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Bokkalaset i Ekenäs, Barnens och de Ungas Bokkalas (BUK) 2017

Naturen, samhället och det nordiska
Litteraturfestivalen Bokkalaset når även i år Raseborgs svenskspråkiga skolor med tiotals
författarbesök. Den 11.11 blir det Kalaslördag för barn på Ekenäs bibliotek tillsammans med
barnboksillustratörerna Linda Bondestam, Maija Hurme och norska Åshild Kanstad Johnsen.
Föreningen Västnyländska kultursamfundet värnar om litteraturen och läsandet och arrangerar de
festivalprogram som riktas till barn och unga.
- Årets Bokkalas har temat Naturligt? säger Pamela Andersson, tf. verksamhetsledare för Luckan
Raseborg och föreningen Västnyländska kultursamfundet. Det blir poesi bland barr och blad för de
minsta, det handlar om pilgrimsvandringar, grävande journalistik och en normkritisk blick riktas mot
barnlitteraturen i årets festivalutbud för barn och unga i Raseborg.

Författarbesök i skolorna
I Barnens och de Ungas Bokkalas deltar tretton författare, från både Finland, Sverige och Norge.
Författarna som besöker skolorna är Katerina Janouch och Elisabeth Östnäs från Sverige och Åshild
Kanstad Johnsen från Norge. Därtill deltar illustratörer Linda Bondestam första Vannessapristagaren,
Maija Hurme, Malin Klingenberg som vann Runeberg Junior-priset 2017, Anna Härmälä, Minna
Lindeberg, läsinspiratören Elspeth Randelin och Pernilla Lindroos från Åland. Adrian Perera som
vann Arvid Mörne -tävlingen 2016 deltar i årets skolprogram, likaså Minna Knus-Galán som deltog
som enda finländsk journalist i arbetet med Panamapappren. Stefan Lundberg berättar i skolorna om
den nya boken På Spaniens tak som utkommer i oktober 2017. Den handlar om en man, en vandring,
en dagbok och den 840 kilometer långa pilgrimsvandringen genom norra Spanien.

Kalaslördag och föreläsning 11.11 på Ekenäs bibliotek
Docent Mia Österlund inleder lördagens program på Ekenäs bibliotek. Hon behandlar bilderboken
och genusfrågor i en föreläsning öppen för allmänheten lördag 11.11 klockan 10 på biblioteket.
Luckans Kalaslördag kl. 11-14 samma dag bjuder på kreativitet, färger, djur och natur då vi
tillsammans firar Finlands 100-årsjubileum. Tillsammans med några av våra mest framgångsrika
illustratörer Linda Bondestam och Maija Hurme blir det pysselverkstad och Sagostunder på
barnavdelningen Tornet i Ekenäs bibliotek under bokkalaslördagen. Illustratör Åshild Kanstad
Johnsen, vars debutbok Kubbe lager museum belönades i hemlandet med titeln Årets vackraste bok,
deltar också i Kalaslördagen med en Sagostund. Kubbe, som är en stubbe, finner värde i varje kvist
och gren han plockar upp i skogen och ger dem en plats i sin samling.
Mer information om Barnens och de Ungas Bokkalas 9-13.11.2017 ges av tf. verksamhetsledare
Pamela Andersson, Västnyländska kultursamfundet r.f. / Luckan Raseborg
Torggatan 3, 10300 Karis (anträffbar måndagar till torsdagar)
+358 44 339 0176, pamela.andersson@luckan.fi

Knotiga rötter och knarrande tallar
Tusentals tallbarr på urbergets knallar
Ur Rassel, prassel promenad (2017) Hanna Lundström, ill. Maija Hurme

Som en motvikt till samtidens uppskruvade tempo erbjuder
Rassel prassel promenad till att tumla runt i naturen.
Recensent Mia Österlund, Hufvudstadsbladet

