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MONTERPROGRAM
TORSDAG 28 SEPTEMBER
Varje program är ca 20 minuter långt.

11.00 Digitala Servicecenter
Projektet Digitala Servicecenter riktar
sig till personer som befinner sig i ett
digitalt utanförskap. Projektet syftar till
allas rätt till information och möjlighet
till delaktighet och påverkan. Medverkar
gör Rebecca Eriksson, projektledare.
13.00 Bokstart för nyanlända
– livsviktigt!
Hur bokstarta hemma hos familjer
och på asylboenden? Bokstart Västernorrland berättar mer om Kulturrådets
språkstärkande satsning på barn, 0-5 år,
och deras familjer.

14.00 Bokstart i glesbygd – att göra
skillnad för ”alla”
Om hur folkbiblioteken i Jämtland
Härjedalen arbetar med projektet Bokstart. Hembesök och läsfrämjande på
nytt sätt. Bibliotekspersonal från folkbiblioteken i Krokom, Åre och Bräcke
medverkar.
15.00 Meänkieli i fokus
Lyrik, bibliografi & katalog. Ett samlat
grepp för att inspirera och lyfta litteraturen på ett av våra nationella minoritetsspråk. Maria Öman och Christina
Stålnacke från Regionbibliotek Norr
botten medverkar.

18.00 Norrskensmingel:
Snittar, dryck och underhållning från norr!
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FREDAG 29 SEPTEMBER
Varje program är ca 20 minuter långt.

11.00 Med famnen full av äventyr
– om sagans betydelse för barn
på sjukhus
Hör mer om ett projekt i Västerbotten
som utforskar hur sagan och äventyret
kan ge barn på sjukhus tillfällen till
glädje, spänning och samtal. Medverkar
gör Ann-Helen Littbrand, kultursamordnare och Eva Salqvist, syskonstödjare
och författare.
12.00 Lina Stoltz
Lina Stoltz böcker rör sig över spannet
från bilderböcker till u
 ngdomsromaner.
Nu presenterar hon den nya boken
Flytten och berättar om processen att
skriva lättläst.
13.00 Boksport & lagläsning – från
Västernorrland till Mombasa
Böcker, samtal och läsning kan få bib
liotek, barn och unga samt idrottsrörelsen att utvecklas. Kom och ta del av de
metoder som bär frukt under projektets
gång; aktiva föreläsningar, bokboxar,
läsande förebilder, bibliotekarier på
läger, lovaktiviteter m.m.

14.00 Möt en fristadsförfattare
Tesfagiorgis Habte Kelati är Luleås
första fristadsförfattare. Han är journalist från Eritrea, och satt fängslad under
flera år. Från 2013 levde han i landsflykt
tills han kom till Luleå i april i år. Nu
har han återupptagit skrivandet.
15.00 Därför blir man friskare av
att läsa!
Möt Jonas Moström, deckardoktor med
mordplats Sundsvall och vinnare av
stora ljudbokpriset 2017 för spänningsromanen Midnattsflickor. Han berättar
mer om sina deckare och varför deckare
är bra för hälsan.
16.00 Oväntad vänskap i efterkrigstid
Möt Elin Olofsson, aktuell med nya
romanen Krokas som handlar om kärlek,
ensamhet och hemligheter. Elin berättar
också om sitt projekt att skriva landsbygdens kvinnors historia.
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LÖRDAG 30 SEPTEMBER
Varje program är ca 20 minuter långt.

11.00 En okänd författares
bekännelser
Utifrån sitt eget författarskap berättar
Carl Axel Gyllenram om hur det kan
gå till att bli författare i mogen ålder.
Han arbetar just nu med en roman som
utspelas längs den outbyggda och natursköna Vindelälven.
12.00 Finnkäringen Finnpolisen
– mitt liv
Eine Johansson, född 1933 i Finland,
kom till Sverige, närmare bestämt Råneå
i Norrbotten, som krigsbarn 1942. Eine
ger insyn i ett levnadsöde som krigsbarn – att jämföras med mottagandet
av ensamkommande flyktingbarn idag.
Hennes livsresa innefattar också en lång
karriär inom polisen.
13.00 Nya Norrland
Mats Jonsson, årets Birger Normanpristagare, aktuell med nya serieromanen
Nya Norrland där staden blir norm och
landsbygden raderas från den politiska
kartan. En personlig samtidsskildring
kryddad med svart humor som svarar på
frågan – var uppstår Sveriges välstånd,
och vart tar det vägen?

14.00 Kan man smaka på norrskenet?
Det undrar Björn Ylipää, som tar oss
med på en matresa från djupa skogar
norr om Polcirkeln till Grythyttan och
en vingård i Sydafrika.
15.00 Från spelutveckling till barnoch ungdomsromaner
Möt Daniel Edfeldt, författare till serien
om Hjälparbyrån, som berättar om sin
väg till författarskap.
15.30 Mikael Niemi
Koka björn är en fascinerande berättelse
om mannen som valts till årtusendets
norrbottning. Mästaren Mikael N
 iemi
skildrar levande hur stora händelser
drabbar en liten värld och hur Laesta
dius vinner allmogens stöd trots över
hetens motstånd.
16.00 Slåss mot drakar – eller lära
av dem?
Att driva indie-förlag med höga ambitioner från ett norrländskt samhälle, går
det? Anna Jakobsson Lund, författare
med ett alldeles eget förlag, Annorlunda
förlag, delar med sig av sina erfarenheter.
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SÖNDAG 1 OKTOBER
Varje program är ca 20 minuter långt.

11.00 Krim i Norrland – exemplet
Frostviken
Möt författaren Solveig Vidarsdotter,
aktuell med boken Nässelvrede, som
berättar om deckargenren i glesbygd.
12.00 Regnbågsbibliotek och
normkritik
Om att arbeta med hbtq-perspektiv på
bibliotek. Christer Edeholt, initiativ
tagare till Sveriges första Regnbågshylla,
presenterar exempel från Umeå och
Västerbotten.
13.30 Den nya arbetarlitteraturen
– klass, norm och revolution i
spekulativ fiktion
Anna Jakobsson Lund, författare till
dystopi-trilogin om Systemet, och den
i höst aktuella boken Equilibrium, funderar över den nya arbetarlitteraturen.
Finns den just nu mest i spekulativ
fiktion?

14.00 Varför Norrbotten?
Johanna Lindbäck pratar om varför
hon så gärna återkommer till Norrbotten som miljö i sina böcker. Spelar
det någon roll var de utspelar sig, och
vad kan man få syn på när man har
flyttat hundra mil söderut? Om miljö,
representation och identitet i barn- och
ungdomsböcker.

