GÖR DIN RÖST HÖRD
– OCH HÖR ANDRA!

VAD VÄNTAR DU PÅ?
Att sända studentradio är en unik upplevelse och
möjlighet på många sätt, och att vara medlem
i en studentradiostation likaså. När du kliver in
i studentradions värld får du möjlighet att både
upptäcka dig själv och din omgivning, pröva vingarna
för din kreativa förmåga och träffa människor du aldrig
hade träffat annars. På studentradion får du möjlighet
att skapa både radio och podd. Som media håller sig
radion ständigt relevant och den starka ställning man
har i medielandskapet kommer från alla engagerade
radiopratare och radioproducenter.
Studentradio kan fungera på lite olika sätt. På
vissa orter är studentradion nära knuten till ett visst
program på universitetet, men i många andra fall
är det en gemensam kommunikationskanal som
alla har tillgång till. Det gör att du som medlem i
studentradion får möjlighet att träffa människor över
utbildningsgränserna och vara en del av en gemenskap
där kreativitet och innovationslusta är en stor del.
Genom studentradion gör du inte bara din röst hörd –
du får också höra andras.
Studentradio är ett unikt tillfälle att hitta vad som
fungerar för just dig, utan press. Lärdomarna och
kunskapen du får från radion kan du sedan ha nytta av
i många framtida yrken. Att sända studentradio är en
möjlighet för dig att prata direkt till tusentals människor
och vi vill gärna höra vad just du har att säga!

Ska du bli journ alist?
Idag finns många vägar in i
journalistiken. Medan du pluggar för att bli journalist kan du
vara studentmedlem hos oss.
Du kan till exempel gå ett klassiskt
journalistprogram eller enskilda kurser,
specialisera dig på ett ämne eller
en viss typ av journalistik. Det finns
”självlärda” journalister också, men
en utbildning och en praktikperiod
i bagaget är att rekommendera.

Det här ingår
i medlemskapet:
Hjälp och löneinfo
under praktik och vikariat
Presskort (värde 500 kr)
Möjlighet till praktiklön
Event och föreläsningar
Smarta frilansverktyg
Tidningen Journalisten
(värde 335 kr)
Bara 300 kr/år

Bli medlem
på sjf.se!

PITEÅ – PITE FM
STUDENTRADION 92,8 MHZ
www.pitefm.se
UMEÅ – UMEÅ
STUDENTRADIO
www.umeastudentradio.se
SUNDSVALL –
RADIOSVALLET
www.radiosvallet.com
FALUN – DUR DALARNAS
STUDENTRADIO
www.dur.nu
GÖTEBORG – K103
www.k103.se
UPPSALA –
STUDENTRADION 98,9
www.studentradion.com
STOCKHOLM – STOCKHOLM
COLLEGE RADIO
www.collegeradio.se
SÖDERTÖRN – SH RADIO
www.shradio.se
VÄXJÖ – RADIOLUR
www.radiolur.squarespace.com
KALMAR – RADIO SHORE
www.radioshore.se
HELSINGBORG – STAMPUS FM
www.stampusfm.se
LUND – RADIO AF
www.radioaf.se

INFO@STUDENTRADION.SE
WWW.STUDENTRADION.SE

VARA FOLKHÖGSKOLA

Vill du bli radiojournalist?
Branschen söker folk! Vi erbjuder:
• En 1-årig praktisk utbildning
• Över 100 timmar direktsänd radio
• Grunderna i journalistik
• 8 veckors praktik

Sök Radiojournalistutbildningen på
Vara folkhögskola
Läs mer: vara.fhsk.se

• 22404 • www.jssverige.se

Studentradion i Sverige är ett rikstäckande förbund för studenter som
sänder radio. Vi är en av Sveriges största ungdomsorganisationer med
tusentals medlemmar och 12 medlemsstationer. Vårt syfte är att främja
studentradioverksamheten i landet. Vi anordnar årligen en rad event,
workshops och utbildningar och som medlem får du tillgång till allt det.
Besök vår hemsida för att läsa om allt vi gör för våra medlemmar!

