
TVV

2018

T I D S K R I F T S V E R K S T A N  I  V Ä S T

En förening för dig 
som jobbar med  
eller för tidskrifter 



2

I två fullmatade antologier presenterar Tidskrifts-
verkstan föreningens medlemmar med en artikel ur 
ett aktuellt nummer. Med dynamisk bildsättning av 
Anette Folkedotter och Carolina Falkholt.

Läs dem på webben här: 
www.tidskriftsverkstaden.se/?page_id=1594
eller beställ papperstidningen kostnadsfritt från: 
tvv@tidskriftsverkstaden.se
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Alba.nu

Alba.nu är en renodlad webbtidskrift som vill 
uppmuntra till debatt om kultur, vetenskap 
och samhälle. Tidskriften kommer dels ut med 
varierande teman under året, dels fortlöpande 
uppdateringar med debatt, reportage och 
recensioner. Avdelningen Kritikakuten bevakar 
teater, film och scenkonst med fokus på 
Göteborg. Alba.nu är helt fristående och 
ägs av oss som driver tidskriften. Runt oss 
finns ett stort nätverk av mer eller mindre 
regelbundet återkommande skribenter, som 
samtliga medverkar ideellt. En nyskapad 
redaktionskommitté vill ha ökad satsning på 
videoinslag, exempelvis med anknytning till 
stadsvandringar i Göteborgstrakten.

Angeredswebben

Angeredswebben har i drygt tio år varit Riks-
gymnasiet i Göteborg och Angeredsgymnasiets 
webbtidning. Tidningens grundstomme är 
eleverna på Estetprogrammet Media på Riks-
gymnasiet i Göteborg som arbetar med tidningen 
som en del av sina kurser. 

Tidningens målgrupp är i första hand 
skolans elever och strävar mot att ge våra 
funktionsvarierade elever på Riksgymnasiet och 
eleverna på Angeredsgymnasiet, ungdomar i 
Nordöstra Göteborg, en röst. Webbtidningen vill 
hitta och sprida berättelserna hos våra ungdomar 
ur ett inifrån-perspektiv i motsats till ett 
om-perspektivet. Lyckas vi bli ett språkrör för två 
ofta marginaliserade grupper tror vi att vi kan bli 
en gymnasietidning, på webben, av riksintresse.

Ansvarig utgivare: Christer Wigerfelt
Ägare: Tidskriften Alba
Redaktion: Siri Reuterstrand,  
Christer Wigerfelt
Andra Långgatan 20, 413 28 Göteborg
0708-119392, 031-128640
red@alba.nu
www.alba.nu

Utgåvor/år: Löpande
Läsare: 60 000 besök/mån
PlusGiro: 30 93 59–8

Ansvarig utgivare: Patrick Gladh
Kontakt: Sabina Sakic & Rickard Strid
Grepgatan 9, 424 65 Angered
0725-546513
www.angeredswebben.se
rickard.strid@educ.goteborg.se
Startår: 2004
Läsare: 10 000 besök/mån
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BILAGA – limited editions

BILAGA är ett konstnärsdrivet mail-art projekt 
som regelbundet levererar konst via postsystemet 
till våra prenumeranter. BILAGA producerar 
årligen fyra begränsade upplagor av text-konst, 
cut-ups, objekt, collage, trycksaker mm. 

Utgivarorganisation/ägare:  
Bilaga-limited editions
Redaktion: Mari Lagerquist,  
Lina Persson
Stabbegatan 25
073-7159313

bilaga.limited.editions@gmail.com
http://bilaga.wordpress.com
Startår: 2010
Nr per år: 4

Bild & Bubbla

Bild & Bubbla är Sveriges främsta, Nordens 
största och en av världens äldsta tidskrifter för 
konstformen tecknade serier.

Bild & Bubbla presenterar aktuella 
seriefenomen, historiska fördjupningar, intervjuer 
med kända serieskapare och andra nyckelfigurer, 
recensioner av de senaste böckerna, och krönikor 
som ofta är i serieform. Den vänder sig till barn, 
ungdomar och vuxna – precis som tecknade 
serier gör. 

Bild & Bubbla har nominerats till Sveriges 
bästa kulturtidskrift.

Utgivarorganisation/ägare: 
Seriefrämjandet
Ansvarig utgivare: Fredrik Strömberg
Chefredaktörer: Jamil Mani,  
Fredrik Strömberg
Seriefrämjandet, Friisgatan 15 B,  
214 21 Malmö
040-661 40 70
info@serieframjandet.se

www.serieframjandet.se
Startår: 1968
Nr/år: 4
Prenumeration: Medlemskap i 
Seriefrämjandet, 348 kr/år. För ung-
domar upp till 23 år, 296 kr/år.
PlusGiro: 17 36 15-6
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Country News

Country News Magazine är en del av Svenska 
Countrymusikföreningen och finns för närvarande 
bara på www.facebook.com/thomas.buskhagen 
samt grunduppgifter som nättidning på hemsidan 
www.countrynews.nu där Country News 
Magazine samsas med Country News Publishing, 
Country News Records m fl huvudklickpunkter. 

Stora delar av gamla Country News Magazine 
är upplagda på hemsidan och då i synnerhet 
när det gäller äldre skivrecensioner. Föreningens 
egna producerade skivor, samt andra CD:n högt 
rekommenderade för sitt genuina innehåll, finns 
presenterade.

Endast medlemmar har access till det senaste 
samt ett fotogalleri m m. Som extra service 
finns en sida där alla Mr Music Country, 233 
stycken  med både artister och låtar samt varifrån 
respektive låt är tagen!

Utgivarorganisation/ägare: Svenska 
Countrymusikföreningen Richertsgatan 
8, 412 60 Göteborg 
www.facebook.com/thomas.buskhagen
www.countrynews.nu
031-16 91 39
thomas.buskhagen@countrynews.nu

Inträdesavgift: 99 kr – gäller för över-
skådlig tid framöver
Bankkonto: 6694 - 386137 668
Startår: 1975

Camino

Camino är  ett mediaföretag som sprider 
berättelser om en grönare, godare och skönare 
framtid. Vägen dit kantas av engagerade 
människor med smarta idéer och handlingskraft.
Livskvalitet, medvetenhet och framtidsanda är 
våra ledord. Magasinet Camino lyfter fram olika 
framtidslösningar och har olika teman i varje 
nummer. Bakom Camino står den oberoende 
ekonomiska föreningen getaware. Integritet och 
självständighet är två ledord för magasinet som 
har funnits sedan 2007.

Ansvarig utgivare: Johanna Ståhl
Utgivarorganisation/ägare:  
Getaware ekonomisk förening
Redaktion: Johanna Stål, Ingemar 
Tigerberg, Malin Aghed och Maja 
Andersson
Adress: c/o Lusthuset,  
Södra larmgatan 6, 41116 Göteborg

johanna@caminomagasin.se
www.caminomagasin.se
facebook.com/caminomagasin  
Startår: 2007
Nr per år: 4
Prenumerationspris: 295 kr helår
PlusGiro: 305968-0
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Dixikon

Nättidskriften Dixikon, som drivs med stöd 
av Statens Kulturråd, är ett språk-, kultur- och 
litteraturentusiastiskt projekt, till för dig som vill 
läsa – och läsa om – böcker på andra språk än 
svenska, och som intresserar dig för europeisk 
litteratur, kultur- och samhällsliv. Den är politiskt 
oberoende och helt fristående från förlag och 
andra organisationer.

På Dixikon skriver ett stort antal kunniga 
skribenter om utländsk litteratur och kultur. 
Här finns kortare anmälningar på svenska om 
utländsk litteratur, kortare essäer och bloggar, 
recensioner från andra tidningar, notiser och 
information om utländska tidskrifter.

”...bevis på att det faktiskt finns intelligent liv 
i Sverige” skrev Jonas Thente när idén Dixikon 
startade.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Per Brodén 
www.dixikon.se
facebook.com/dixikon

Eyewitness.nu 

Magasinet Eyewitness.nu Ett magasin på 52 
sidor där berättelser om vår omvärld drivs 
fram av bildens kraft, med stöd av ordet. 
Med dokumentära bilder och intryck tar 
bildjournalisten Magnus Sundberg med läsaren 
direkt till händelsernas centrum. 

Eyewitness.nu ägs och drivs av Magnus 
Sundberg.

Magasinet är politiskt och religiöst obunden 
och utkommer med fyra nummer per år.

Ansvarig utgivare: 
Fotojournalisten Magnus Sundberg
info@eyewitness.nu
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Fritänkaren

Under de 25 år som Fritänkaren har utkommit 
har den producerat ett 45-tal internationella 
reseskildringar i följetongsform, de flesta inom 
Europa men även bortåt 20 i Himalaya och 
arabvärlden. Men dess röda tråd är litteratur, 
musik och film. I varje nummer förekommer 
filmrecensioner, musikartiklar och litterära 
belysningar, särskilt en oändlig Shakespeare-
debatt sedan 1996. 

Vårt perspektiv är globalt och universellt 
men med tyngdpunkt på humanism. Förutom 
reseskildringar, musik, litteratur och film kan även 
förekomma politiska, filosofiska och religiösa 
resonemang. 

Det är en extrem lågbudgettidning, varför 
den är helt utan bilder men bjuder på desto mer 
att läsa. Vi har för närvarande medarbetare på 
Nordirland (Londonderry), den grekiska världen 
(Konstantinopel), Himalaya (med täckning av 
Indien, Nepal, Tibet, Kashmir och Ladakh,) samt 
i Norden (mest Sverige och Finland). 

Ansvarig utgivare, ägare: 
Christian Lanciai
Redaktion: Johannes B Westerberg, 
John Bede
Ankargatan 2 A, 414 61 Göteborg
031-247887
clanciai@yahoo.co.uk
http://hem.fyristorg.com/aurelio; www.

fritenkaren.se
Startår: 1992
Nr/år: 10
Prenumeration: 250:-
PlusGiro: 621 39 94-4

Folket i Bild/Kulturfront

Folket i Bild/Kulturfront är mer än en tidning. 
Den är också en levande förening som driver 
tidningen med lokalföreningar spridda över 
landet. Förening startades 1971 runt tre paroller 
som skulle leda vägen för tidningen men också 
föreningens arbete: stöd till de antiimperialistiska 
krafterna, att arbeta för en folkets kultur och att 
försvara yttrande och tryckfriheten.  FiB/K tar inte 
något stöd från staten och är helt beroende av 
medlemmar och prenumeranter. Vill du också ha 
en levande och oberoende press i Sverige? Teckna 
en prenumeration och gå med i föreningen! 

Utgivarorganisation/ägare: Folket i Bild 
/ Kulturfront
Högalidsgatan 35 c/o Brogården,  
11730 Stockholm
red@fib.se
www.fib.se
Nr/år: 12

Prenumeration: 570/år
PlusGiro:  70 45 88 - 3
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Glänta

”detta är vad en tidskrift kan göra: vidga världen, 
ifrågasätta sanningar och tänja på gränserna i ett 
dynamiskt kollage av konst och text” (Svd om nr 
2/2015). 

Vi håller med och fortsätter i samma anda. 
De senaste numren har bland annat handlat om 

klimatångest, centrum och periferier, migration 
och arabvärldens politiska utveckling.

 

Ansvarig utgivare: Göran Dahlberg
Utgivarorganisation/ägare: 
Kulturföreningen Glänta
Heurlins plats 1, Box 311 20,  
400 32 Göteborg
031-743 99 19
info@glanta.org

www.glanta.org
facebook.com/glanta
Nr/år: 3-4
Startår: 1993
Prenumeration: 280/380 kr
PlusGiro: 647 47 97-5

Lira musikmagasin

Lira musikmagasin är din karta på upptäckts-
färden efter ny musik. En tidning för oss som 
aldrig slutat vara nyfikna. Jazz, folkmusik från 
hela världen, klubbmusik, singer/songwriter, 
country, visa eller nästan vad som helst – så länge 
det rör sig om nyskapande kvalitetsmusik.

Fem gånger om året landar Lira musikmagasin 
i brevlådan, alltid med över 130 skivrecensioner, 
alltid med en egen cd där redaktionen valt sina 
favoriter bland det vi skrivit om, alltid med fylliga 
artistintervjuer, reportage och en bildjournalistik 
som är helt unik bland svenska musiktidningar.

Ansvarig utgivare: Patrik Lindgren
Utgivarorganisation/ägare:  
Lira ekonomisk förening
Redaktion: Patrik Lindgren, Sunniva 
Brynnel, Per Wik
Besöksadress: Heurlins plats 1,
Göteborg
Postadress: Box 310 36, 
400 32 Göteborg

031-134410
lira@lira.se
www.lira.se
facebook.com/liramagasin
Startår: 1994
Nr/år: 5
Prenumeration: 395 kr
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PÄCKOS HELMER
Unika inspelningar 

ger ny bild av Bingsjö

NORRLÄNDSK COUNTRY
Lokala förmågor möter 
stjärnorna i Östersund

SOFIE LIVEBRANT
Kastar loss som kapten 

med egen besättning 

Monk
Revolutionär vid tangenterna

Thelonious

Mimi Terris
Hittade tillbaka till 
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och tillvaron

John Lee Hooker
Hundraåringen som 
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Ellen La Loba Pontara
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fl amencon
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OEI

OEI är en tidskrift för extra-disciplinära rum och 
av-disciplinerande ögonblick – experimentella 
former av tänkande, montage mellan poesi, 
konst, filosofi, film och dokument; kritiska 
undersökningar, redaktionella utsägelser och 
estetiska teknologier, icke-bekräftande skrivande, 
spekulativa arkeologier, nya ekologier och 
alternativa historiografier. OEI grundades 1999 
och har utkommit med 78 nummer. Årets 
kulturtidskrift 2008

Huvudredaktör: Jonas (J) Magnusson
Redaktör och bildredaktör:  
Cecilia Grönberg
Adress: Tidskriften OEI, Lövholmsgränd 
12, 117 43 Stockholm
red@oei.nu 
www.oei.nu

Startår: 1999 
Nr/år: 4 
Prenumeration: 350 kr / 450 kr
PlusGiro: 300005-6 

Ny tid

Ny Tid är en partipolitiskt obunden vänstertid-
skrift med fokus på kultur, samhälle, politik 
och miljö. Tidskriften värnar om den långa 
och långsamma journalistiken och blandar 
utrikesreportage med personporträtt, essäer, 
recensioner och konst- och kulturdebatt. Bland 
tidningens medarbeterare finns några av Nordens 
intressantaste frilansjournalister och kolumnister.

Ny Tid har en upplaga på cirka 2 000 exemplar 
och utkommer sedan januari 2015 en gång i 
månaden. Webbsidan läses av över 12 000 unika 
besökare i månaden.

Postadress:
Tallbergsgatan 1/28
FI-00180 Helsingfors
Finland
lasse@nytid.fi
www.nytid.fi
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Ord&Bild

I 125 år har tidskriften Ord&Bild varit en
röst i samtiden, en plats för konst-, kultur- och
samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som
nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik
och gränsöverskridande skapande mellan ord 
och bild. Det senaste året tidskriftens nummer 
haft teman som 1980-talet, Guld, Kulturarv, 
Antibiotikaresistens, Byråkrati och På plats. 
Ord&Bild kommer ut med fem nummer om året.

   

Ansvarig utgivare:
Ann Ighe
Utgivarorganisation/ägare:
Stiftelsen Ord&Bild
Redaktion: Ann Ighe och
Marit Kapla
Heurlins plats 1, 400 32 Göteborg
red@tidskriftenordobild.se

www.tidskriftenordobild.se
Startår: okt 1892
Nr/år: 5
Prenumeration/år: 350 kr
Plusgiro: 1683-2

Paletten

Paletten har sedan starten 1940 varit en ledande 
tidskrift inom den svenska konstvärlden, ständigt 
i förändring och med kikarsiktet inställt på de 
områden dit mainstream-medias intresse sällan 
når. Tidskriften introducerar, tolkar och granskar 
samtidskonstens ämnen och förutsättningar 
och ger historiska och kritiska perspektiv. Varje 
nummer har ett kärntema som blir belyst från 
olika vinklar, både svenska och internationella. 
Bland de medverkande finns etablerade kritiker, 
författare och konstnärer såväl som helt nya 
namn. Varje år bjuds också någon gästredaktör 
in att göra ett nummer. Ibland innehåller Paletten 
specialgjorda konstverk som producerats direkt 
för tidskriften.

Ansvarig utgivare: Andréas Hagström
Utgivarorganisation/ägare:  
Stiftelsen Paletten
Redaktion: Fredrik Svensk,
Sinziana Ravini
Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
031-743 99 15
hej@paletten.net

www.paletten.net
facebook.com/paletten.artjournal
Startår: 1940
Nr per år: 4
Prenumeration: 290 kr (privat)  
400 kr (inst)
PlusGiro: 46186-3
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SocialPolitik

SocialPolitik är en oberoende tidskrift som med 
kritisk skärpa bevakar sociala frågor ur ett 
underifrånperspektiv. I 24 år har vi envist skrivit 
om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft, 
till hur socialtjänst, psykiatri och kriminalvård 
fungerar.

Prisbelönt av bland andra föreningen Sveriges 
Socialchefer, FSS: ”Oberoende och självständig – 
unik genom sin förmåga att kritiskt, uppkäftigt 
och konsekvent granska och debattera... sticker ut 
i en alltmer likriktad mediedebatt...”.

Ansvarig utgivare: Anna Fredriksson
Utgivarorganisation/ägare: Föreningen 
Socialpolitisk Debatt 
socialpolitik@socialpolitik.com
Redaktörer: Anna Fredriksson och 
Helena Östlund
Adress: Storbergsgatan 38,  
12942 Hägersten
Tel: 070-79 29 627

www.socialpolitik.com facebook.com/
TidskriftenSocialPolitik
Startår: 1994
Nr per år: 2 samt varje vecka nya 
artiklar på sajten.
Prenumeration: alla som har lön/råd 
149 kr, student/arbetslös/pensionär 99 
kr, arbetsplats & stöd 249 kr
Prenumerera via socialpolitik.com

Flickor på HVB-hem rättslösa                 4

Ett barn – men också mamma 18

Nycirkus ger självkänsla 26

Barnen som ingen ville ha 36

Ku lt u r  &  sa m H ä l l E

NR 1 l mars 2017 l PRIS: 79 KRONOR

BarN Har rätt

Röda Rummet

Den radikala kvartalstidskriften Röda Rummet
är en tankesmedja med socialistiska
utgångspunkter. Vi vet att många söker efter ett
ordentligt utrymme för radikal debatt, lärdomar
och analyser. I Röda Rummet finns plats för
allt som kan bidra till en bättre förståelse av det
samhälle vi lever i, såväl Sverige som resten av
världen. För att kunna förändra världen måste
man förstå den.

Ansvarig utgivare: Per Olof Larsson
Utgivarorganisation/ägare:  
Socialistiska partiet
Redaktion: Daniel Brandell, Malte Dahlberg, 
Johannes Jensen, Peter Jervelycke Belfrage, 
Johanna Lagerberg, Anders Karlsson, Per Olof 
Larsson, Martin Fahlgren, Ingemar Sandström
Box 7043, 402 31 Göteborg
031-24 15 13
rodarummet@hotmail.com

www.rodarummet.org
facebook.com/pages/
Tidskriften-Röda-rummet
Startår: 1969
Nr per år: 4
Prenumeration: 100 kr/år
PlusGiro: 13 04 07-0
Övrig information: Hette mellan 1969 och 
1996 Fjärde Internationalen
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Västsahara

Västsahara är den enda tidskrift i Norden som 
regelbundet informerar om Västsahara – Europas 
sista koloni i Afrika. Den spanska kolonin 
ockuperades av grannlandet Marocko 1975.

Västsahara rapporterar om västsahariernas 
situation i flyktinglägren i Algeriet, om de 
marockanska myndigheternas övergrepp mot 
den västsahariska befolkningen och om FN:s 
avkoloniseringsplan, som aldrig tycks bli av.

Trots västsahariernas rätt till självständighet 
knyter EU Marocko allt närmare sig. Frankrike 
är Marockos närmaste bundsförvant sedan länge.

Västsahara är rikt på fisk, fosfat och troligen 
olja. EU:s fiskeavtal med Marocko är illegalt.

Den svenska riksdagen gav 2012 regeringen 
i uppdrag att erkänna Västsahara. Allians-
regeringen vägrade. Inte heller den rödgröna 
regeringen har verkställt riksdagsbeslutet.

Nr 1  2018  Pris 30 kronor

EU: Fiskeavtalet  
EU–Marocko illegalt   3

Undernäringen ökar  
i flyktinglägren   4

”De gjorde allt för att  
krossa oss”   8

FISK RATAS  
      I OCKUPERADE 
VÄSTSAHARA

VÄST
SAHARA

Ansvarig utgivare: Lena Thunberg
Utgivarorganisation/ägare: Svenska 
Västsaharakommittén 
Redaktion: Lena Thunberg, 
Ulla-Karin Karlson
c/o Afrikagrupperna, Linnégatan 21,  
413 04 Göteborg 
070-475 46 45

vastsahara@brevet.nu 
www.vastsahara.net
facebook.com/tidskriftenvastsahara
Startår: 1982
Nr/år: 4
Prenumeration: 125:-/150:-
PlusGiro: 204003-8

Zenit

Zenit, kulturtidningen i väst, är en oberoende 
tidskrift som bevakar bild och form, scenkonst 
och litteratur genom reportage, intervjuer 
och ett rikt bildmaterial. Det omfattande 
annonsmaterialet fungerar som information 
och kalendarium till gallerier och utställningar 
i Västsverige.Tidningen kommer ut  fyra gånger 
om året.

Ansvarig utgivare: Bibbi Olson 
Styrelse: Marie Almqvist, Evelina 
Ivarsson, Berit Jonsvik, Kristina 
Landqvist, Olle Niklasson, Bibbi Olson 
(ordf),
zenitkultur@gmail.com 
www.zenitkultur.com 
facebook: com/kulturtidningen.zen 
Startår: 2004 

Nr/år: 4
Prenumeration 250 kr/4 nummer:
kontakta Nätverkstan Ekonomitjänst,
Box 31120, 400 32 Göteborg
031-743 99 05 (kl 9-12)
ekonomitjanst@natverkstan.net
Lösnummer 69 kr: försäljningsställen 
finner ni på Zenits hemsida.
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En utställning 
om tidskrifternas 
roll i samhället
”K – som i kulturtidskrifter” är en skärmutställ-
ningen som gjorts av Tidsskriftsverkstan i Väst. 
Den tar sin utgångspunkt i opinionsstormen mot 
förslaget att slakta det statliga stödet till kultur-
tidskrifter i december 2014.

Utställningen består av posters med 
citat från den livliga kulturdebatten 
som följde samt av presentationer av 
Tidskriftsverkstans medlems- 
tidskrifter. Syftet är att långsiktigt 
sprida kunskaper om kulturtidskrifter-
nas samhällsroll till nya grupper och att 
knyta band mellan lokala  
kulturutövare.
   Om önskemål finns kan någon eller 

några av de deltagande tidskrifterna  
ordna något arrangemang i samband 
med utställningstillfället, till exempel 
författarsamtal, föreläsning, uppläs-
ning, workshops, bildvisning etc.  
Vi brukar visa utställningen i två till tre 
veckor på varje plats.
   Utställningen består av 18–20 skär-
mar, men är utrymmet begränsat kan  
den komprimeras genom att man gör 
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den i form av femhörningar som 
tar mindre plats.  

Låter detta intressant? Hör av er 
till oss så kan vi diskutera detaljer.
Styrelsen för Tidskriftsverkstan  
i Väst
tvv@tidskriftsverkstaden.se



Tidskriftsverkstan i Väst 2018
 
Tidskriftsverkstan i Väst (TVV) är föreningen för dig som jobbar med 
tidskrifter. Tryckt, kopierad eller webbpublicerad, om den ges ut i 
tio exemplar eller är etablerad med tusentals prenumeranter, alla 
är välkomna. Föreningen samlar ett 20-tal tidskriftsredaktioner, och 
arbetar sedan starten 1992 med att främja, understödja och utveckla 
förutsättningarna för fri tidskriftsproduktion. Söker du utbyte med 
andra redaktörer och kulturutövare eller en kvalificerad arbetsplats 
så är TVV platsen. 

Från hösten 2013 är föreningen även öppen för enskilda medlemmar. 
Det innebär att även fria kulturpublicister, utan koppling till  
en specifik redaktion, nu kan bli medlemmar i Tidskriftsverkstan. 

TVV håller till i Media Lab på tredje våningen i Lagerhuset nedanför 
Järntorget i Göteborg (Heurlins plats 1) och på Göteborgs Bildverk-
stad i Viktoriahuset, Linnégatan 21, vån 4 i Göteborg.

Funderar du på att starta en tidskrift, eller publikation av något slag, 
eller vill arbeta med textbaserad produktion – eller bara är nyfiken 
på vad vi gör, är du välkommen att kontakta oss på e-post:  
tvv@medieverkstaderna.se 

Gå gärna in och gilla oss på vår facebooksida facebook.com/ 
TidskriftsverkstadenVast så får du tips om vad som händer på  
verkstan.

Tidskriftsverkstan i Väst stöds av Kulturrådet och  
Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

TVV T I D S K R I F T S V E R K S T A N  I  V Ä S T
Heurlins plats 1• Box 311 20 • 400 32 Göteborg • tvv@medieverkstaderna.se • www.tidskriftsverkstaden.se


