bra att vinna tävlingen. Jag tror att juryn tyckte 
min bild med en katt och en regnbåge var fin, berättar Anton.
Vinsten betyder att Antons bidrag kommer att pryda Höstrullens 
officiella festivalaffisch 2022. 

Alexander Bergström

* Fun fact: Hela fyra av affischtävlingens fem finalbidrag kom från 
Mediabyrån ..!
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PRISREGN ÖVER MEDIABYRÅN


