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Bokkalaset: Kirjallisuusfestivaali Tammisaaressa 9-14.11.2016 

Ruotsinkielinen kirjallisuusfestivaali Bokkalaset järjestetään jälleen syksyllä Tammisaaressa 

Raaseporissa. Tänäkin vuonna tapahtuma sijoittuu isänpäivänvieton yhteyteen ja ohjelma on 

laadultaan tasokas. Festivaalin teemaksi valittiin hyvin ajankohtainen aihe Rauha & Sota, jota 

järjestäjät ovat tulkinneet laajasti. 

 

Tämän vuoden uutuutena Ravintola Revyy liittyy tapahtumapaikkojen joukkoon, sillä 

kirjallisuusillalliset järjestetään siellä. Lauantaina 12.11 pidettävillä illallisilla esiintyy mm.  kirjailija 

Arkan Asaad Ruotsista. Hänen tositapahtumiin perustuvat kirjansa eri kulttuurien, kurdilaisen ja 

ruotsalaisen, yhteentörmäyksestä koskettavat ja kommentoivat myös nyky-yhteiskunnan soitaisaa 

tilannetta. Hän työstää parhaillaan trilogiansa kolmatta osaa, jonka aikaisemmat kaksi osaa ovat jo 

luettavissa ruotsiksi: Stjärnlösa nätter ja Blod rödare än rött.  

Muita pohjoismaisia kirjailijanimiä tämän vuoden festivaalin osallistujien joukossa ovat mm. Ebba 

Witt-Brattström, joka keskustelee Märta Tikkasen kanssa mm. rakkauden sodasta. Myös islantilaiset 

kirjailijat Auður Ava Ólafsdóttir ja Eiríkur Örn Norðdahl osallistuvat ohjelmaan. Suomenruotsalaisten 

kirjailijoiden joukosta mainittakoon mm. Birgitta Boucht, Sanna Tahvanainen ja historioitsija Henrik 

Meinander. 

Kaksi uutta suomenruotsalaista kirjakustantamoa Vilda förlag ja Förlaget osallistuvat tänä vuonna, 

sekä lisäksi kustantamo Litorale.  Myös useita nimiä Schildts & Söderströms kustantamon tallista 

osallistuu Bokkalaset-kirjallisuusfestivaaliin.  

 

- On mukavaa, että suomenruotsalaisten kustantamoiden kirjo lisääntyy ja että niin moni on 

kiinnostunut osallistumaan Bokkalaset:iin. Vaikka festivaali ottaa tänä vuonna varaslähdön jo 

tapahtumaviikon keskiviikkona ohjelmisto on täpötäynnä kiinnostavia kirjailijanimiä, kertoo 

kulttuurisihteeri Lotta Lerviks. 

Ohjelma jatkuu viiden päivän ajan eri puolilla Tammisaarta, esim. Kirjastossa, Kulttuuritalo Kareliassa, 

kirjastobussissa, Sea Front hotellissa ja Ravintola Revyy:ssa. Kirjallisen ohjelmiston lisäksi kävijät 

saavat nauttia hyvästä ruoasta ja ihanasta musiikista useiden tapahtumapisteiden yhteydessä.  

 

Lehdistökuvia osallistuvista kirjailijoista täällä: https://bokkalaset.wordpress.com/media-2/ Tietoa 

kirjailijoista ja artisteista täällä: https://bokkalaset.wordpress.com/forfattare-artister-2016/ 

 

Lokakuussa 2016 pidettävässä lehdistötilaisuudessa julkistamme kirjallisuustapahtuman ohjelman. 

Bokkalaset-tapahtuman verkkosivuja osoitteessa bokkalaset.fi ja Facebook-sivuja voi mielellään 

seurata siihen saakka. 
 

Lisätietoja tapahtumasta: 

Bitte Westerlund, promoottori, bitte.westerlund@gmail.com, puh 040 524 7743 

Lotta Lerviks, kulttuurisihteeri (Raaseporin kaupunki), lotta.lerviks@raseborg.fi, (alkaen 16.8 puhelimitse 019 

289 2781) 

Pamela Andersson, vs. toiminnanjohtaja (Västnyländska kultursamfundet), pamela.andersson@luckan.fi, 

(maanantasta – keskiviikkoon puhelimitse 044 3390176) 
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