
September 2012

Välkommen till Oppenheim förlags monter C03:42!

Torsdag 27/9
11:00–12.00 – Barnboksförfattaren Ellinor Johansson och illustratören 
Carina Melander är på plats i montern och berättar om samarbetet kring 
den nytutgivna barnboken ”Mojaner – naturens magiska städare”.
14:00–14.30 – Att redigera akademiska texter. Författaren och översät-
taren Debor–ah Fronko visar exempel på hur man med några enkla tips 
snabbt kan förbättra sin engelska.
 
Fredag 28/9
11:00 – Sara Nilsson berättar om sin barnbok ”Vem är Tindras farfar?” 
och hur hon som lärare har använt boken i skolan. 
13.00 – Göran Strömqvist, som bland har skrivit om lärares kompetens-
utveckling och fått Göteborgs universitets pedagogiska pris, berättar om och 
läser ur sin nya diktsamling ”Kartongerna på min vind”.
16:00 – Våga skriva med Annika Rosendahl. Hur kommer man igång? 
Vilka fallgropar finns? Hur ser vägen till färdig bok ut?

Lördag 29/9
11:00 – Poeten Daniel Svensson, som fick ett av Västra Götalandsregio-
nens kulturstipendier 2012, samtalar kring poesi och läser ur sin diktbok 
”I väntan på nästa promenör”.
14:00 – Våga skriva med Annika Rosendahl. Hur kommer man igång? 
Vilka fallgropar finns? Hur ser vägen till färdig bok ut?

Söndag 30/9
12:00 – Vi visar en inspelning av en intervju med den franska författaren 
Laurence Tardieu, gjord i Paris, inför utgivningen av hennes roman ”Puisque 
rien ne dure” (svensk titel ”Eftersom ingenting varar”). Boken handlar om 
kärlek och hur den prövas vid förlusten av ett barn. Boken kommer i svensk 
översättning i oktober/november. I montern finns också översättaren och lit-
terära agenten Thérèse Eng, som svarar på frågor och berättar om sitt första 
möte med Tardieu.
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