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GÖTEBORG. Medieelever 
från Ale gymnasium 
fi ck pröva sina vingar 
på Bok- och biblioteks-
mässan förra veckan.

Intervjuer med förfat-
tare och mässbesökare 
fi nns nu på klassens 
nyhetssajt Mediafl ash.
se.
I myllret av besökare på Bok- 
och biblioteksmässan i Göte-
borg fanns i förra veckan ett 
gäng unga reportrar från Ale 
gymnasiums samhällsveten-
skapliga program med med-
ieinriktning.

Intervjuer med såväl för-
fattare och andra kändisar 
som mässbesökare och mon-
terarpersonal har resulterat i 
artiklar, bilder samt film- och 

ljudklipp på elevernas egen 
nyhetssajt Mediaflash.se. 

– Tanken är att vi ska 
rikta oss till ungdomar, säger 
Nathalie Wessling.

Att få jobba i ”skarpt läge” 
tycker de är lärorikt.

– Förra året var vi mest 
här och kollade runt, men i 
år jobbar vi mer på riktigt. 
Uppgiften är att alla ska 
skriva en artikel och spela in 
en film och ett ljudklipp från 
mässan, berättar Lana Kal-
kali. 

Kändisintervjuer
Aleeleverna lyckades bland 
annat få en intervju med 
rapparen Petter, som nyli-
gen debuterade med boken 
”16 rader”, samt trollkarlen 

Carl-Einar Häckner, som 
svarade på frågan om vad 
han skulle kunna tänka sig att 
jobba med. 

– Vi ska försöka få till en 
intervju med Maria Monta-
zami, men det är inte säkert 
att det går, säger Frida Mell-
qvist. 

Självförtroendet ökar för 
varje genomförd intervju, 
men något manus brukar de 
inte ha.

– Några inledande frågor 
kan vara bra att skriva upp 
i förväg, men annars blir 
det mer avslappnat om man 
improviserar, säger Linn 
Falk Friberg.

På fältet. Frida Andersson, Linn Falk Friberg, Frida Mellqvist, Nathalie Wessling och Lana 
Kalkali går alla på samhällsvetenskapliga programmet med medieinriktning på Ale gymnasium. 
Förra veckan rapporterade de från Bok- och biblioteksmässan på Svenska mässan i Göteborg. 
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Medieelever rapporterade från bokmässan
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Skarpt läge

Beijer i Älvängen 
Tel: 075-241 7050 

www.beijerbygg.se

Passa på att 
göra höstens 
fönsterklipp!

Vi bjuder på grillkorv! 
Och ni kan titta på hela  
SP Fönsters sortiment i  
deras turnébuss under  
hela dagen.

Öppettider
Mån-Fre 6.30–18.00 

Lör 9.00–14.00 

Kom och besök oss 
måndag 7 oktober kl 09-15  

SP Fönster är här med deras 

ROADSHOW
Få unika kampanj- 

erbjudanden på plats!
Deras experter är på plats så passa på  
att ta med dig dina frågor om fönster.

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16

NOLS MEKANISKA 

VERKSTAD FLYTTAR
Jag tackar grannar för att ni stått ut med mig 
och min verksamhet i Lilla Viken, Bohus. 
Byggnaden, del utav maskinpark, 
vertyg och material erbjudes till 
försäljning. Mer info för er som är 
intresserade på:  
tomas@nolsmek.se

Tomas W Gullbrand.

NOLS MEKANISKA
VERKSTAD AB


