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Ruotsinkielinen kirjallisuusfestivaali Bokkalaset järjestetään 9.-14. marraskuuta Raaseporin
Tammisaaressa. Tämän vuoden teema on Rauha & Sota. Ajankohtainen aihe näkyy monin eri
tavoin festivaaliohjelmassa. Ohjelmaa järjestetään keskiviikosta maanantaihin ja mukana on
erilaisten tilaisuuksien lisäksi ohjelmaa esimerkiksi Raaseporin kaikissa ruotsinkielisissä kouluissa.
Festivaaliin osallistuminen on maksutonta, mutta ruokatarjoiluista peritään erilliset maksut.
Kalasmeny - ohjelmalehti jaetaan Västra Nyland -lehden mukana lauantaina 29.10.
Bokkalasetin yhteydessä järjestetään myös lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Barnens och
de Ungas bokKalas koostuu prinsessatyöpajasta, satutuokioista ja kirjailijavierailuista. Lisätietoja
löytyy tiedotteen seuraavalla sivulla.

Kirjailijoita Suomesta ja Pohjoismaista
Rakkaustaistelu vai rakkaustarina? Tätä kysymystä käsittelevät yhdessä Märta Tikkanen ja Ebba WittBrattström keskustelussaan perjantaina Tammisaaren kirjastossa. Sodan ja rauhan aiheita käsittelee
myös historioitsija Henrik Meinander, joka kertoo suomenruotsalaisuudesta suhteessa laajempiin
poliittisiin tapahtumiin. Ohjelma jatkuu uuden Vilda förlag -kustantamon kirjailijan Henrietta
Clayhillsin esiintymisellä aiheesta ”Rakkaus ja kulttuuritörmäykset”.
Tänä vuonna kirjailijoita osallistuu Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Perjantaina yleisöllä on
mahdollisuus kuulla islantilaiskirjailija Auður Ava Ólafsdóttirin esitys Tammisaaren kirjastossa ja
lauantaina iltapäivällä Eiríkur Örn Nor∂dahl puhuu aiheesta ”Pahuus ja tyhmyys” Kulttuuritalo
Kareliassa. Kotimaisten kirjailijanimien osalta mainittakoon Yrsa Stenius, Annika Luther ja Peter
Sandström.

Ruokaa ja musiikkia
Mitä festivaali olisi ilman ruokaa? Perjantain ohjelmaan kuuluu kasvislounas, jonka Lasse Örtsäter
loihtii kirjaston kahvilaan. Festivaalibaari Bittes Bokbar tarjoaa myös ruokaa ja ohjelmaa
keskiviikkona, torstaina ja perjantaina Hotel Sea Front -hotellissa. Yhtye Lamporna vastaa
festivaalibaarin musiikkitarjonnasta ja perjantaina kirjabaarissa kisataan monikielisen Poetry Slamkilpailun merkeissä.
Lauantaina festivaalin kohokohtana järjestetään kirjallisuusillallinen. Tänä vuonna illallisia vietetään
Kaupunginhotellissa (Stadshotellet). Iltatilaisuuden aikana kuullaan kirjailijaesiintymisiä mm.
ruotsalais-kurdilaiselta Arkan Asaadilta, joka on kirjoittanut tositapahtumiin perustuvia kirjoja
perheensä kokemuksista Kurdistanissa ja Ruotsissa. Illalliseen, jonka isäntänä toimii Henrik
Wickström , osallistuvat islantilainen Eiríkur Örn Norðdahl, norjalaissuomalainen feministi ja
historioitsija Sanna Sarromaa ja suomenruotsalaiset Birgitta Boucht ja Sanna Tahvanainen. Illan
aikana tanssitaan kirjailijayhtye WHAT?:in musiikin tahtiin.
Sunnuntaina isänpäiväbrunssille kannattaa tulla vaikka oman isän kanssa. Brunssi tarjoillaan Hotel
Sea Front -hotellissa ja ohjelmaa tarjoaa mm. Peter Mickwitz, Sirkka Turkka ja Gungerd Wikholm.
Musiikista vastaavat Henrika Andersson ja Mårten Westö.
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Pakolaisia ennen ja tänään
Sota tuo mukanaan pakolaiset. Lena Selén ja Berndt Gottberg kertovat ”Karjalan pakolaisista”
Tammisaaren museokeskus EKTA:ssa sunnuntai iltapäivänä. Valokuvanäyttely ”Borderline” tuo esille
Ahmed Alalousin ja Stefan Bremerin pakolaiskatastrofista kertovia kuvia Elverket -galleriassa. Myös
alueen pakolaiset saavat perjantaina tilaisuuden tavata ruotsalais-kurdilaisen Arkan Asaadin.

Rauhaa lasten ja nuorten ohjelmassa (Barnens och de Ungas bokKalas)
Lauantaina lapsille on paljon ohjelmaa Barnens litteraturlördag-tapahtumassa. Lauantaina 12.11 isot,
pienet, ujot ja rohkeat prinsessat kutsutaan prinsessatyöpajaan kuvittaja Sanna Manderin kanssa.
Työpajassa Tammisaaren kirjastossa väritetään vaihtoehtoisia prinsessoja ja askarrellaan. Prinssit,
kuninkaat ja kuningattaret toivotetaan niin ikään tervetulleiksi. Lohkäärmeet pysytelkööt poissa.
Pukukoodi on ”prinsessa”.
Mander sanoo pelkäävänsä sotaa ja painottaa kaikkien lasten oikeutta olla sellaisia kuin ovat. Rauha
on maailman tärkein asia, hän sanoo.
Lasten kirjallisuuslauantaina 12.11 ohjelmaa on tarjolla klo 10-14 Tammisaaren kirjastossa,
kirjastobussissa Tammisaaren torilla ja Galleria Perspektiivissä. Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy
täältä: www.bokkalaset.fi.
Raaseporin ruotsinkieliset koulut saavat torstaina, perjantaina ja maanantaina 13 kirjailijavierailijaa:
Arkan Asaad ja Per Gustavsson Ruotsista, Ann-Helen Attianese, Lena Frölander-Ulf, Anna Lindholm,
Sanna Mander, Katarina von Numers-Ekman, Sara Razai, Peter Sandström, Sanna Tahvanainen sekä
kirjailija ja kuvataiteilija Tanja Is Tammisaaresta. Myös kuvittaja ja kirjailija Johan Unenge Ruotsista ja
lukuinnoittaja Elspeth Randelin Ahvenanmaalta vierailevat kouluissa.
Per Gustavsson on tunnettu suosituista prinsessakirjoistaan ja kertoo alakoululaisille siitä kuinka
kirjojen kuvitukset ja tarinat syntyvät. Ehkäpä hän jopa piirtää kuvia oppilaiden avustuksella.
Lisätietoa antavat: kulttuurisihteeri Lotta Lerviks, Raaseporin kaupunki, +358 19 289 2781,
lotta.lerviks@raseborg.fi ja promoottori Bitte Westerlund, +358 40 524 7743,
bitte.westerlund@gmail.com
Lasten ohjelmista kertoo vs. toiminnanjohtaja Pamela Andersson, Västnyländska kultursamfundet r.f.
/ Luckan Raseborg
Torggatan 3, 10300 Karis (maanataista - torstaihin)
+358 44 339 0176 , pamela.andersson@luckan.fi
Festivaaliohjelma ja kirjailijaesittelyt: www.bokkalaset.fi.
Kuvat: https://bokkalaset.wordpress.com/media-2/
__________________________________________________________________________________________
Bokkalaset järjestetään kuudennentoista kerran 9-14.11.2016 Tammisaaressa ja tuo Raaseporiin kymmeniä kirjailijoita
Suomesta ja Pohjoismaista.Festivaalin teemana on Rauha & Sota. Ohjelmaa on tarjolla Tammisaaren kirjastossa,
kirjastoautossa, Kulttuuritalo Kareliassa ja mm. Hotel Sea Front-hotellissa. Yli viisikymmentä kirjailijaa osallistuu festivaaliin.
Bokkalaset 2016 tarjoaa tasokasta ohjelmaa sekä kotimaisin että pohjoismaisin aineksin. Ohjelmassa on
kirjailijahaastatteluja, keskusteluja, seminaareja, kirjalliset illalliset, isänpäiväbrunssi ja paljon muuta. Festivaalin järjestävät
Ekenässällskapet r.f., Västnyländska kultursamfundet r.f. ja Raaseporin kaupungin kulttuuritoimisto. www.bokkalaset.fi

