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Barnens och de Ungas Bokkalas 2017 firar Finlands 100-årsjubileum 
 

Totalt 16 inbjudna nordiska författare och illustratörer deltar i Barnens och de Ungas Bokkalas i år: 

Elisabeth Östnäs från Sverige, Åshild Johnsen från Norge, Linda Bondestam, Maija Hurme, Malin 

Klingenberg, Anna Härmälä, Minna Lindeberg, Adrian Perera, Minna Knus-Galán, Sanna 

Tahvainanen, Karin Erlandsson och Stefan Lundberg samt Pernilla Lindroos och läsinspiratören 

Elspeth Randelin från Åland. Docent Mia Österlund föreläser normkritiskt om bilderböckernas 

historia och Lena-Frölander Ulf är inbjuden att diskutera barnlitteratur i Raseborgs Slow City -

podcast.  
 

 

Författarbesök i Raseborgsskolorna under novembermånad 
Årets festivalutbud för barn och unga i Raseborg bjuder på över femtio författarbesök för 

svenskspråkiga skolelever från lågstadier till gymnasier. Finlands 100-årsjubileum till ära kommer de 

flesta deltagarna från Finland i år, utan att glömma nordiska inslag. Både natur, fantasi, kreativitet, 

andlighet, grävande journalistik och mycket mer figurerar i programmet. Barnkulturkoordinator 

Pamela Andersson från Luckan Raseborg och föreningen Västnyländska kultursamfundet har planerat 

ett digert litterärt program och festivalen Barnens och de Ungas Bokkalas pågår i år under hela 

novembermånad i skolorna. Att få möta en livslevande författare eller illustratör är en minnesvärd 

och betydelsefull upplevelse. Föreningen Västnyländska kultursamfundet värnar om litteraturen och 

läsandet och arrangerar de festivalprogram som riktas till barn och unga i samband med en av 

stadens största årligen återkommande kulturfestivaler Bokkalaset.  

 

Kalaslördag, föreläsning och podd-snack om barnlitteratur lördag 11.11 i Ekenäs 

Lördag 11.11 ordnas Luckans Kalaslördag för barn i Ekenäs bibliotek kl. 11-14 med några av våra mest 

framgångsrika nordiska illustratörer. Dagen bjuder på sagoläsning och poesi bland barr och blad för 

de minsta. Fantasifulla djur får man pyssla i non-stop verkstaden tillsammans med Linda Bondestam 

och Maija Hurme och avslutningsvis kan man lyssna till Åshild Johnsen som läser sagor på norska om 

den kulturella Kubbe. Kubbe, som är en stubbe, finner värde i varje kvist och gren han plockar upp i 

skogen och ger dem en plats i sin samling. Kalaslördagen är gratis och öppen för alla barnfamiljer och 

programmet riktar sig i första hand till barn i ålder 4-10 år.  

Vuxna kan också ta del av Barnens och de Ungas Bokkalas: Docent Mia Österlund föreläser i Galleri 

Perspektivet klockan 10-11 och behandlar bilderboken och genusfrågor i en föreläsning öppen för 

allmänheten. Lena Frölander-Ulf intervjuas av Larson Österberg i Slow City-podcasten om temat 

barnlitteratur klockan 17 i aula-baren ”Books on the Rocks” i festivalhotellet Hotel Sea front.  

 

Mer information om Barnens och de Ungas Bokkalas 2017 ges av barnkulturkokordinator  

Pamela Andersson, Västnyländska kultursamfundet r.f. / Luckan Raseborg 

Torggatan 3, 10300 Karis, Raseborg, pamela.andersson@luckan.fi 
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Djur som ingen sett utom vi (2016) förf. Ulf Stark, ill. Linda Bondestam 

Rassel, prassel promenad (2017) förf. Hanna Lundström, ill. Maija Hurme 

Kubbe lager museum (2010) förf. och ill. Åshild Johnsen  


