Bokens dag

för bibliotekspersonal
Fredag 19 okt 2018

Program
09.30

Fika

10.00

Fatemeh Khavari

10.40

Katarina von Bredow

11.20

Håkan Nesser

12.00

LUNCH på egen hand

13.15

Linn Åslund

14.00

Camilla Davidsson

14.40

Fika

15.00

Gemensamt avslut

Varmt välkomna
önskar Catarina, Alida och Kerstin!

Plats: Östersunds bibliotek,
Samlingssalen
Kostnad: Programmet är
kostnadsfritt. Lunch på egen
hand.
Frågor och anmälan:
Catarina Lundström,
catarina.lundstrom@regionjh.se
eller 070-254 75 87.
Anmälan: senast 2108-10-08
Mer info om Bokens Dag den
18/10 se:
biblioteksverksamhet.se

Fatemeh Khavari är född och uppvuxen i Iran, med
ursprung i Afghanistan. Hon kom till Sverige tillsammans
med sin mor och sina syskon genom familjeåterförening.
Hon ligger bakom organisationen Ung i Sverige och har
bland annat belönats med Martin Luther King-priset 2018.
Hennes bok ”Jag stannar till slutet” handlar om vad ett liv
på flykt gör med en människa.

Katarina von Bredow gjorde en sensationell debut 1991
med boken ”Syskonkärlek”. Hon har sedan dess kommit ut
med ett 20-tal barn- och ungdomsböcker, ofta på temat
omöjlig och förbjuden kärlek. I höst utkommer
ungdomsböckerna ”Ska vi bada eller?” och ”Leo”, som är
en fristående fortsättning på ”Ellinor”.

Håkan Nesser arbetade som högstadielärare i Uppsala
innan han blev författare på heltid. Han debuterade 1988
med kärleksromanen ”Koreografen”. Håkan Nesser har
hittills utgivit ett 30-tal böcker, varav flera har blivit
filmatiserade. I augusti utkom ”De vänsterhäntas förening”,
en roman där kommissarie van Veeterens och inspektör
Gunnar Barbarottis vägar möts.

Linn Åslund bor i Ås. Hon kombinerar
skrivande med arbete som översättare. Ester
Tagg och den flygande holländaren, som är
hennes debut, utkom i våras. Den är första
delen i en serie om barnhemsflickan Ester.

Camilla Davidsson debuterade 2014 med ”Under Vintergatans
alla stjärnor”. Den följdes i rask takt av ytterligare tre böcker i
samma serie. Sedan 2012 bor hon i Åre. I våras utkom ”Liten
tvåa med potential”, om storstadstjejen Sofie som vet vad hon
vill. En feelgoodroman som pendlar mellan Stureplan och små
stugor i Dalarna.

