
Mediabyrån gör inte bara egna 
produktioner i form av podcasts, 
kortfilmer, webbtidningar och 
mycket annat. Vi tar även uppdrag 
från föreningar och andra enheter 
inom staden. 

Uppdragen vi gör är att vi filmar 
föreläsningar, gör informationsfilm 
och läser in artiklar.  

Det finns många arbetsuppgifter 
när vi arbetar med uppdragen.  
Först behöver man ha möte med 
beställaren. Då kan vi ställa frågor 
så att uppdragsgivarna får det de 
vill ha.
När vi skall ut gäller det att ha koll 
på utrustningen och packa den 
bra. Ute på plats är det någon som 
sköter ljudet. Vi har två filmkame-
ror som skall bemannas. En annan 
uppgift är att hålla koll på vilka 
scener vi ska filma. Efter att vi har 
filmat jobbar vi vidare med redige-
ring på Mediabyrån. När vi är klara 
stämmer vi av med uppdragsgiva-
ren om det är något som behöver 
ändras.

Jag tycker att det är bra med upp-
drag och jag gillar när vi skall iväg. 
Jag brukar filma. Jag är bra på  
att hitta olika vinklar och är duktig 
på att zooma och panorera med 
kameran. 

Emir Selimović

Mediabyrån ute på uppdrag och filmar 
en föreläsning.
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02 – Innehåll/Klockrent

03 – Arbetet med Alice Julsaga

04 – Gais

05 - Mediabyrån tipsar

06 - Olympic Göteborg

07 - Quiz

8 - Handslaget
Samt 8-sidig bilaga med

 vår- och sommartips

KLOCKRENT med Kalle

– Vilken är den sjukaste månaden?

– Feberuari.

Kalle Krigsman

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 
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Hej! Alexander och Sara från Mediabyrån här.

Vi tänkte berätta om förra årets adventskalender 
som vi skrev. Den handlar om Alice och Filip som 
är 8 år och har en deckarklubb som löser olika 
mysterier i skolan. I Alice julsaga får vi följa dem 
genom fyra olika mysterier. Det är en berättelse 
om vänskap och mystik. 

I första avsnittet försvinner sågarna från träslöj-
den. Vem har tagit dem? 

I avsnitt två när de ska pyssla, hittar de inte pyss-
let. Vart kan det ha tagit vägen? 

I tredje delen har någon ätit upp alla lussekatter. 
Vem var så hungrig? 

I fjärde och sista delen tar någon Alice familjs 
julklappar. Vem kan vara så elak? 

Alla avsnitten finns som ljudböcker på 
Mediabyråns YouTube-kanal!

Alexander Bergström och Sara Lagerstrand

ARBETET MED ALICE 
JULSAGA
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Måndagen den 9e januari klockan 17.00 på Valhalla var det dags för GAIS premiärträning.

När spelarna äntrade planen small det av fyrverkier, det tändes bengaltifo och det var mycket 
folk på läktaren. 

Det var 22 utespelare och tre målvakter med på träningen varav fyra var ungdomsspelare. 
Två nyförvärv var med, Egzon Binaku och Chisom Chidi. Alla fotbollsträningar inleds med 
kvadraten och så även för GAIS. Därefter stod lättare löpning på schemat och efter det inter-
vall-löpning. 

Vid sidan av tränade tre målvakter med målvaktstränare. Spelarna delades sedan in i 3 olika 
lag och det tränas på passningar på en begränsad yta. Efter det var det match på helplan.

 
Patrick Wandelt 

gais event
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Alex kokbok

Alexander har släppt en kokbok med 
många olika recept som han gillar. 
Det finns recept på både huvudrätter, 
efterrätter och drinkar. Boken finns 
som pdf på hemsidan. 
www.mediabyrandv.se

Intervju med Jonas Autio

Jonas Autio ska sluta på Mediabyrån och 
starta en ny verksamhet som heter 
”Handslaget”. 
I intervjun får vi höra om Jonas tid på 
Mediabyrån och om den nya verksamheten. 
Hör intervjun på www.mediabyrandv.se.

Skuggan och star möter maffian

I denna bok träffar Skuggan och Star på 
greve Nifaria, som försöker få tag i en 
speciell sten.
Hör ljudboken på www.mediabyrandv.se.

mediabyrån tipsar
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Hej! Alexander och Anton här. Vi tänkte berätta lite om Olympic Göteborg, basketlaget 
vi båda spelar i. Alexander är inne på sin åttonde säsong i laget och Anton spelar nu sin 
första säsong.
Denna säsong var vi med på en resa till Huskvarna. Där spelade vi tre matcher var. Vi 
spelar i olika divisioner. Alexanders lag vann tre av tre matcher och Antons lag vann en 
av tre. I sin första match gjorde Anton sina första poäng i ligan. 

Fakta:
Olympic Göteborg startades 2012 av Jonas Autio som ville att alla människor ska kun-
na hålla på med sport på lika villkor. Olympic Göteborg har inte bara spelat i Sverige 
utan har även varit i Bosnien och USA och där spelat mot lag i de länderna. 

Olympic Göteborg har också ett lag, Olympic Göteborg Unified, som spelar i division 
fem. Det är en liga med lag som inte har funktionsvariationer. Olympic är det enda lag 
i Sverige med funktionsvariationer som är med i en sådan liga. Som hjälp har Olympic 
Göteborg några stycken personer som inte har funktionsvariationer. Dessa kallas part-
nerspelare.

Alexander Bergström och Anton Ohlsson

Olympic götebOrg
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Tid för sport! Fotboll, närmare bestämt. Alla har en given plats i detta ädla spel! Gör detta quiz, och få reda på din!

1. Vad ser du till att alltid ha med dig på en match?
Visselpipa: En visselpipa stor som en bastuba, så att du kan hålla fart på spelarna.

Sedelbunt: Ett vattentätt kontrakt, så långt att du kan slå in en mumie i den. 

Bengal: Solglasögon, luvtröja och välövade stämband, så att du kan gapa högst och längst.

2. Förutom du själv, vem är viktigast på plan?
Hejaklacken, som kastar skräp på spelarna om de slöar till på planen.

Sportjournalisterna, som kan fota alla sponsorernas reklam i tilltalande vinklar. 

Motståndarklacken, naturligtvis! Helst inom kastavstånd.

3. Vad ska en riktigt bra fotbollsarena ha?
God akustik, så att spelarna kan höra dig vråla. 

En tjusig VIP-läktare, med champagnebar och på behörigt avstånd från kreti och pleti. 

Bra gömställen, lösa stolsäten och bra skottfält mot bortaklacken.

4. Vilken är den finaste känslan du kan få i elitfotboll?
Den känslan när du befaller en hop miljonärer att göra armhävningar i ösregn.

Den känslan när du får köra din skinande nya Mandelmasserati längs med promenaden i Monaco.

Den känslan när du släpps ut från finkan efter en bortamatch.

5. Vilken känsla är då värst i elitfotbollen?
Den när miljonären som skulle göra alla mål den här säsongen bryter skenbenen av sig under nationalsången.

Den när den satans målskytten sliter av sig tröjan med all fin, dyr reklam på i bild.

Den att skrivas ut från intensivvården efter hemmamatch.

6. Vad är det viktigaste att tänka på i det ädla spelet fotboll?
Att lära spelarna att agera med dramatik och patos när de ska filma. 

Att hålla spelarna utanför skandalpressen innan säsongen är slut.

Att veta när man ska vråla och när man ska veva.

Flest visselpipor      : Du är lagets ryggrad, den som får allt att fungera. Du vallar, matar och övar spelarna i ur och skur, 
och leder laget till seger! Du är som gjord för att bli en elittränare!
Flest sedelbuntar:         Du kan inte se skillnad på en fotboll och en basketboll, men den är rund och drar in rejält med 
stålar! Du fixar sponsorer, du säljer tröjorna, du ser till att domaren gör vad han ska. Du är klubbägaren, och vad vore väl 
fotboll utan dina djupa fickor?
Flest bengaler:      Du är livet i sporten, lågan i baken på spelarna och en stor post i polisbudgeten. Du drar spelet från 
plan ut på gatorna. Du är som född till fotbollshuligan, och sporten vore ingenting utan dig!

Marc Reiter

marcs kluriga quiz
Vilken är Din plats på fotbollsplanen?



Lyssna på Marc Reiters radiopjäs 
via koden ovan
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Piratkungen Garm Borstgalt bjuder in till en stor fest på 
Vorstrandiborg. Därifrån har han och hans mannar styrt Vorstrand 
stad med järnhand. 
Till hjälp har de städslat en mästerkokerska för att trygga den stora 
festmåltiden. Zenica av Silorn skall ordna ett oförglömligt gästabud, 
vare sig hon vill eller ej. 
Den tilltänkte kocken är dock klipskare än piraterna förmodat, och 
hon har tagit Borstgalten på orden. Detta gästabud blir i sanning 
oförglömligt.

ni har väl hört?


