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Lasten kirjallisuustapahtuma: Barnens och de Ungas bokKalas (BUK) 2016  

Kirjallisuusfestivaali Bokkalaset 

 

Lasten oma kirjallisuustapahtuma: Barnens litteraturlördag 

Myös tänä vuonna perinteeksi muodostunt ruotsinkielinen kirjallisuusfestivaali Bokkalaset 

esittelee Tammisaaressa sekä pohjoismaisia että kotimaisia kirjailijoita. Festivaalin yhteydessä 

järjestetään ohjelmaa lapsille ja nuorille. Barnens litteraturlördag -niminen yleisötapahtuma 

pidetään lauantaina 12.11 Tammisaaren kirjastossa ja kirjastobussissa lapsilla on mahdollisuus 

osallistua ruotsinkielisiin Satuhetkiin. Kuten aikaisempina vuosina Raaseporin ruotsinkielisiin 

kouluihin järjestetään kirjailijavierailuja. Barnens och de Ungas bokKalas on tapahtuma, jonka 

tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tutustua kirjallisuuteen Raaseporissa. 

Lasten ja nuorten kirjallisuustapahtumassa vierailee tänä vuonna useita ruotsalaisia ja suomalaisia 

kirjailijoita.  Avoin ohjelma keskitetään Tammisaaren kirjastoon ja kirjastobussissa pidettäviin 

ohjelmiin lauanataina 12.11. Kirjastobussi sijoitetaan Tammisaaren torin lähettyville.   

Tänä vuonna lasten- ja nuorten yleisöohjelmaan osallistuvat kirjailijat Per Gustavsson, Lena 

Frölander-Ulf, Peter Sandström, Tanja Is ja Sanna Mander. Per Gustavsson tunnetaan 

prinsessakirjoistaan ja lauantain ohjelmassa hän lukee uudesta kirjastaan Prinsessan och den 

fasansfulla björnen. Kuvittaja, kirjailija ja graafinen suunnittelija Lena Frölander-Ulf lukee uudesta 

lastenkirjasta Jag, Fidel och skogen ja kertoo kuvitustaiteestaan. Peter Sandström lukee teosta 

Rööluuvån, joka kertoo klassisen tarinan punahilkasta pohjanmaalaisella murteella. Sanna Mander 

tunnetaan värikkäistä ja positiivisista kuvistaan ja hänkin kertoo tapahtuman yhteydessä kirjoistaan 

ja kuvistaan. Tanja Is esittelee kirjaa Rauhan tiellä/On the Way to Peace Galleri Perspektivet -

galleriatilassa Tammisaaren kirjastossa sekä kuvistaan näyttelyssä, joka on suunnattu nuorille. 

 

- Tänä vuonna kirjallisuusfestivaalin teemana on Rauha ja sota, kertoo Pamela Andersson. Hän toimii 

vs. toiminnanjohtajana Västnyländska kultursamfundet -kulttuuriyhdistyksessä, joka ylläpitää alueen 

lastenkulttuurikeskusta ja Luckan Raseborgin toimintaa. Muun muassa prinsessat edustavat rauhaa ja 

järjestämme myös prinsessatyöpajan Tammisaaren kirjastossa kirjailija ja kuvittava Sanna Manderin 

kanssa. Yhdistyksemme vastaa lapsille ja nuorille suunnatuista ohjelmista festivaalin aikana.   

Avoimen ohjelman lisäksi Raaseporin ruotsinkieliset koulut saavat lukuisia kirjailijavierailuja. 

Yhteensä 13 kirjailijaa vierailee kouluissa ja he ovat: Per Gustavsson ja Arkan Asaad Ruotsista (Irak), 

Lena Frölander-Ulf, Sara Razai, Sanna Tahvanainen, Ann-Helen Attianese, Katarina von Numers-

Ekman, Anna Lindholm, Sanna Mander, Peter Sandström sekä kirjailija ja kuvitaja, 

kirjallisuuslähettiläs Johan Unenge ruotsista ja lukuinnostaja Elspeth Randelin Ahvenanmaalta sekä 

kirjailija ja kuvataiteilija Tanja Is Tammisaaresta. 

 

Lisätietoja tapahtumasta Barnens och de Ungas bokKalas antaa vs. toiminnanjohtaja Pamela Andersson, 

Västnyländska kultursamfundet r.f. / Luckan Raseborg 

Torikatu 3, 10300 Karjaa (tavoitettavissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin) 

+358 44 339 0176 , pamela.andersson@luckan.fi 

Kirjallisuusfestivaali järjestetään kuudennentoista kerran 9-14.11.2016 Tammisaaressa ja esittelee 

kymmeniä pohjoismaisia ja kotimaisia kirjailijoita. Tämän vuoden teemana on Rauha ja sota. 

Lehdistökuvia lasten ja nuorten ohjelmaan osallistuvista: https://bokkalaset.wordpress.com/media-2/ 

https://bokkalaset.wordpress.com/media-2/

