Välkomna till en spännande fortbildningsdag för dig som är bibliotekspersonal i Jämtland
Härjedalen. Vi får möta några spännande och aktuella författare och deras böcker.

Bokens dag för bibliotekspersonal i
Jämtland Härjedalen
Fredag 14 okt 2015– inbjudan och program
09.30

Fika

10.00

Roslund & Hellström

10.40

Johan Egerkrans

11.20

Catharina Ingelman-Sundberg

12.00

LUNCH på egen hand

13.15

Christina Kjellsson

14.00

3 av författarna till ”Orter och ställen”

14.40

Avrundning och diskussion

15.00

Fika och avslutning

Varmt välkommen!
Fortbildningen sker i anslutning till arrangemanget Bokens Dag
som arrangeras i Östersund på Storsjöteatern torsdag den 13/10
från 18.00 - 21.15. Se mer info: bibliotekmitt.se

Plats:
Östersunds bibliotek,
föreläsningssalen
Frågor och anmälan:
Catarina Lundström, 070-254 75 87
catarina.lundstrom@regionjh.se
Kostnad:
Programmet är kostnadsfritt
Anmälan:
Senast 2015-09-30 till Catarina
Lundström, se kontaktuppgifter ovan.

Om de medverkande författarna:
Christina Kjellsson
Christina Kjellsson är känd som musiker, låtskrivare och
ordkonstnär. 2013 kom hennes skönlitterära debut med
barndomsskildringen ”Solknepet”. I år kom den fristående
uppföljaren ”Nu är jag ung i hela mitt liv”. Om den skriv
Expressen: ”en lysande roman om att få vara den man är”.
Christina Kjellsson är uppvuxen i Handsjöbyn i södra Jämtland
men bor sedan läge i Göteborg.
Roslund & Hellström
Den kritikerrosade och prisbelönta författarduon består av
journalisten Anders Roslund och kriminalvårdsdebattören Börje
Hallström. Tillsammans debuterade de 2004 med
kriminalromanen ”Odjuret”. Sedan dess har det blivit
ytterligare 6 böcker i samma anda. Den senaste, ”Tre minuter”,
utkom i år och den tar oss ända in i kokainmaffians kärna.
Catharina Ingelman-Sundberg
Catharina Ingelman-Sundberg är författare, marinarkeolog och
journalist. Efter ett antal historiska romaner och
populärvetenskapliga faktaböcker kom hennes stora
genombrott med feelgoodromanen ”Kaffe med rån” om
pensionärerna som tröttnade på ålderdomshemmet och istället
gav sin in på brottets bana. I år kom den tredje boken om
pensionärsligan ”Rån och inga visor”.
Johan Egerkrans
Johan Egerkrans är författare och illustratör som bland annat
gett ut bilderböckerna ”Taggtråds-Tim” och ”Lille Atlas”. 2013
utkom ”Nordiska Väsen” och i år kom ”Nordiska gudar” som tar
fasta på den fornnordiska mytologins gudar och monster.
Böckerna har en stor läsekrets i alla åldrar.

