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Bokkalaset i Ekenäs, Barnens och de Ungas bokKalas (BUK) 2016  

Öppet program för alla barn och unga under Barnens 

litteraturlördag 

Också i år satsar Bokkalaset på barn och unga. Den 12.11 ordnas Barnens litteraturlördag på 

Ekenäs bibliotek och i bokbussen får barnen ta del av Sagostunder med barnboksförfattare. Liksom 

tidigare år får Raseborgsskolorna författarbesök. Barnens och de Ungas bokKalas vill ge alla barn 

och unga i Raseborg möjligheten att delta i litterärt program. 

I Barnens och de Ungas bokKalas deltar flera barn- och ungdomsförfattare, från både Finland och 

Sverige. Under årets Bokkalas koncentreras det öppna programmet för barn och unga till Barnens 

litteraturlördag 12 november i Ekenäs bibliotek och bokbussen som står parkerad invid torget.  

Författarna som deltar under litteraturlördagen är Per Gustavsson, Lena Frölander-Ulf, Peter 

Sandström, Tanja Is och Sanna Mander. Per Gustavsson är känd för sina prinsessböcker och på 

Barnens litteraturlördag läser han högt ur sin bok Prinsessan och den fasansfulla björnen. 

Illustratören, författaren och grafikern Lena Frölander-Ulf läser ur barnboken Jag, Fidel och skogen 

och berättar om sina illustrationer. Peter Sandström läser ur Rööluuvån, dvs. den klassiska sagan om 

Rödluvan på dialekt. Sanna Mander, känd för sina positiva och färggranna bilder, berättar om sina 

böcker och illustrationer. Tanja Is berättar om boken Rauhan tiellä / On the Way to Peace i Galleri 

Perspektivet och visar sina teckningar i utställningen, riktad till ungdomar. 

 

- Årets Bokkalas har temat Fred och krig, berättar Pamela Andersson, tf. verksamhetsledare för 

Luckan Raseborg och föreningen Västnyländska kultursamfundet. Prinsessorna representerar fred 

och vi ordnar också en prinsessverkstad med Sanna Mander för barnen på bibliotekets 

barnavdelning. Föreningen står för det program under litteraturfestivalen som riktas till barn och 

unga.  

Förutom det öppna programmet kommer Raseborgs svenskspråkiga skolor att få ta emot 

författarbesök. De 13 författarna som besöker skolorna är Per Gustavsson och Arkan Asaad från 

Sverige (Irak), Lena Frölander-Ulf, Sara Razai, Sanna Tahvanainen, Ann-Helen Attianese, Katarina von 

Numers-Ekman, Anna Lindholm, Sanna Mander, Peter Sandström samt läscoachen, tecknaren och 

författaren Johan Unenge från Sverige och läsinspiratören Elspeth Randelin från Åland och författare 

och bildkonstnär Tanja Is från Ekenäs. 

 

Mer information om Barnens och de Ungas bokKalas ges av tf. verksamhetsledare Pamela Andersson, 

Västnyländska kultursamfundet r.f. / Luckan Raseborg 

Torggatan 3, 10300 Karis (anträffbar måndagar, onsdagar och torsdagar) 

+358 44 339 0176  

pamela.andersson@luckan.fi 

 

Bokkalaset i Ekenäs ordnas för sextonde gången den 9-14.11.2016 i Ekenäs och engagerar så som 

tidigare år tiotals författare från Finland och Norden. Årets tema är Fred & Krig. 

Pressbilder finns att ladda ner på adressen: https://bokkalaset.wordpress.com/media-2/ 
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