
Onsdag den 8:e juni hade årets sci-fi-film premiär och det var Emir 
Selimovics film ”Mars attackeras” – Saturnus anfaller som visades.

Filmen är en uppföljare till Bomben där stadens hjälte Emir och 
skurkarna är tillbaka. 

I publiken på Mediabyrån hade vi deltagare från Selma Media och 
Papper & Print som minglade med filmens skådespelare och regissör.

Efter filmvisningen berättade Emir om sitt filmskapande och svarade på 
frågor från publiken. 

Succé var bara förnamnet!

Alexander Bergström
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Samt 8-sidig sommarbilaga!

Klockrent 
med Kalle

Vilken dag i veckan är kallast?
-TISdag

Vad använder en Zombie som skall på 
dejt??
- DeoDÖrant.

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 



Vilka har du som förebildert inom 
filmskapandet ?

Många olika filmskapare, men
personalen och deltagarna på
Mediabyrån inspirerar också.

Hur var det att visa filmen 
inför publik?

Det var ett lyckat och bra event! Vi 
bjöd på kanelbullar, cider och delade 
ut programblad med äkta rekvisita från 
filmen.

Vad fick du för respons?

Jag fick höra att filmen var bra och 
många tyckte att jag har utvecklats som 
filmskapare.

Var du nervös?

Nej, inte det minsta.

Alexander Bergström
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HALLÅ DÄR EMIR … SOM 
PREMIÄRVISADE SIN FILM 
”MARS ATTACKERAS” PÅ 

SCEN MEDIABYRÅN.



Är du i Göteborg under sommaren 
märker du säkert att staden kryllar av 
ungdomar i sportkläder. Det är Partille 
Cup och Gothia Cup som pågår. Det är två 
jättestora idrottsturneringar för ungdomar 
i Göteborgsområdet. 

Partille Cup är världens största 
handbollsturnering. Turneringen har 
arrangerats sedan 1970. Det är IK 
Sävehof som arrangerar. Turneringen 
blev dock inställd 2020 – 2021 på grund 
av pandemin. 2019 var det hela 52 olika 
nationer som deltog med 1407 lag. 

Gothia Cup är världens största 
fotbollsturnering. Turneringen har funnits 
sedan 1975. Från början var det GAIS som 
arrangerade tillsammans med BK Häcken 
men sedan 1981 är det BK Häcken som 
ensamma håller i arrangemanget.  

Senaste turneringen 2019 deltog 78 olika 
nationer med hela 1696 fotbollslag.  Det 
är fler lag än så som vill anmäla sig men 
fotbollsplanerna räcker inte till. Matcherna 
går runt om i hela stan. På Heden finns det 
många planer där många matcher spelas 
inför publik. Finalerna spelas på Gamla 
Ullevi och SKF Arena, som ligger på 
Heden.

Erik Lindmark Jr

ERIKS SPORTSIDA
Partille Cup & Gothia Cup 2022
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– Isa, kommer du? ropar mamma.
– Va, ska du med till skolavslutningen? 
– Ja, vad är felet?
– Felet är att jag slutar tvåan och vill gå själv. 
Tror du att mina klasskompisar har med sig 
morsan och farsan? säger jag och slår igen 
dörren.

I trapphuset möter jag min klasskompis 
Sofia.
– Hej, Isa. Visst ska det bli skönt med som-
marlov?
– Min mamma ville följa med på avslut-
ningen ...
– Var det därför du smällde igen dörren?
Vi kom ut på gatan.
– Titta, där är den där killen du är intresse-
rad av, sa Sofia.
– Är du inte klok? Du kan inte peka på ho-
nom. Han kan ju se att du pekar.

Skolgården är tom när vi kommer fram.
– De har gått, fattar du väl? säger jag. Vi är 
sena.
I klassrummet har fröken skrivit ”Glad 
sommar” på svarta tavlan. Mina klasskom-
pisar är finklädda. Vi leker några olika lekar 
innan vi går bort till kyrkan. Vi går två och 
två. Jag går med Sofia. 

När vi kommer ut från kyrkan är det fullt av 
föräldrar där.
Jag ångrar att jag sa att mamma inte fick 
komma. Det känns lite ensamt.

Medan jag står där helt själv hör jag någon 
ropa:
– Isa?
Det är mamma. Ibland är det bra att
föräldrar inte gör som man säger!
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Kor tnovel l : 

Skolavslutningen
av  Sara  L agerst rand



Pinocchio är en amerikansk familjefilm 
som har nypremiär 8 september 2022 
på streamingtjänsten Disney+. Det är en 
nyinspelning av filmen från 1940 och är 
både en film med riktiga skådespelare 
och en animerad film. Boken Pinocchios 
äventyr skrevs av italienaren
Carlo Collodi 1883.

Skådespelare i den nya filmen är bland 
annat Tom Hanks, Luke Evans och
Simon Farnaby. Det var Luke Evans som 
spelade Gaston i filmen Skönheten och 
Odjuret som kom ut 2017.

Pinocchio handlar om dockmakaren 
Geppetto som spelas av Tom Hanks. 
Han önskar sig en son och en natt för-
vandlas en av trädockorna, Pinocchio, till 
liv och ger sig ut på en resa tillsammans 
med Benjamin Syrsa.

Disney vann två Oscar för Pinocchio från 
1940 för bästa sång och musik.
Det var Disneys första Oscar! Sången 
”Ser du stjärnan i det blå” som Benjamin 
Syrsa sjunger är en av flera kända låtar 
från filmen. Sex låtar kom aldrig med i 
första filmen. Kanske får vi höra några av 
de låtarna i nya Pinocchio 2022.
    
           Anton Ohlsson
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DISNEYSPALTEN

Pinocchio 2022



Karl krigsman på Mediabyrån har skapat ett nytt poddkoncept som 
går under namnet Rekommendo.

Kalle, vad är Rekommendo?

Rekomendo är en ny del av game corner där personer 
rekommenderar 5 spel.

Hur skiljer sig Rekommendo från Game Corner?

Inte jättemycket mer än att det rör sig om 5 spel och är mer 
kortfattat.

Hur fick du idén till Rekommendo?

Jag ville ha en egen podcast helt enkelt.

Vad tipsar du om i första programmet?

Allt möjligt, till exempel Ring Fit och Elden Ring.

Alexander Bergström
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NYTT KONCEPT PÅ 

MEDIABYRÅN:


