Pressmeddelande 3.11.2017
Bokkalaset presenterar nutid och historia under temat Naturligt?
Ett av Svenskfinlands största litteraturevenemang kör i gång nästa veckas torsdag 9
november. Sammanlagt deltar över 70 författare och artister på 15 scener runt om i
Ekenäs. Programmet sträcker sig från torsdag till måndag och består av öppna tillställningar
och program för de svenska skolorna i Raseborg inom Barnens och de ungas BokKalas.
Bokkalaset börjar med Ett samtal om kärlek i Ekenäs församlingshem. Kyrkoherde Anders
Lindström samtalar med biskop Björn Vikström utgående från boken Kärlekens mångfald.
Poeten och författaren Adrian Perera, som är aktuell med sin prisbelönte bok White
Monkey, intervjuas på fredag 10.11 på Ekenäs bibliotek. Perera ersätter Ann-Luise Bertell,
som är förhindrad att delta.
I år introducerar Bokkalaset ett nytt programinslag på Hotel Sea Front, som kallas Books on
the Rocks och som kombinerar böcker och drycker. I programmet ingår författarsamtal i
samarbete med den lokala podcasten SlowCity med Larson Österberg som värd. Magnus
Cederlöf intervjuas på fredag kväll om den nyutkomna boken om persongatunamn i Ekenäs.
De kulinariska inslagen består av litterär supé och litterär brunch på Hotel Sea Front.
Söndagens brunch är glutenfri och rätterna tillreds på recept från boken Naturligt glutenfritt
av matkreatören Malin Båtmästar. I farsdagsbrunchen deltar bland annat Kjell Westö, som
är aktuell med sin kritikerrosade bok Den svavelgula himlen.
Dragshow, chattar och poddar
Teater- och performancegruppen Blaue Frau besöker Ekenäs på fredag kväll 10.11 och
presenterar stand-up showen Yo Bro med två dragkingar och en DJ. Samma dag intervjuas
Blaue Fraus Sonja Ahlfors och Joanna Wingren om sin pinfärska bok Någon hatar oss igen,
som består av ocensurerade samtal ur författarnas Facebookchatt. Bokpoddarna
representeras av Hietanen & Henrikson som livepoddar på Ekenäs bibliotek på lördag 11.11
tillsammans med den svenska författaren Majgull Axelsson.
Det är fritt inträde till festivalen, endast maten och showbiljetterna kostar. Nylands
litteraturförening bjuder i år på gratis buss från Helsingfors till Bokkalaset på lördag 11.11
med retur samma dag. Poet Jenni Haukio, också känd som president Sauli Niinistös hustru,
är beskyddare av Bokkalaset 2017.
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