
Release under Almedalsveckan;  
Ett sånghäfte, ett samarbete över landsgränser och en 

webbplattform för kreatörer. 

PRESSMEDDELANDE 2017-07-02 

En tonsättare, en illustratör, ett hobbyförlag och en plattform för kreatörer online. Tillsammans 

har dessa aktörer sett till att sånghäftet Tre Sånger till dikter av Bo Setterlind (FemiFiction 

Förlag) blivit en publicerad verklighet.  

Via plattformen lookforskill.com. har tre kvinnor fått 

kontakt med varandra och med hjälp av sina respektive 

skills, skapat och  publicerat sånghäftet Tre Sånger till 

dikter av Bo Setterlind helt och hållet på distans. 

Sånghäftet har release 2017-07-06 och innehåller 

tonsättaren Karin Merazzi Jacobsons ungdomsverk. 

Men hur har det hela egentligen gått till, från första 

kontakt via plattformen till en färdig publikation i 

nätbokhandeln? Catrin Genborg från FemiFiction 

Förlag kommer till Almedalen och berättar om detta 

2017-07-07 i releaseföredraget Looked for skill and 

found it - en release av ett publicerat samarbete genom 

lookforskill.com. "Tre sånger till dikter av Bo Setterlind” 

av Karin Merazzi Jacobson presenteras. 

https://www.facebook.com/events/348252085592152/ 

Tre Sånger till dikter av Bo Setterlind innehåller tre dikter, av den kände poeten Bo 

Setterlind, tonsatta för sopran och piano (1974) och finns till försäljning via de vanliga 

bokhandlarna online från och med 2017-07-07.  

Karin Merazzi Jacobson fick år 1975 studentpriset The Nobel Award för sina Setterlind-

sånger. Hon är född och uppvuxen i Värmland och bor sedan början på 80-talet i Schweiz. 

Look for skill är en ny gratis plattform, som hjälper kreativa frilansare att nå ut till en bred 

publik lokalt och i Europa samt skapar möjligheter till samarbeten över gränserna. 

För mer information och kontakt 

Look for skill, Kontaktperson: Alexandra Tsigotsides, tel. +46 737773285 

Epost: contact@lookforskill.com 

http://lookforskill.com 

 

Tonsättaren Karin Merazzi Jacobson, Tel. +41 796644314. Från 7 juli, +46 761076101 

http://www.jacobsonsfactory.org/ 

 

Tid och plats för releaseföredraget 

2017-07-07, kl 18.00-18.30, Björkanderska Magasinet (ingång från baksidan), Korsgatan 24, Visby 
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