Kära Sweor,

Med detta utskick lanserar vi SWEA-podden!

Hoppas ni har tid att lyssna och sprid gärna
podden i alla era sociala medier. Det här kan
vara intressant både för Sweor och andra
svenskor som vill höra om hur det är att bo och arbeta utomlands från olika
svenskor. Det är även ett ypperligt sätt för SWEA att ”synas” och få
uppmärksamhet i fler kanaler än idag.

Tusen tack till kommunikationskommittén och speciellt till arbetsgruppen som
består av Anna Bril, Maria Jacky, Sofia Solfors, Karin Högman och Maria
Svensson som arbetar med att hitta intervjuobjekt och producera dessa
poddavsnitt. Tack också till Nina Cuneo i SWEA Milano som gjort den nya
fina SWEA Podd-symbolen. Det skall bli mycket roligt att få lyssna till dessa
podd-avsnitt i sommar och under hösten.

Det finns fortfarande plats att anmäla er till stipendieutdelningen den 6
augusti.

Ha en fortsatt skön sommar!

Varma hälsningar från ett mycket varmt Scottsdale,

Suzanne Southard
Ordförande SWEA International

Det är dags för... SWEA-PODDEN!

Just i dagarna har SWEA
International lanserat en helt ny
podcast, SWEA-podden*.
Du kommer att få lyssna till svenska
kvinnor som bor eller har bott
utomlands som berättar om sitt liv,
arbete och familj på just deras plats
på jorden.
Det blir både kända och mindre
kända svenska kvinnor från
världens alla hörn.

I premiäravsnittet får vi träffa Kristina Kappelin,
intendent för Villa San Michele på Capri. Kristina
har bott i Italien under ca 30 år och har en lång
karriär som frilansjournalist bakom sig. Hon
berättar både om familjeliv och karriär som
kvinna i Italien.

I följande två avsnitt får du träffa ytterligare två
spännande kvinnor.
Susanna Häggel är reservofficer och FN-observatör i Libanon med Milano
som hemmabas. Susanna berättar om sitt superspännande liv som tagit
henne till platser som Kongo och Bosnien och försatt henne i minst sagt
kniviga situationer.

I det tredje avsnittet får vi träffa Denise Persson, global marknadschef för
Snowflake, ett molntjänstföretag baserat i Silicon Valley utanför San
Francisco. Denise berättar om hur hon och hennes svenska familj hamnade
just där samt hur det är att vara svensk och kvinna på ett stort amerikanskt
företag.

Podden ligger just nu upplagd på plattformen Podbean och du hittar den
här https://sweapodden.podbean.com
Vi kommer att lansera nya avsnitt varannan vecka på onsdagar och hoppas
att du kommer att lyssna! Inom kort kommer den också att finnas på alla
vanliga ställen där poddar finns. Naturligtvis finner du även podden via vår
webb swea.org/senaste-sweapodden/.

I kommande avsnitt får vi träffa fler svenska kvinnor som lämnat Sverige för
några år eller kanske för gott som berättar om hur livet ser ut utomlands. Vad
är fördelarna och finns det nackdelar och hur kommer man iväg på ett
äventyr till ett annat land?

Initiativtagare till den nya podden är Anna Bril, ansvarig för SWEA
Internationals sociala medier och Swea i Stockholm och Maria Jacky,
mångårig poddare, fd. rektor och Swea i Rom samt en arbetsgrupp inom
SWEA Internationals kommunikationskommitté.

Har du kommentarer om podden eller tips på vem du tycker vi kan intervjua,
så hör gärna av dig till Anna Bril på websocialmedia@swea.org.

*En podd eller podcast är en inspelad eller Live sändning som man lyssnar till
via internet. Ibland säger man numer att poddar är den “nya”radion.

Inbjudan från SWEA International

Inbjudan till SWEA Internationals
stipendieutdelning och presentationen av
Årets Svenska Kvinna 2020

Torsdag 6 augusti kl 17.00 svensk tid
ANMÄL DIG HÄR
För första gången någonsin kommer stipendieutdelningen i år att hållas
virtuellt via Zoom. Vår traditionella Sverigemiddag där vi presenterar Årets
Svenska Kvinna och våra stipendiater var planerad i Malmö samma dag men
fick tyvärr ställas in p.g.a. COVID-19.

Alla Sweor hälsas varmt välkomna till detta unika tillfälle att vara med och
träffa Pia Sundhage, Årets Svenska Kvinna 2020, och våra tre stipendiater,
Marie Lindskov Hansen, Kristoffer Lieng och Jessica Elevant. De kommer att

hålla korta presentationer innan diplom från SWEA International överlämnas.
Stipendiaterna tilldelas också 10,000 USD vardera för sin forskning och
talang.

Hjärtligt välkomna!
SWEA International

SWEAs webbinarier
Nu är det mindre än 3 veckor kvar innan höstens webbinariesäsong drar
igång! Passa på att anmäla dig till de tre stipendiaternas och ÅSKans mycket
intressanta föreläsningar som kommer att äga rum dagarna efter
Stipendieutdelningen. Vi lovar att det kommer att bli mycket intressant! Mer
nedan.

Tvåspråkighet och Sill i päls
Måndag 10 augusti kl 17.00 svensk tid
ANMÄL DIG HÄR
Varmt välkommen till ett webbinarium med
SWEA Internationals Interkulturella stipendiat
2020, forskaren, författaren, journalisten och
universitetsläraren Kristoffer Lieng.
Lieng frågar sig vad som ligger bakom att ett
språk lever vidare i nästa generation i vissa
familjer, medan det upphör att användas i andra.
Finns det några skillnader vad gäller attityderna
till ’det andra språket’ beroende på var man bor?

Kristoffer kommer också att presentera sin
nyutkomna bok, Sill i päls. Mer.

Intervju & konsert med sopranen Jessica
Tisdag 18 augusti kl 17.00 svensk tid
ANMÄL DIG HÄR
Årets Sigrid Paskell Stipendium inom
scenkonsterna går till Jessica Elevant, en ung
och lovande sopran. Att Elevant skulle satsa på
solosång var dock ingen självklarhet. Efter
gymnasiet studerade hon till civilingenjör och tog
därefter en licentiat i teoretisk fysik.
Men det är i sången som Jessica Elevant hör
hemma. Där har hon sin passion. Vid sidan av
heltidsstudierna på Operahögskolan i Stockholm,
har Elevant gästat Bretagnes symfoniorkester
och medverkat i ett flertal konserter och tävlingar
i Europa. Mer.

Forskning inom skandinavisk autofiktion
Måndag 24 augusti kl 17.00 svensk tid
ANMÄL DIG HÄR
Marie Lindskov Hansen har utsetts till SWEA
Internationals Litteraturstipendiat 2020, för sin
nyskapande forskning inom autofiktion i
skandinavisk litteratur. Ämnet är mycket
populärt och avser de flytande gränserna mellan
fiktion och verklighet i självbiografiska texter.
– För sex år sedan skrev jag mitt specialarbete
om Knausgård. Frågorna jag ställde då fick jag
svar på. Fast mot slutet av mitt arbete hade jag
samlat på mig en väldig massa nya frågor som
behövde svar, skrattar Marie. Valet att fortsätta
doktorera inom ämnet blev därmed
självklart. Mer.

På bästa fot - om att leda med glädje
Måndag 31 augusti kl 17.00 svensk tid
ANMÄL DIG HÄR
Årets Svenska Kvinna, Pia Sundhage är
yrkeskvinnan med en lång och framgångsrik
fotbollskarriär. Idag är hon tränare och
förbundskapten för damlandslaget i Brasilien, det
land hon själv mest förknippar med fotboll. Där
bidrar hon med svensk organisation och värnar
om varje individs möjligheter att ta en plats och
utvecklas inom gruppen.
– Vi kan, vi ska och vi orkar! Det är mitt motto,
säger Pia. Mer.

LinkedIn
Måndag 7 september kl 17.00 svensk tid
ANMÄL DIG HÄR
"Är man inte på LinkedIn så finns man inte." Du
kanske har hört den frasen. Är det verkligen så?
Under det här webbinariet går Helen RennieSmith igenom grunderna och lite överkurs om hur
man använder LinkedIn för att bygga nätverk
digitalt. Välkommen!
Helen har över trettio års erfarenhet av PR,
kommunikation, reklam, journalistisk och är
specialiserad på kommunikations-strategi och
företagskommunikation. Mer.

Till kommande och tidigare webbinarier

SPONSORER

Copyright © 2020 SWEA International, All rights reserved.
Du får detta email från SWEA International för att du är medlem i SWEA.

Our mailing address is:
SWEA International
PO Box 4128
Fort Lauderdale, FL 33338-4128

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

