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Bokkalaset i Ekenäs 9-14.11.2016
Även i år arrangeras litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs i anslutning till farsdagshelgen
och i likhet med tidigare år är det litterära programmet högklassigt. Årets tema är Fred &
Krig, ett högaktuellt tema som arrangörerna valt att tolka i bred mening.
Nytt för i år är Stadshotellets restaurang Revyy som plats för den litterära supén. På supén
kommer bl.a. Arkan Asaad från Sverige att delta. Med sina verklighetsbaserade böcker om
kulturkrockar mellan den kurdiska och svenska kulturen är han högaktuell i dagens
krigshärjade värld. Han arbetar som bäst på tredje delen i trilogin, där man redan kan läsa de
två första delarna, Stjärnlösa nätter och Blod rödare än rött.
Andra nordiska författare som deltar i Bokkalaset är bl.a. Ebba Witt-Brattström, i samtal
med Märta Tikkanen om kärlekskrig och kärlekssaga samt islänningarna Auður Ava
Ólafsdóttir och Eiríkur Örn Norðdahl. Bland finlandssvenska författare kan Birgitta Boucht,
Sanna Tahvanainen och historikern Henrik Meinander nämnas.
De två nya finlandssvenska förlagen Vilda förlag och Förlaget deltar i år, liksom förlaget
Litorale. Även ett flertal av Schildts & Söderströms författare är engagerade till höstens
Bokkalas.
- Det är roligt att det igen finns flera aktörer på den finlandssvenska förlagskartan och vi är
glada över att så många vill delta i Bokkalaset. Även om Bokkalaset i år tjuvstartar redan på
onsdag är programmet fullspäckat med författare, säger kultursekreterare Lotta Lerviks.
Programmet pågår i dagarna fem på olika håll i Ekenäs, såsom biblioteket, Kulturhuset
Karelia, bokbussen, Hotel Sea Front och restaurangen Revyy (Stadshotellet). Förutom
litterärt program får besökarna också njuta av god mat och skön musik i samband med flera
av programpunkterna.
Pressbilder på deltagande författare hittas här: https://bokkalaset.wordpress.com/media-2/
Information om författare och artister här: https://bokkalaset.wordpress.com/forfattareartister-2016/
Pressinfo ordnas i oktober 2016, då programmet för Litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs
offentliggörs. Tills dess kan man gärna följa med uppdateringar på Bokkalasets webbsidor på
adressen bokkalaset.fi och på festivalens Facebook-sida.
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