Instruktion medverkande
Välkommen till projektet Hundra röster om Corona. Jag ser fram emot att ta del av ditt bidrag! Läs
noga igenom instruktionerna i detta dokument. En förutsättning för din medverkan är att du
respekterar tidsramarna samt att innehållet i ditt bidrag inte bryter mot några lagar.
OBS! Du behöver anmäla och få din medverkan bekräftad av Malin Edgren innan du är med i
projektet. För att anmäla dig, skriv ett kortfattat mail till info@malinedgren.se där du beskriver dig
själv, inklusive ditt namn, din ålder och gärna vilken sysselsättning du huvudsakligen har.
Din uppgift är att förmedla din personliga upplevelse av att vara människa och Karlstadbo under
Coronapandemin med dess restriktioner och konsekvenser. Hur känns det för dig? Hur påverkas du i
ditt liv? Om du skulle beskriva för någon utan erfarenhet av Coronapandemin, vad skulle du förmedla
då? Upplever du fördelar, positiva konsekvenser och hoppfullhet? Eller ser du mer kringskurenhet,
nackdelar och oro? Eller kanske båda delar? Gör ditt bidrag så personligt du själv vill. Beskriv gärna
vilken roll du utgår ifrån. Exempel på roller kan vara elev, förälder, yrkesperson, livsstatus, anhörig,
medborgare osv.
Ditt bidrag till Hundra röster om Corona kommer länkas samman med 99 andra personers bidrag i
ett tidsdokument i form av en tryckt bok. Varje bidrag kommer uppta som mest ett uppslag, dvs två
sidor i boken. Skribenterna kommer att bestå av personer med olika ålder, kön och bakgrund.
Författaren och projektledaren Malin Edgren kommer att redigera, formge och producera boken.
Ditt bidrag består av text och/eller bild. Texten kan ha formen av ett brev, en dikt, en berättelse, ett
recept osv. Ett fotografi kan porträttera något som symboliserar den här tiden för just dig. En
teckning kan säga mer än tusen ord. Låt fantasin flöda men tänk på att allt material ska vara digitalt
(wordfil för text, jpeg för foton) med hög bildkvalitet. Ditt bidrag får inte vara kopierat eller plagierat.
Om du bidrar med text får den som mest bestå av 400 ord eller 2 300 tecken inklusive blanksteg.
(Detta motsvarar ungefär en halv A4 tätskriven digital text (Word) med 11 punkters teckenstorlek.)
Din text kan komma att genomgå viss språklig redigering för att öka läsbarheten. Jag strävar dock
efter att göra så liten åverkan som möjligt för att bibehålla din unika röst.
Om du medverkar med fotografi behöver bilden vara högupplöst och av god kvalitet. Du kan
komplettera foto med text men utrymmet för texten kommer att vara avsevärt mindre än vad om
angetts ovan. Fråga om du är osäker.
Om du bidrar med en teckning har vi en separat dialog om hur den ska överföras digitalt.
Ditt bidrag skall vara Malin Edgren till handa senast 1 juli 2020. Utöver din text/bild ska följande
framgå av bidraget;
- Ditt namn (för- och efternamn)
- Din ålder
- Din e-postadress (all kommunikation kommer ske skriftligt via e-post)
Som tack för din medverkan kommer du att få ett eget exemplar av boken samt en inbjudan att delta
vid lanseringen under hösten 2020 (när Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter).

Tipsa gärna andra intresserade Karlstadbor om medverkan i detta projekt!
e-post info@malinedgren.se

tel 0702-21 80 71

www.malinedgren.se

