KRONOBERGS BOKMÄSSA
Växjö stadsbibliotek, lördagen den 22 november kl. 10 - 16

Möt författare, förlag och litterära föreningar från Kronobergs län.
I år uppmärksammas seriertecknandet! Köp julklappsböcker och få dem signerade!
Vårt litterära arv, det fria uttrycket och det som skrivs här och nu.

10.15		

Lena Wibroe, kulturnämndens ordförande, inviger bokmässan.

bibliotek.vaxjo.se

Bild: Textilgruppen, daglig verksamhet

Program i Galaxen
10.30		
		

Tre författare från Kronoberg, Annelis Johansson, Tina Persson och Alf Peterson,
moderator Pelle Olsson, regionombud för Sveriges författarförbund.

11.00		
		

Oförglömligt - ett liv i emigrationsforskningens tjänst. Ulf Beijbom, historiker 			
och författare, presenterar sin senaste bok.

11.20		
		
		

51% Swedish - om behovet av anpassning och längtan efter rötter. Karolina Bång
och Karin Casimir Lindholm, serietecknare, berättar om sin resa i Svenskamerika som
är bakgrunden till deras utställning på entréplanet.

12.00		
		

Svenska kulturlandskap i ord och bild, Björn Gidstam, från Urshult, författare och 		
konstnär. Det senaste verket handlar om landskapet Sörmlands kulturhistoria.

12.20		
		

Växjös fristadsförfattare Nasrin Madani presenterar sin första bok på svenska
Jag har passerat torra årstider.

12.40		
		

Tre författare från Kronoberg, Maria Bielke von Sydow, Oskar Edvinson och
Anders Ekberg, moderator Pelle Olsson, regionombud för Sveriges författarförbund.

13.10		
		

Födelse, död och köksarbete. Med boken Liv till varje pris avslutar
Kristina Sandberg, Augustnominerad, sin trilogi om Maj från Örnsköldsvik.

14.00		
		
		

Ett samtal om Pär Lagerkvists roman Dvärgen. Författaren Cecilia Davidsson 			
och ordföranden i Pär Lagerkvist-samfundet Magnus Eriksson,
båda lärare i Kreativt skrivande på Linnéuniversitetet, samtalar.

14.30		
		

Henrik Bromander, författare och tecknare, var i våras aktuell i Växjö med
sin pjäs Smålands mörker. Han berättar om sitt författarskap.

15.10		
		
		

Tre författare från Kronoberg, Maria Estling Vannestål, Roy Isaksson och
Marianne Wallin, moderator Pelle Olsson, regionombud för Sveriges
författarförbund.

Detalj ur bild av: Tony Cronstam

Med reservation för ändringar.
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Program på plan 3
11.30		
		
		

Scener ur boken Fisken i snön av Malin Eriksson. Boken utspelar sig på 				
hospitalet Sankt Sigfrid under förra sekelskiftet. Boken är dramatiserad av
elever från Katedralskolan och i regi av Anna Tornehagen.

12.00 		
		
		

Andreas Qassim, serietecknare och animatör, har bland annat tecknat för
Bamse-tidningen och långfilmen Bamse och Tjuvstaden. Han berättar om
gulliga nallebjörnar, skruvad humor och hur det är att ha tecknandet som arbete.

12.45		

Scener ur boken Fisken i snön, se ovan.			

13.30 14.30		

Kom och teckna Bamse med Andreas Qassim. Han visar hur han gör och 		
därefter kan du prova själv under ledning av Andreas. Tysta läsrummet

13.00		
		

Boken Novell Gaza innehåller berättelser av ungdomar från Gaza.
André Larsson berättar om hur denna bok har blivit möjlig.

13.30		

Scener ur boken Fisken i snön, se ovan.

14.00		

Med rötter i två länder. Mizgin Bingöl, journalist/författare, berättar.

14.15		
		

Socialtjänstthrillern - den nya deckaren. Jeremiah Karlsson, författare
och socionom, berättar om sin nya bok.

14.45		

Att fånga en tråd, en stund med poeten Ulrika Ringeborn.

15.00		
		

Kvittopoesi med musik. Patrik Hörberg läser, Truls Wallin skapar ljud från
sin resväska och Mattias Welin med sin kontrabas.

Två utställningar på plan 3 och två på entréplanet
Etablerade tecknare med rötter i Kronoberg: Henrik Bromander, Karolina Bång, Tony Cronstam,
Martin Kellerman, Hans Lindström, Krister Pettersson, Andreas Qassim och Mia Widén.
Alireza Ghodsiye, collage av serier med fokus på kvinnors ställning i Iran idag.
51% Swedish - behovet av anpassning och längtan efter rötter. Karolina Bång och Karin Casimir Lindholm.
Kvinnor ur Kronobergs litterära arv.

Detalj ur bild av: Tony Cronstam

Med reservation för ändringar.

