En podcast med ambitionen av att lyfta fram civilsamhället i sin helhet, främst för
människor som redan är engagerade och vill få inspiration eller nya lärdomar.
Podden vill också lyfta fram den mångfald av tankar och människor som bär detta
land framåt i allt arbete som görs.

Podden görs av mig, Tjarls Metzmaa, som ett hobbyprojekt. Till vardags arbetar
jag som förbundssekreterare på Sverok – Spelhobbyförbundet och på fritiden
engagerar jag ideellt. Precis som andra som varit en del av civilsamhället länge
har jag flera olika förtroendeuppdrag i ett antal organisationer, främst inom kultur
och ungdomsfrågor.

90 minuter av din tid
Ett inspelningstillfälle tar ungefär 90 minuter och då är det inkluderat tid för att
prata igenom upplägget på plats och sätta upp utrustningen. Jag kommer gärna till
dig om det finns någon lämplig plats, annars så går det bra att hälsa på Sverok ute
på Stora Essingen i Stockholm.
Att du förbereder på frågorna
Hur blev du en engagerade människa? Ett samtal om ditt liv hittills som engagerad
Berätta om något du misslyckats med och vad du lärde dig av det
Berätta om något du lyckats riktigt bra med som du är stolt över

Ett tema (se nästa sida)
Att du sprider podden
När det är dags för ditt avsnitt att släppas så hjälper du till att sprida den avsnittet
genom att dela i dina och din eventuella organisations kanaler. Jag hör alltid av mig
inför släpp med mer information och bildmaterial

Varje avsnitt har en gäst och ett tema och egentligen är det ganska löst i kanten
kring hur detta tema väljs. Det viktigaste är att det blir något allmänt som så
många som möjligt kan ha glädje av att höra. (Jag har heller inget emot att köra ett
smalare ämne om något frestande dyker upp.) Oftast brukar avgränsningarna för
temat växa fram i en gemensam dialog. På www.civilsamhallespodden.se går det att
se alla avsnitt som varit och vilka teman de haft.

Anmälningsformulär
Om du vill vara med i podden får du jättegärna anmäla ditt intresse via
anmälningsformulären som finns på hemsidan. Det blir lättare för mig att hålla
ordning på allt då istället för att komma ihåg om det var FB,
mail eller något annat som just vi pratade på.
http://civilsamhallespodden.se/medverka-i-podden/
Kontaktuppgifter
Facebook.com/tjarlieboy
charles@metzmaa.se
070 401 59 17
www.civilsamhallespodden.se

