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Litteraturfestivalen Bokkalaset 9-13 november 2017
I november samlas litteraturvänner för 17. gången under festivalen Bokkalaset i Ekenäs.
Årets tema är Naturligt, som anknyter till firandet av Finlands 100 år av självständighet.
Temat används i ett brett perspektiv. Bokkalaset arrangeras av Ekenässällskapet rf.,
Västnyländska kultursamfundet rf. och Raseborgs stad. I evenemanget ingår även program
som ordnas av ett stort antal föreningar, samfund och övriga samarbetsparter. Sammanlagt
deltar omkring 70 författare och artister.
Bokkalasets syfte är att lyfta fram finlandssvensk och nordisk litteratur genom
författarmöten, diskussioner, seminarier och verkstäder. Jubileumsåret till ära ligger fokus
på inhemsk litteratur.
Planeringen av programmet startade hösten 2016, då de första författarbokningarna
gjordes. Programmet har konkretiserats under våren och det slutliga programmet publiceras
i oktober.
I det här skedet meddelar Bokkalaset att Katerina Janouch inte deltar i festivalen såsom
tidigare meddelats. Vi hade sett fram emot Janouchs deltagande i festivalen, men eftersom
fokus för tillfället ligger utanför de teman Bokkalaset vill presentera för sin publik, har
styrgruppen för Bokkalaset beslutat att dra tillbaka sin inbjudan. Vi vill att Bokkalasets fokus
skall hållas vid litterära samtal. Som arrangörer är vi imponerade över att Bokkalasets
program väcker så stort engagemang. Några aktiva personer har även kontaktat
arrangörerna och det är vi glada över. Frågan om att författare fungerar som åsiktsbildare är
viktig men komplex, vilket diskussioner också i sociala medier har visat. Vi hoppas att
diskussionen fortgår i lämpligt forum.
Bokkalaset pågår i fem dagar på olika håll i Ekenäs bland annat i biblioteket, Kulturhuset
Karelia och Hotel Sea Front. Bokkalasets samarbetspartner ordnar program runt om i Ekenäs
såsom Naturum, församlingshemmet och på olika caféer. Under Bokkalaset får barn och
unga i Raseborg ta del av författarbesök i skolorna i samband med Barnens och de Ungas
Bokkalas. Evenemanget har sedan starten kommit att spela en viktig roll i staden Raseborgs
kulturutbud.
Info: www.bokkalaset.fi samt på Facebook och Instagram @bokkalaset
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