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VÄLKOMMEN TILL

17-19
Ny litteraturfestival VIMMERBY
I VIMMERBY oktober

BERÄTTAR

Torsdagen den 17 oktober kl 13.00 invigs officiellt
Vimmerby berättar på Stadshotellet i Vimmerby.
Lördagen den 19 oktober kl 14 avslutas officiellt festivalen av Mark Levengood.
Programpunkter och evenemang kommer att äga rum på olika ställen i Vimmerby
under festivalen; på Stadshotellet, på Vimmerby bibliotek, i Kulturskolan,
på Astrid Lindgrens Näs och i Vimmerby Bokhandel.

Välkommen till en ny litteraturfestival
i hjärtat av SmålanD!
Under tre dagar fylls Vimmerby av evenemang
och aktiviteter om litteratur.

tober

Barn- och ungdomslitteratur är i centrum,
men här finns något för alla.

Det blir bland annat författarsamtal, uppläsningar, skriv-workshops
och aktiviteter för hela familjen och mycket mer.

BarnMARK LEVENGOOD
litteratur
i fokus.

URVAL UR PROGRAMMET:
ÖPPNIN GSDAGEN DEN

bok
provning

SVE NSK A
BAR NBO KSINS TITU TET
ANO RDN AR

BOK PRO VNI NG
Föreläser om vår samtids stora utmaningar
DÄR FÖR EGÅ END E
GÅR HELT I BARNmen också enorma chanser för oss som ÅRS UTG IVN
ING AV BAR N- OCH
LITTERATURENS
individer. Det är vår inställning och vårt mod
UNG DOM SBÖ CKE R PRE
Foto: Sara Mac Key
SEN TER AS.
TECKEN PÅ DEN
som kommer att avgöra om vi dansar i
NYA LITTERATURTOVE FOLKESSON
baktakt med tillvaron eller om vi seglar glatt
FESTIVA LEN VIMMER BY
Författare till ”Kalmars jägarinnor”,
på förändringens vindar.
BERÄTTAR. PÅ PROGR AMMET
”Sund och Ölandssången.”
STÅR BLAND ANNAT BOKSPÄNNANDE
Möt Tove Folkesson
i ett
PROVNI NG, INTRES SANTA
RAMEN
INOM
S
ELIAS OCH AGNES
VÅHLUND
SHOP
WORK
författarsamtal.
FÖRELÄ SNINGA R OCH
FÖR LINNÉUNIVERSITETETS
Står bakom bokserien
Handbok för
WORKS HOPS.
KURS ATT SKRIVA BARNsuperhjältar. Möt dem och
LITTERATUR.
Läslandet i en fyrdimentionell läsning av ”Handbok
för superhjältar 4.”
17 OKTOB ER

Work
shops

Gästföreläsningar av:

Den nya personliga litteraturfestivalen
utanför storstaden.
En blandning av bokälskare
och småländsk atmosfär.

Alla evenemang är gratis om inget annat anges. Skolbesök föranmäls till
alexandra.s.nylen@nilsson-mansson.se. I övrigt gäller först till kvarn.

www.vimmerbyberattar.se

OLLE WIDHE, docent i litteraturvetenskap med didaktik, Göteborg

s universitet.
MIA ÖSTERLUND, docent i litteraturvetenskap, Åbo Akademi.

MÅRTEN MELIN

Har gett ut över sjuttio barn- och
ungdomsböcker sedan debuten
PROJEKTLEDARE VIMMERBY BERÄTTAR
2003, bland annat SpöksystERICA@NILSSON-MANSSON.SE
rar-serien.
KONTAKTPERSON: ERICA MÅNSSON

CECILIA DAVIDSSON
Författare och lärare i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Novellen är hennes favoritgenre,
men hon skriver även barnböcker
och lättlästa böcker. Hör henne
tala om att anpassa Tove Janssons
Muminberättelser till yngre läsare.

MARIT TÖRNQVIST

Marit Törnqvist debuterade
1989 som illustratör av Astrid
Lindgrens ”När Bäckhultarn for
till stan”. Just nu är hon aktuell
med utställningen ”En lycklig ö”
på Astrid Lindgrens Näs som
visas fram till 3 november i år.
Utställningen är interaktiv och
innehåller många originalillustrationer och riktar sig till
hela familjen.
Läs mer om alla författarna
& föreläsarna längre fram.

Torsdag
17/10

Program FÖR TORSDAGEN DEN 17/10

STARTTID Stadshotellet

Astrid Lindgrens Näs

bibliotekET

Vimmerby Bokhandel

09.00

Kulturskolan
BOKPROVNING 09.00-12.00
Föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker presenteras av Svenska
Barnboksinstitutet med gäster.
Inledning av Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet
”Utgivningen av barn- och ungdomsböcker 2018”.
Kajsa Bäckius, Svenska barnboksinstitutet

”Jag, vi dom! Med kroppsnormer och bokkroppar i blickfånget bilderboksåret 2018”.
Mia Österlund, Åbo Akademi

12.00-13.00 FÖRFATTARMÖTE
OCH SIGNERING
Rebecka Fredriksson

13.00

13.00-13.20 INVIGNING

13.30

13.30-13.55 SUPERHJÄLTE 4

14.00

Ingela Nilsson Nachtweij,
Vimmerby kommun.

”Tyglad frihet? Hästböcker för barn och unga 2018”.
Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet

”Den vilda zonen. Politik, makt och radikalitet i barn- och ungdomslitteraturen 2018”.
Olle Widhe, Göteborgs universitet, i samarbete med Svenska barnboksinstitutet.

13.00 VISNING
Visning i Astrid Lindgrens barndomshem.
95 kr/person, begränsat antal platser.
Bokas via info@astridlindgrensnas.se

EFTERMIDDAGEN MODERERAS AV EMMA SANDEBÄCK, P4 KALMAR
13.30-14.30 FÖREDRAG

Show med 4-dimentionell läsning av
Superhjälteboken 4 tillsammans med
Elias Våhlund och Läslandet.

”Om konsten att skriva lättläst”. Ann-Charlotte Ekensten.
I samarbete med Linnéuniversitetet.

14.00-14.15 SHOW
”Words in motion”
Dans med Vimmerby Gymnasiums
Dansprofil.

14.45

16.00

16.50
För Fler tider se nästa uppslag.

rebotko
16.00-17.00 LÄSLUST!
På Läslust i Vimmerby möter du författarna
och illustratörerna Elias & Agnes Våhlund,
Mårten Melin och Cina Friedner som
berättar om sitt arbete, sina böcker och
samtalar kring hur vi kan inspirera till
läsning. I samarbete med Rabén & Sjögren.
”Läslust” är Rabén & Sjögrens inspirationsevents speciellt för dig som på olika sätt
arbetar med barn och läsning i årskurs
1–6. Anmäl gärna på www.rabensjogren.
se/laslust

15.00-16.00 FÖRFATTARMÖTE
OCH SIGNERING
Sandra Sjöblom

16.00-17.00 FÖRFATTARMÖTE
OCH SIGNERING
Christian Holzer

kob

14.45-15.45 FÖREDRAG
”Att få inspiration från livet”. Sofia Hedman
I samarbete med Linnéuniversitetet.

16.00 - 16.45 FÖREDRAG
”Vad kan biblioterapi vara?”
Helena Broms och Eva Selin.

16.50-17.30 PANELSAMTAL
”Dramatik för barn och unga” Möt Isa Schöier och Jakob Wegelius i ett samtal om
skrivande för barn. Samtalet modereras av Martin Hellström från Linnéuniversitet.
I samarbete med Byteatern Kalmar länsteater.

Torsdag
17/10
STARTTID

Program FÖR TORSDAGEN DEN 17/10

Stadshotellet

Astrid lindgrens Näs

bibliotekET

Vimmerby Bokhandel

18.30

18.30-20.00 FÖRFATTARKVÄLL
Möt författaren Niklas Wrångberg under
en mysig kväll i bokhandeln.

19.00-19.45 BOKRELEASE

19.00

Presentation av den nya boken ”Astrid Lindgrens
bildvärldar”. En forskarantologi med olika konstnärers tolkningar av Astrid Lindgrens berättelser.
Med Helene Ehriander och Maria Nilson.

rebotko

19.45-21.00 ÖPPEN LÄSNING

19.45

Öppen läsning. Alla är välkomna att läsa egna texter inför nyfiken publik.
Anmäl gärna er medverkan via info@astridlindgrensnas.se eller säg till under kvällen.
Välkomna till vår restaurang för att få lyssna till nya texter och njuta av mat och dryck!
Samarrangemang med Linnéuniversitetet.

Pågår under torsdagen
STARTTID

Kulturskolan

Stadshotellet

Astrid lindgrens Näs

10.00

biblioteket

kob
gninvorp

10.00-17.00 ROLIGA AKTIVITETER
Roliga aktiviteter hela dagen; pyssel,
gratisloppis med böcker, pin-verkstad,
programmera och laborera med våra
A bokpriser.
D R O N med
R A Ntipspromenad
BlueBots,

Vimmerby Bokhandel

rådhuset

Folkhögskolan

tältet

10.00-17.00 FÖRFATTARMÖTEN
OCH SIGNERINGAR
Olika författare finns på plats för att prata
och signera sina böcker under dagen. Författare från Vimmerby finns på plats för att
prata och signera sina böcker under dagen.

11.00-15.00
PROVA-PÅ HANTVERK

11.00

Prova-på-hantverk med Kalmar
Hemslöjd. Kom och vik askar
av återvunnet material.

12.00-19.00 UTSTÄLLNINGAR

12.00

Utställningar, trädgårdarna och butiken
håller öppet. Restaurangen öppen
kl 12-22.

14.00
17.00

17.00-24.00 FESTIVALBAR

12.00-18.00 UTSTÄLLNING
Om hopp och längtan. En utställning
med barns bilder från Skapande skolaprojektet Sunnanäng. Alla barn i åk 4
i Vimmerby kommun har deltagit.
Ett samarbete mellan Vimmerby
Kulturskola och Astrid Lindgrens Näs.

14.00 OCH 15.00
Litterär berättarslinga med
dramatiska inslag.

Bra priser på mat och dryck.

För Fler tider se nästa uppslag.

Fredag
18/10
STARTTID

Program FÖR fredagen DEN 18/10

Stadshotellet

Astrid Lindgrens Näs

biblioteket

Vimmerby Bokhandel

09.00

09.00- 10.00 FÖREDRAG
”Pilbergens skugga” Ett samtal om (sam)arbete från manus till korrektur och färdig bok.
Susanna Lönnqvist och Carina Gabrielsson Edling. I samarbete med Linnéuniversitetet.

10.00 - 11.00
SÅNG OCH BERÄTTANDE

10.00

10.15 - 11.00 FÖREDRAG

11.00-12.00 FÖRFATTARMÖTE
OCH SIGNERING

11.10

Gudrid Hansen

EFTERMIDDAGEN MODERERAS AV ERIKA NORBERG, P4 KALMAR
13.00-13.10
(Stadshotellet )
Inledning till internationella temat.
13.15-13.45 VAD ÄR FRISTAD?
”Om fristäder inom det globala nätverket International Cities for Refuge
Network, ICORN”. Karin Hansson.

14.00

13.45 - 14.30 FÖREDRAG

13.00 VISNING
Visning i Astrid
Lindgrens
barndomshem
95kr/person,
begränsat antal platser.
Bokas via
info@astridlindgrensnas.se

”Systematisk censur, vardagscensur och självcensur inom iransk
barnlitteratur.” (Samtalet tolkas till svenska)
Om censur inom barnlitteratur i Iran. Ashraf Bagheri, fristadsförfattare.

14.45-15.15 ”FAKE NEWS KONTRA YTTRANDEFRIHET-VAR STÅR VI?”

14.45
15.00

Ett panelsamtal kring läget för yttrandefrihet i mediesamhället idag. Medverkar gör Christoffer Nielsen, Vimmerby Tidning,
Elnaz Baghlanian, Svenska PEN och Annelie Frank, FOJO. Samtalsledare
Peter Högberg, Vimmerby kommun.

rebotko
14.00-15.45 WORKSHOP

”Professor Schwartz bokutgivning.”Medarbetarna på
bokförlaget Berättarministeriet
har åkt till litteraturfestivalen i
Vimmerby för att få inspiration
till nya berättelser. Här skapas
nya historier i både text och
bildform. Passar främst barn
8–10 år. Vuxna är välkomna
men får hålla sig i bakgrunden.

14.00-15.00 FÖRFATTARMÖTE
OCH SIGNERING
Emil Haskett

15.20-15.50 FÖREDRAG

16.00-16.45
FÖRFATTARMÖTE

”Om Engage! - ett europeiskt projekt för att
stärka ungas yttrandefrihet” Nahide Arabadji.

17.00-18.30 AFTERWORK

After Work med Amanda Karlsson och Emelie Schepp! Amanda är känd
från Mordpodden. Emelie började som egenutgivare och idag är hennes
böcker sålda till trettiotalet länder runt om i världen. Samtal under
ledning av Zarah Ragnvaldsson.

För Fler tider se nästa uppslag.

11.10 - 12.00 FÖREDRAG
”Inte så lätt som man kan tro”- om vad som är viktigast
för att få till en bra lättläst berättelse. Åsa Storck.

bok
provning
14.00-15.00 TEATER

”De jag egentligen är” Teaterföreställning
med Unga Klara. (9-12 år).

15.00 - 16.00 WORKSHOP

”Vad gör IBBY?” Om International Board
of Books for Young People. Margaretha
Ullström.

15.50 - 16.10 FÖREDRAG

17.00

oktober

”Får man göra så här med älskade klassiker?”
Om att anpassa Tove Janssons Muminberättelser till
yngre läsare. Cecilia Davidsson.
I samarbete med Linnéuniversitetet.

Arabiska sånger
och berättelser
med Maha Nasser
(på svenska och arabiska).

13.00

Kulturskolan

17.00-18.30 FÖREDRAG
”Böcker som bro”. Läsa
med barn i en föränderlig
värld – hur kan man skapa
mer tolerans och förståelse
mellan barn med hjälp av
böcker. Marit Törnqvist.

kob
gninvorp

Sveriges första barnbok
om mens för små barn!
Välkommen till ett samtal för
unga/vuxna med författaren
Anna Samuelsson om viljan
att förändra och bryta tabun
genom barnböcker. Om vikten
NA
omO
mens
med små
DR
RavAattNprata
barn. I samarbete med Sensus
Studieförbund.

Dramaworkshop om föreställningen
”De jag egentligen är” tillsammans
med dramaturg Erik Uddenberg (9-12 år).

16.00-17.00 FÖRFATTARMÖTE
OCH SIGNERING
Ylva Lee Lindell

17.00-18.00 TEATER

”De jag egentligen är” Teaterföreställning
med Unga Klara. (9-12 år).

AN OR DN AR

fredag
18/10
STARTTID

Stadshotellet

Program FÖR fredagen DEN 18/10
Astrid Lindgrens Näs

18.30

18.30-19.00 STIPENDIEUTDELNING

19.00

19.00 - CA. 22.00 MIDDAG

20.00

biblioteket

Vimmerby Bokhandel

Utdelning av Salikonstipendiet. Tilldelas en
person eller organisation i Sverige som genom
sin skapande gärning för barn och unga arbetar i
Astrid Lindgrens anda.

oktober

Festivalmiddag inspirerad av Astrid Lindgrens
liv och författarskap där vi kombinerar färg och
smak i vad naturen har att erbjuda just nu. För
mer information se www.astridlindgensnas.se
Förköp krävs.

20.00-21.00 BIGGLESKVÄLL
Biggleskväll med Johan Månsson,
bigglesfantast, deckarförfattare och
högstadielärare.Tag gärna med din
egen Bigglesfavorit.

19.45-21.00 ÖPPEN LÄSNING
Alla välkomna att läsa egna texter inför nyfiken
publik.Ingen föranmälan. Mat och dryck finns
till försäljning.

Pågår under fredagen
STARTTID

Stadshotellet

NÄS

folkhögskolAN

10.00

bibliotekET
10.00-17.00 ROLIGA AKTIVITETER
Roliga aktiviteter hela dagen; pyssel,
gratisloppis med böcker, pin-verkstad,
programmera och laborera med våra
BlueBots, tipspromenad med bokpriser.

11.00

12.00

12.00-19.00
Utställningar,
trädgårdarna och
butiken håller
öppet.
Restaurangen
öppen kl 12-22.

14.00
15.00
17.00

Kulturskolan

17.00-24.00 FESTIVALBAR
Bra priser på mat och dryck.

bok
provning

Vimmerby Bokhandel rådhuset
10.00-17.00 FÖRFATTARMÖTE
Författare från Vimmerby finns på plats
för att prata och signera sina böcker
under dagen.

10.00-18.00 UTSTÄLLNING

Om hopp och längtan. En utställning
med barns bilder från Skapandeskola projektet Sunnanäng.
Alla barn i åk 4 i Vimmerby
kommun har deltagit. Ett samarbete
mellan Vimmerby Kulturskola och
Astrid Lindgrens Näs.

sandströms
MODEHUS

tältet

AN OR DN AR

11.00-15.00
PROVA-PÅ HANTVERK
Prova-på-hantverk med
Kalmar Hemslöjd. Kom
och vik askar av återvunnet
material.

14.00 OCH 15.00
Litterär berättarslinga med
dramatiska inslag.

15.00-17.00 BOKRECEPT
Få ditt eget bokrecept/lyckobrev med personliga boktips av
bokdoktorn Helena Broms och
bokhäxan Eva Selin.

LÖRDAG
19/10
STARTTID Stadshotellet
10.00

FÖRMIDDAGEN MODERERAS
AV ANNA MELLERGÅRD,
LÄNSLITTERATUREN I KALMAR LÄN
10.00 - 11.00 FÖRFATTARMÖTE
Tove Folkesson är författaren bakom
Kalmars jägarinnor, Sund och Ölandssången. I höst är hon aktuell med
boken ”Hennes ord”. Möt henne i ett
samtal med Emil Haskett.

11.00

12.00

Program FÖR lördagen DEN 19/10
Astrid Lindgrens Näs

bibliotekET

Vimmerby Bokhandel

10.00-12.00 WORKSHOP POD-SKOLA

10.00 - 11.30 BILDWORKSHOP

Pod-skola med Amanda Karlsson, känd från Mordpodden.

Bildworkshop ”En lycklig ö” med författaren och
illustratören Marit Törnqvist. Barn mellan 6–12 år
är välkomna. 30 platser.
Bokas via info@astridlindgrensnas.se

10.00-11.00 WORKSHOP
Samtal och workshop om muntligt
berättande tillsammans med Sagomuseet
i Ljungby (unga och vuxna).

10.15-12.30 WORKSHOP I BOKBINDERI
Workshop i bokbinderi i Trädgårdshuset.
I samarbete med Kalmar Hemslöjd.
10 platser. Bokas via info@astridlindgrensnas.se

11.10-12.00 PANELSAMTAL

11.00-12.00 TRÄFFA THERESE ALSHAMMAR

Panelsamtal om författares villkor i
Kalmar län. Nina Lekander och Fredrik
Loberg samtalar med Stig Hansén från
Författarcentrum.
I samarbete med Författarcentrum
Syd.

Kom och träffa Therese Alshammar som pratar om sin
nya barnbok ”Aysa i Simhallen”.

11.00 VANDRING FRÅN TORGET
Vandring i Astrid Lindgrens fotspår. Kommunalråd Ingela
Nilsson Nachtweij visar de miljöer i Vimmerby som inspirerat Astrid under hennes uppväxt. Cirka 2 km promenad,
1,5 timmar. Vi utgår från torget utanför bokhandeln.

12.00 VISNING

12.00-13.30 MINGEL, FÖREDRAG
Författarmingel med kortföredrag av Joke Guns från
SmåBus. I samarbete med Författarcentrum Syd.
lunch till självkostnadspris, föranmälan senast 11 oktober
alexandra.s.nylen@nilsson-mansson.se

Visning i Astrid Lindgrens
barndomshem 95kr/person,
begränsat antal platser.
Bokas via e-post:
info@astridlindgrensnas.se

rebotko

12.30-13.30 FÖRESTÄLLNING
”Astrid och sagorna” - en familjeföreställning med Sagomuseet i Ljungby.

13.00

13.30-13.40
”SAGOR PÅ MINUTEN ”

13.00-14.00 T’RÄFFA MARTIN WIDMARK
Kom och träffa Martin Widmark, författaren till
bland annat böckerna om LasseMajas detektivbyrå.

Teater med elever från Vimmerby
Kulturskola.

13.45

13.45-13.55 AVSLUTNING
Avslutningstal.

13.00 FÖREDRAG
Föredrag av årets Salikonstipendiat;
författaren Ulf Nilsson.
Att fostra en katt — eller ett barn
Ulf Nilsson tänker tillbaka på sitt författarskap.
Han funderar över barn och katter — och läsning.

RANDRONA

För Fler tider se nästa uppslag.

Kulturskolan

kob
gninvorp

LÖRDAG
19/10
STARTTID

Stadshotellet

14.00

14.00-14.45 MARK LEVENGOOD

Program FÖR lördagen DEN 19/10
Astrid lindgrens Näs

bibliotekET

Vimmerby Bokhandel

Kulturskolan

Mark Levengood föreläser om vår
samtids stora utmaningar men också
enorma chanser för oss som individer.

14.50

16.00-17.00 PAPPA KAPSYL SHOW!

16.00

Kungen av dinosauriepop. Gratisbiljetter
på biblioteket från 19 september.
Biljetter även vid dörren.

Pågår under lördagen
STARTTID

Stadshotellet

Astrid lindgrens Näs

10.00

10.00-13.00 ROLIGA AKTIVITETER
Roliga aktiviteter hela dagen; pyssel,
gratisloppis med böcker, pin-verkstad,
programmera och laborera med våra
BlueBots, tipspromenad med bokpriser.

11.00

12.00

10.00-16.00 UTSTÄLLNINGAR
Utställningar, trädgårdarna och butiken håller
öppet. Restaurangen öppen kl 10-16.

17.00

bibliotekET

17.00-24.00 FESTIVALBAR
Bra priser på mat och dryck

Vimmerby Bokhandel

rådhuset

tältet

10.00-17.00 UTSTÄLLNING
”Om hopp och längtan” En utställning med barns bilder från Skapande
skola projektet Sunnanäng.
Alla barn i åk 4 i Vimmerby
kommun har deltagit. Ett samarbete
mellan Vimmerby Kulturskola och
Astrid Lindgrens Näs.

11.00-15.00
PROVA-PÅ HANTVERK
Kom och vik askar av återvunnet
material. Kalmar Hemslöjd.

Presentation av
are
s
ä
l
e
r
ö
f
&
e
r
a
t
förfat
Amanda Karlsson

har sina rötter i Vimmerby och ligger
bakom true-crime-podden Mordpodden tillsammans med Linnéa Bohlin.
Amanda besöker
festivalen för att
berätta om hur
de lyckades
förvandla ett
skolprojekt till
en poddsuccé.
Hon håller även en workshop
under festivalen om
oddsuccé
hur man gör en pod. p

Carina Gabrielsson
Edling

är redaktör, översättare och konstnärlig konsult. Carina har arbetat i
förlagsbranschen i över 25 år.

Elias och Agnes
Våhlund

står tillsammans bakom
bokserien Handbok för
superhjältar. 2018
tilldelades de
priset Årets
barndeckare
för ”Handbok
för Superhjältar Del 2
och 3”.

Anna Samuelsson

Anna Samuelsson är uppvuxen på landsbygden utanför Åtvidaberg. Hon beskriver
sig som en jämlikhetskämpe som genom
barnböcker vill bidra till en bättre framtid
och är aktuell med sin första barnbok om
mens, ”Liv Livmoder får mens”.

Ann-Charlotte Ekensten

debuterade som författare 2014
och dryga 40 böcker senare arbetar
hon som författare och skrivpedagog
på heltid. Hon skriver både skönlitteratur
och faktaböcker på lättläst svenska för
barn, unga och vuxna.

Ashraf Bagheri är journalist,
författare, redaktör och förläggare
från Teheran, Iran. Till följd av sitt
ställningstagande i samhällsfrågor
och aktiva engagemang i
främjandet av kvinnors och barns
rättigheter har hon varit föremål för
censur och upprepade trakasserier
från de Iranska
myndigheterna.
I maj 2018
välkomnade
Uppsala
kommun Bagheri
som den femte i raden
av förföljda författare som givits en
fristad i Uppsala.

Cecilia Davidsson

är författare
och lärare i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Novellen är hennes
favoritgenre, men hon
skriver även barnböcker och
lättlästa böcker.

Emelie Schepp

är kriminalförfattare och debuterade
år 2013 med romanen ”Märkta för
livet” och har sedan dess gett ut
ytterligare tre böcker i en kriminalserie
som utspelar sig i Norrköping. Hon
har flera gånger tilldelats priset Årets
deckarförfattare i kategorin Läsarnas
pris (Crimetime Specsavers Award).

Erik Uddenberg

är utbildad journalist men sedan
1996 verksam som dramatiker.
Han har arbetat för Unga Klara
men även för andra teatrar.

Fredrik Loberg är frilansjourna- Helena Broms är bibliotekarie med Isa Schöier är dramatiker
list sedan 2013. Har gett ut böckerna
”Samhällsbyggarna” (2018), ”Älskade
Abbas” (2009) och
”Håkan Juholt
– Utmanaren” (2012).

biblioterapeutisk inriktning, har jobbat
över 25 år med bl a bokcirkelverksamhet. Jobbar nu som bibliotekskonsulent
i Jämtland/Härjedalen. Föreläser och
undervisar i det biblioterapeutiska arbetssättet bl a på Ersta Sköndal högskola.

Joke Guns är barnboksförfattare,

skrivcoach och översättare. Sedan 2018
är en mångsidriver hon SmåBUS, en festival och
dig barnboksskapare som både skriver, konferens om barn- och ungdomslitteillustrerar och formger sina berättelser. ratur. På sin gård i Småland driver hon
Han debuterade 1994 och hans böcker och hennes familj också ett skrivar- och
har översatts till många språk.
illustrationsresidens dit belgiska författare
Jakob har skrivit bland
kommer för att få inspiration i Astrid
annat ”Legenden om
Lindgrens anda.
Sally Jones”zzz.

Jakob Wegelius

Mia Österlund är docent i

Cina Friedner är uppvuxen i

Jönköping men bor i Stockholm sen
många år. Hon har
arbetat som översättare
och redaktör.
”Så himla taskigt”
är hennes debut
2019.

Emil Haskett

är författare och lärare i kreativt
skrivande på Vimmerby folkhögskola.

Eva Selin är bibliotekarie

med biblioterapeutisk inriktning
gentemot barn och unga. Jobbar
nu som lektör, skribent och föreläsare. Aktuell med boken ”Läsklubb
pågår!”

Karin Hansson är

nationell koordinator för de
svenska fristäderna inom
nätverket ICORN, International
Cities of Refuge Network.

Margaretha Ullström

är
ordförande för svenska sektionen
av International Board of Books for
Young People (IBBY).

Mark Levengood

Artist och författare.
Föreläser om vår
samtids stora
utmaningar men
också enorma
chanser för oss som
individer. Det är vår inställning och vårt
mod som kommer att avgöra om vi
dansar i baktakt med tillvaron eller om
vi seglar glatt på förändringens vindar.

litteraturvetenskap vid Fakulteten för
humaniora, psykologi och teologi vid
Åbo Akademi. Hennes forskning rör
bilderböcker och ungdomsromaner
ur olika teoretiska perspektiv och hon
har särskilt intresserat sig för genus,
normkritik och flickforskning. Hon är
ledare för barnlitteraturprojektet KOTI –
Konkurrerande tidsordningar vid Svenska
litteratursällskapet i Finland och innehar
en rad jury- och fonduppdrag.

Marit Törnqvist

Författare och illustratör aktuell med
”Alla ska sova”, en poetisk och
bildberättelse för alla åldrar
och som bygger
på Astrid
Lindgrens
vaggvisa.

och skrivpedagog. Hon har bland
annat undervisat på Biskops Arnös
dramatiklinje, på teaterhögskolan, för
AF-kultur i Stockholm, på Marieborg
och ÅSA folkhögskola samt för
Riksteatern.

Kajsa Bäckius

är bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet
med ansvar för IT och bibliotekssystem. Hon sitter också med i redaktionen för barnämnesord. Tidigare
har Kajsa arbetat på folkbibliotek,
bland annat som barnbibliotekarie i
Järfälla. Kajsa har föreläst vid tidigare
Bokprovningar om bland annat
dystopiernas form och innehåll, normer och inkludering och senast om
barn- och ungdomsboksutgivningen
i siffror 1992–2017.

Maha Nasser

är journalist från
Yemen. Hon är för närvarande fristadsförfattare i Växjö kommun inom ramen för
nätverket ICORN, International Cities of
Refuge Network.

Martin Widmark

Martin Widmark är född 1961
och bor i södra Stockholm. Som
barnboksförfattare är han framför
allt känd för bokserien LasseMajas
Detektivbyrå. Martin Widmark har
även ett starkt intresse för att föra
ut svensk barnlitteratur i utlandet
såväl som att föra in barnböcker
från andra länder
till Sverige.

Den kända simmaren
Therese Alshammar
debuterar som författare
med boken ”Aysa i Simhallen”.
I boken flyter fakta och
fantasi samman i en
inspirerande berättelse
om lek, vattenvana
och simkunnighet.
Illustration: Jonas Burman.
Foto: Magnus Ragnvid

Tove Folkesson

är författare och
uppvuxen i Kalmar. Hon romandebuterade 2014 med kollektivromanen
”Kalmars jägarinnor”
och har därefter
bland annat gett
ut romanerna
”Sund” och
”Ölandssången”.

Olle Widhe

är docent i litteraturvetenskap med didaktik vid institutionen
för litteratur, idéhistoria och religion,
Göteborgs universitet. Han arbetar för
närvarande på ett projekt som behandlar
framväxten av barnets perspektiv och
föreställningen om barns rättigheter i
nordisk barnboksutgivning. I sin litteraturdidaktiska forskning har han närmat sig
frågan om kroppens och sinnlighetens
betydelse för läsutvecklande arbete i
grundskolan.

Åsa Storck har skrivit drygt 60

lättlästa böcker för barn, unga och
vuxna. Bor i Jönköping och arbetar som
bibliotekschef i Vaggeryd. Nästan allt
jag håller på med i livet handlar alltså
om böcker, bibliotek och berättelser.
Och det finns berättelser för alla, både
att läsa och skriva, det gäller bara att
hitta dem!

bibliotekarie och författare och har
gått kursen Att skriva barnlitteratur på
Linnéuniversitetet. Susanna debuterade som barnboksförfattare 2017.
”Pilbergens skugga”
är hennes fjärde bok.

KUlturskolan
P

Västra tullportsgatan

debuterade med bilderboken
”Bälon seglar” 1997 på Eriksson
& Lindgren förlag. Sedan dess har
hon skrivit ett stort antal barn- och
ungdomsböcker. Den senaste är
den poetiska bilderboken ”Den
långa resan”. Till vardags är Sofia
Hedman journalist på Barometern. Hon var i många år bosatt
på Öland, men har nu flyttat till
fastlandet, söder om Kalmar. Sofia
undervisar även på Linnéuniversitetets utbildningar i kreativt skrivande.
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Therese Ahlshammar

är verksamhetsutvecklare på
Det fria ordets hus, Växjö kommun.
Hon är utbildad lärare och även
verksam som poet

Susanna Lönnqvist är

Nina Lekander

är författare,
journalist och översättare, delvis boende
på Öland. Hennes senaste bok är ”Trosbekännelser”, en humoristisk och delvis
självbiografisk, delvis essäistisk roman om
att möta stor kärlek på begravning och
blixtsnabbt erfara en helt ny syn på och
upplevelse av sex.

Nahide Arabadji

dRottninggAtAN

har gett ut över sjuttio barn- och ungdomsböcker sedan
debuten 2003, bland annat Spöksystrarserien och
romanen ”Isdrottningen”.
Han skriver även poesi för barn.
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Vimmerby bokhandel
Astrid Lindgrens Näs
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Vimmerby kulturskola
Vimmerby handel
Linnéuniversitetet
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Med stöd av

Statens Kulturråd
Sparbanksstiftelsen Vimmerby
Region Kalmar län
Rabén & Sjögren
Vimmerby Stadshotell
Linnéuniversitetet
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Författarcentrum Syd
Astrid Lindgrens Värld
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Sensus Studieförbund
Vimmerby Tidning
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ICORN - International Cities of
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IBBY, International Board
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