
8.30  Vi samlas kaffe/ te med macka

9.00  Välkommen, Cecilia Zadig presenterar Kvinnors ledar-
skap steg 2, Kvinna i chefskap som startar på JMK, Stockholms 
universitet vårterminen 2012.

”Perspektiv i ögonhöjd med lyssnarna/läsarna/tittarna. Vad 
händer när Media blir Mobilt och Interaktivt?” Hanna Stjärne, 
Framtidstänkare, SR och Årets MediaAmazon 2010.

”Släpp in läsarna i nyhetsarbetet!” Anette Novak, chefredaktör på 
Norran i Skellefteå berättar om hur man vänt en nedåttrend och 
skapar framtidens journalistik med sin interaktiva nyhetsdesk. 

”Trollen och hatarna tar över. Hur hanterar vi läsarkommen-
tarerna?” Maria Ripenberg, tf kulturchef på Upsala Nya 
Tidning.

”Vilket behov fyller medierna? Fakta vs fiktion.” Ingela 
Wadbring , professor Mitthögskolan och medieforskare  talar 
om var morgondagens publik kommer att finnas.

”Gör man andra val som feministisk/ kvinnlig nyhetsredaktör?” 
Anna-Klara Bratt, chefredaktör för webbmagasinet Feminis-
tiskt perspektiv.

WORKSHOPAR, FÖRELÄSNINGAR, NÄTVERK, FEST OCH PRISUTDELNING 
Onsdag 14 september, 2011. Kom och var med på en inspirerande heldag Finlandshuset, 
Snickarbacken 4, Stockholm. (Sista anmälningsdag 22 augusti.)

PRIS:  3 000 kr inkl moms heldagsseminarium, kaffe, lunch, em kaffe, drink, buffé
         2 500 kr inkl moms för heldagsseminarium, kaffe, lunch, em kaffe, drink
        1 000 kr inkl moms drink och buffé     
 
ANMÄLAN sker genom insättning av beloppet SENAST 22 augusti, Zadig Media, Bankgiro nr 5985-8480.   
Om faktura önskas maila i god tid cecilia.zadig@gmail.com,  tel 0708 848211.

Varmt välkomna!

”Våldtäkt som vapen. Hur skildrar vi det svåraste så att man 
kan förstå?” Clara Mannheimer, gruppchef på Kultur och 
Samhälle, SVT och styrelseledamot i Kvinna till kvinna. 
 
”We show you where the rocket lands” Journalisten och pre-
sentatören Josh Rushing berättar om krigsrapportering och hur 
Al Jazeera byggt förtroende hos publiken . Han var talesman 
för amerikanska armén och har sen gått över till Al Jazeera 
English.

12.30  Lunch

Workshopar Journalistik 3:0

Vi summerar workshopar

Drink i Vinterträdgården eller på Finlandshusets bakgård

18.00  Buffé med prisutdelning Årets MediaAmazon 2011  
SVERIGES  BÄSTA  KVINNLIGA  ARBETSLEDARE 2011 
Middagstalare Tytti Soila, professor och prefekt JMK, Stock-
holms universitet

Omdefinierat uppdrag. Vad är journalistik och vem bestämmer det?


