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PRESSMEDDELANDE   4.11.2015  

 

Program i Raseborg under Svenska veckan  

Svenska veckan firas för femtonde året i rad på hela femton orter i Finland. Evenemanget 
koordineras av Svenska Finlands folkting. Raseborg deltar i år för första gången i firandet med 
program i Pojo och Ekenäs. Det traditionella litteraturevenemanget Bokkalaset sammanfaller i år 
med Svenska veckan. Bokkalaset ordnas 5-9.11 i Ekenäs och bjuder på ett mångsidigt program 
och intressanta författare.  

Barnkultur: 
lö 7.11 klockan 10-14 Nonstop sagor i bokbussen, som är parkerad vid Kulturhuset Karelia 
Tidtabell:  
10  Ulf Stark läser ur boken Min egen lilla liten.  
10.30 Monikca Vikström-Jokela med figurerna Rune Berg och Holly Gong  
11.15  Anna Gullichsen och Cara Knuutinen bjuder på dockteater: Betty är en speciell sorts ko. 
12  Ulf Stark läser ur boken Min egen lilla liten. 
12.30  Monica Vikström-Jokela med figurerna Rune Berg och Holly Gong 
13  Anna Gullichsen och Cara Knuutinen och dockteatern: Betty är en speciell sorts ko. 
 
 
Lö 7.11 kl. 18, FlipFlop barnkonsert, Pojo bibliotek, Stora salen 
FlipFlop är en ny finlandssvensk barnmusikorkester som spelar glad och fartfylld, men också 
känslosam musik. Konserten tar cirka 50 minuter och det är fritt inträde.  
 
Rimjam: Spöktrubbel och skrattbubbel må 9.11 kl. 18 på Ekenäs bibliotek. 
Rimma och ramsa på Bokkalaset i spöklikt glad stämning! Rimleken är för barn upp till fem år 
tillsammans med en vuxen och leds av två ordkonstnärer 

Vuxenprogram: 
5–9.11, Bokkalaset, Ekenäs.  
Fre 6.11 kl. 20, Ekenäs, Bittes bokbar, Hotel Sea Front: 
Fado, polska & beyond, Stockholm Lisboa Project uppträder med dragspelare Maria 
Kalaniemi. Det blir en musikalisk resa som sträcker sig från portugisisk till svensk 
folkmusiktradition med Maria Kalaniemis inslag av finlandssvenska ballader, finsk folkmusik och 
låtar som är komponerade av Kalaniemi själv. 
 
Fre 6.11 kl. 19, Tryckeriteatern 20-årsjubileum, Karis  
Tryckeriteatern fyller 20 år och firar med en jubileumskavalkad med uppträdanden från förr och nu. 
Biljetter kan bokas på webben och på Luckan. 

 

Mer info: www.bokkalaset.fi 

http://www.svenskaveckan.fi/  
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