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Bokkalaset firar 15-årsjubileum med temat Annorlunda
Hur är det att leva som anhörig till missbrukare? Hur påverkar fattigdomen oss mentalt? Får man
göra slut med sitt syskon? Är barnböcker annorlunda? Skiljer sig mäns önskan efter barn från
kvinnors? Är Annorlunda en styrka eller svaghet?
De här frågorna ställs under Bokkalaset, som i år firar sitt 15-årsjubelium med temat Annorlunda.
Bokkalaset arrangeras 5-9 november med programpunkter på flera ställen i Raseborg. Huvudsakligen
sker programmet i Ekenäs bibliotek, Kulturhuset Karelia och Hotel Sea Front. Bokkalasets författare
besöker som vanligt alla svenskspråkiga skolor i Raseborg. Bokkalaset riktar sig till barn, ungdomar
och vuxna och bjuder på ett digert program med diskussioner, seminarier, teater, bio, barnprogram
och kulinariska upplevelser.
Temat Annorlunda är ett aktuellt tema. I vårt samhälle förekommer ojämlikt bemötande och
utanförskap och vi vill väcka diskussion om vad det betyder att inte riktigt passa in. Är Annorlunda en
svaghet eller kan det omvandlas till en styrka? Omkring 50 författare och artister kommer att
behandla ämnet Annorlunda från olika vinklar. Barn- och ungdomslitteratur har även i år en synlig
roll på Bokkalaset och i en paneldiskussion ställer man frågan: Är barnböcker verkligen så
Annorlunda och är barnböcker endast till för barnen?
De nordiska författarna är representerade av bl.a. den danska författaren Josefine Klougart, som
anses vara en av Nordens viktigaste nutida författare. Hennes bok En av oss sover, som nominerades
till Nordiska rådets litteraturpris 2013, finns också översatt till svenska. I år är Klougart aktuell med
boken Om mørke, som ges ut på svenska i november.
Den svenska författaren Martin Luuk debuterade senaste vår som romanförfattare med boken Gud
har för mycket tid. Förläggaren beskriver boken så här: "Romanen kan på en gång beskrivas som en
utvecklingsroman, en samtidissatir, och kritisk granskning av manligheten, och en absurdistisk
sorgesång". Luuk är närmast känd som manusförfattare och har också själv stått på scenen bl.a. som
en av skådespelarna i Killinggänget.
Susanna Alakoski är författaren bakom Svinalängorna, som också är känd i Finland. Boken belönades
med Augustpriset 2006. Hon är nu aktuell med boken April i anhörigssverige. Under Bokkalaset
kommer hon under rubriken Annorlunda och utanför att diskutera vad det innebär att leva med
tillitsbrist, rädsla och otrygghet tillsammans med Mathias Rosenlund och Mari Koli.
Bokkalaset bjuder också på en lång rad finlandssvenska författare: Kristoffer Albrecht, Claes
Andersson, Tove Appelgren, Patricia Bruun, Sabine Forsblom, Tua Forsström, Stefan Lundberg,
Merete Mazzarella, Maria Turtschaninoff och Jeanette Östman. Hannele Mikaela Taivassalo och
Malin Kivelä medverkar i år med sin pjäs Imperfekt, En performans om förfallet i språk och kropp.

Vi är även stolta över att kunna presentera flera lokala författare: Kjell Ekholm, Anna Lindholm, Ray
Lindholm, Sture Lindholm, Mary Kuusisto och Sven Stenlund. Litteraturen lever och mår bra i
Raseborg.
Vi vill också lyfta fram annanspråkig finländsk litteratur genom att bjuda in Roxana Correa Crisólogo,
ursprungligen från Peru. Hon kommer att framföra sina dikter tillsammans med Maria Serrano. Är
dikt skriven på spanska Annorlunda?
Förutom huvudprogrammen ordnas en hel del parallellprogram. I Ekenäs församlingshem förs på
torsdagen diskussionen Identitet Annorlunda med Maria Björkgren-Vikström, Patrik Hagman,
Mathias Rosenlund, Ann-Sofi Storbacka och Anders Lindström. På fredagen ordnas t.ex. symposiet
Edit möter Helene - dikt och bild på Kulturhuset Karelia. Arrangör för programmet är Edith
Södergran-sällskapet och Helene Schjerfbeck-sällskapet. På scenen ser vi Petra Lindholm, Heidi von
Wright, Åsa Stenvall-Albjerg, Mia Österlund, Sanna Tahvanainen, Johan Schulman, Ebba WittBrattström och Ylva Larsdotter.

Barnens och de Ungas bokKalas
Barnens och de Ungas bokKalas hålls samma vecka som Bokkalaset med program för alla åldrar både
i skolor och för allmänheten.
Författare som kommer att besöka skolornas lågstadier är Ulf Stark (SWE), läsambassadören
Katarina von Numers-Ekman, Annika Sandelin, Anna Gullichsen, Monica Vikström-Jokela och
illustratören Cara Knuutinen. Ellen annorlunda, Bärtil och tvärtom-dagen, Yokos nattbok, Den första
läseboken, Saga Blom, Min egen lilla liten är böcker med annorlunda teman eller figurer som
författarna kommer att presentera.
Högstadierna besöks av Jeanette Östman kring temat sexuella minoriteter. Nelly Laitinen från
Svenska Litteratursällskapet gör besök i årskurs 8 kring boken Krigets barn.
Gymnasierna besöks av Sverigefinländaren Janina Orlov kring temat översättning av litteratur.
Ekenäsbördige Ray Lindberg håller ett par workshops i företagsamhet och i att våga prova på kring
boken WINWINWIN.
Utöver skolprogrammet erbjuds allmänheten också i år på barnprogram med författarna i bokbussen
(vid Karelia) där det kommer att pågå nonstop sagoprogram med Stark, Vikström-Jokela samt
Gullichsen och Knuutinen.

Arrangörer
Raseborgs stads kulturbyrå, Raseborgs stadsbibliotek, Ekenässällskapet r.f., Västnyländska
kultursamfundet r.f.
Våra samarbetsparter 2015 är bl.a. Luckan Raseborg, Bio Forum, Christine och Göran Schildts
stiftelse, Ekenäs församling, Ekenäs museicentrum EKTA, Emmaus Westervik, Hotel Sea Front,
Kulturhuset Karelia, Kungsbokhandeln, Museivännerna/museicentrum EKTA, Ekenäs Naturum,
Nylands litteraturförening, Pro Artibus, Raseborgs stadsbibliotek och Raseborgs ungdomsbyrå.
Ytterligare info ges av
Lotta Lerviks, kultursekreterare (Raseborg), lotta.lerviks@raseborg.fi, tfn 019 289 2781
Bitte Westerlund, PR och synlighet, mediasamarbete, bitte.westerlund@gmail.com, tfn 040-524 7743
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