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Barnens och de ungas bokkalas, BUK2018

Genom Barnens och de Ungas bokKalas, som i år ordnades för sjätte gången, erbjöds ett brett program  
under oktober-november för svenskspråkiga skolelever i hela Raseborg. Öppet program ordnades även 
under Bokkalas veckoslutet, men program ordnades även i samband med Svenska veckan. Programmet 
utgjordes huvudsakligen av författarbesök i skolor, daghem och för allmänheten. Målet var att alla svensk-
språkiga grundskole-och gymnasieelever i Raseborg skall få träffa en författare eller illustratör och det  
nåddes över förväntan tack vare erhållna bidrag.  Totalt 2700 skolelever/dagisbarn fick ta del av BUK2018. 
Totalt 104 st föreläsningar/workshops dvs 15 öppna för allmänheten och 24 för daghem och 65 i skolor.

Västnyländska kultursamfundet r.f. fungerar som huvudarrangör för Barnens och de Ungas bokKalas.  
Nyhet för i år inom BUK var en poesitävling för årskurs 8. 

Daghem
Dikter av sagofarbrorn Zacharias Topelius under bokbussens reguljära rutt med Maria Sundell

Lågstadiet
Cara Knuutinen 8-9.11, skolbesök i klass 1-2 runt Betty böckerna (6 grupper)
Anna Gullichsen 12-13.11, skolbesök i klass 1-2 runt Betty böckerna (6 grupper) 
Lena Frölander-Ulf 8-9.11, skolbesök i klass 1-2 Pappan och havet böckerna (5 grupper)
Michael Wiander (SWE) 7-9.11, skolbesök i klass 3-6 runt Dexter böckerna (9 större grupper) 
Annika Sandelin 12-13.11, skolbesök i klass 3-4 runt Nattsvart och underbart boken (6 större grupper) 
Niclas Erlin 7-8.11 dramaberättande kring boken Glans och vardag på Raseborgs slott klass 5-6 (4 grupper)
Serietecknare Filippa Hella 14-15.11, skolbesök kring serieteckning klass 5-6 (6 större grupper)
Susanna Louneva 12-13.11, dramaberättande kring boken På äventyr i bruket klass 4 (5 grupper)
Katarina Mazetti (SWE) fre 9.11 Författarbesök om Kusinerna Karlsson del 1–7 klass 3-6 (2 grupper)

Högstadiet 
Maria Turtschaninoff 12.11 klass 7, författarbesök kring Breven från Maresi (2 grupper)
Rafael Donner 12.11 klass 7, författarbesök kring den nya boken Människan är ett känsligt djur -en självbio-
grafisk ess (2 grupper)
Ted Forsström & Kaj Korkea-aho 4-5.10.2018 klass 8, författarbesök för att inspirera årskurs 8 att skriva dikter 
med temat Hitta hem! genom att berätta om sin nya bok Zoo! #1 – virala genier samt nya Zoo! #2
Dina och Jovan Rajs (SWE) 8-9.11 klass 9, föreläsning kring Vår barndom under Förintelsen (4 grupper)

Gymnasiet
Alfred Backa 9.11, Ett uppträdande med Finland 100 - humorshow om författarskap i Ekenäs (1 grupp)
Arkan Asad (SWE) 9.11, föreläsning om hur det är att skapa sig ett hem i ett nytt land kring boken Stjärnlösa 
nätter. Arkan är flykting som vuxit upp i Sverige. (2 grupper)

Öppet barnprogram under Barnens och de Ungas bokKalas
To 8.11 Kalastorsdag: Verkstad för barn åk 1–2 efter skolan och barnfamiljer i LillaLuckan, Karis bibliotek
Öppet nonstop barnprogram lö 10.11 kl. 11-14, Ekenäs bibliotek, barnavdelningen
Michael Wiander – diskussion och högläsning ur Dexter böckerna (SWE)
Cara Knuutinen – sagostund och pysselversktad kring Anna Gullichsens böcker om kossan Betty
Poesi av sagofarbrorn Zacharias Topelius (5–12 år) med Maria Sundell
Laura Salama – teckningsworkshop med inspiration ur boken Lasse och Johanna – På äventyr i bruket
Dockteatern Unda Marinas silverskål med Dan Idman (Svenska veckan)

Utställningar under Bokkalaset november 2018
Perspektivet, Ekenäs bibliotek
Cara Knuutinen – illustrationer ur Anna Gullichsens böcker
Marita Karlsson – målningar ur boken Ljus, Mörker, Färg – att måla transparent
Laura Salamas skisser ur boken Lasse och Johanna – På äventyr i bruket (samt under okt i Luckan Raseborg)
Galleri Fokus, Karis bibliotek
Blaue Frau – Någon hatar oss igen som baserar sig på boken med samma titel.



Oktober 2018 

Dikter av sagofarbrorn Zacharias  
Topelius  med Maria Sundell under  
bokbussens reguljära rutt eller på  
biblioteken.



Lågstadier 7-15.11.2018
Susanna Louneva dramaberättande kring boken På äventyr i 
bruket. 
Katarina Mazetti (SWE) Författarbesök kring bokserien om  
Kusinerna Karlsson.
Michael Wiander (SWE) författarbesök runt Dexter böckerna.
Serietecknare Filippa Hella skolbesök kring serieteckning. 



Lena Frölander-Ulf skolbesök kring Pappan och havet böckerna.
Annika Sandelin författarbesök runt boken Nattsvart och under-
bart boken. 
Cara Knuutinen och Anna Gullichsen författarbesök kring Betty 
böckerna. 
Niclas Erlin dramaberättande kring boken Glans och vardag på 
Raseborgs slott. 



Högstadier 8-12.11.2018
Maria Turtschaninoff författarbesök kring 
Breven från Maresi och Rafael Donner kring 
den nya boken Människan är ett känsligt djur 
-en självbiografisk essä i klass 7. 

Dina och Jovan Rajs (SWE) klass 9,  
föreläsning kring deras barndom under  
Förintelsen.



Poesitävling i klass 8
Ted Forsström & Kaj Korkea-aho 4-5.10.2018 klass 8, 
författarbesök för att inspirera årskurs 8 att skriva  
dikter med temat Hitta hem! genom att berätta om 
sin nya bok Zoo! #1 – virala genier samt nya Zoo! #2
Omkring 50 elever deltog i tävlingen och de  sex 
bästa (ingen rangordning)  premierades med bokkas-
sar vid Bokkalasets öppning på Ekenäs bibliotek 9.11 
av poeten och jurymedlemmen Heidi von Wright.



Poesitävlingen klass 8  
- de sex vinnande bidragen

Spel och motorer
Nu ska ja berätta hur jag hittar hem
men först ska jag gå å köpa en Husqvarna SM
via stad och land ska ja köra
för att ej behöva på dig höra
att hitta hem handlar för mig om spel och motorer
och såklart tycker jag även om traktorer
Fredric Randström, Höjdens skola

Jag kände mig hemma när dörren stod på glänt.
Och hörde min granne säga sina roliga skämt.
Jag kände direkt igen en äcklig lukt.
I köket hittade jag en rutten frukt.
Frukten var slemmig och mjuk.
Jag tog en tugga och nu känner jag mig sjuk.
Sedan gick jag och vilade en stund.
Tills jag blev väckt av min hund.
Den gnällde en stund.
Visst har vi det bra, hemma idag.
Lucas Karlsson & Nicklas Björkqvist,  
Ekenäs högstadieskola 

Var finns svaren på alla dessa frågor om sitt sanna jag?
Ensam, övergiven vad ska jag ta mig till, inget går som jag vill.
Söker efter vägar till svaren men hoppet har tagit slut.
Jag vandrar runt i mörkret och kan inte hitta ut.
Det enda som finns kvar är min själ och ett försvunnet jag.
Det jag en gång var finns inte mer, den jag var förut har tagit 
en annan väg.
Jag har så många frågor men finner inga svar.
Alla dessa dagar känns som år.
Men ingen tid i världen kan läka mina sår.
Allt hopp jag som jag ägde har försvunnit bort.
Hur jag än försöker kan jag ej finna en utväg.
Jag lever som i en skugga, kommer jag någonsin bli hel?
Cassandra Randström, Ekenäs högstadieskola

Hitta hem?
Att hitta hem är inte lätt
Det kan kräva mer än en tågbiljett
För att acceptera det som sitter på 
skelettet
Måste du byta tankesättet
Det kan vara svårt att leva livet
När man tappat motivet
Låt dem diskutera, kopiera, irritera
Du har ditt sätt att attrahera.
Annika Vesterinen, Mikaelskolan

Havet
Svalkande vindar.
Släpper mig fri.
Låter mig tänka fritt.
Lugnar.
Elin Ljungqvist, Ekenäs högstadieskola

Att hitta hem
kärlek och glädje
lyckan som sprider sig
känslan som långsamt värmer hjärtat
Att hitta hem
Tara Kylén, Ekenäs högstadieskola

Nedan BUK:s arbetsgrupp (fr.h.)  
Sanna Himmelroos, Annette Ström 
(koordinator BUK), Monica Örnmark, 
Micke Enberg och Michaela von 
Hellens (koordinator BOK). På bilden 
saknas Jenna Matintupa (Kalasmeny-
redaktör).



Gymnasiet 9.11.2018
Alfred Backa - Ett uppträdande med Finland 100 -  
humorshow om författarskap i Ekenäs.

Arkan Asad (SWE) -  föreläsning i Karis om hur det 
är att skapa sig ett hem i ett nytt land kring boken 
Stjärnlösa nätter. Arkan är flykting som vuxit upp i 
Sverige. 



Utställningar under Bokkalaset 2018

Cara Knuutinen – illustrationer ur Anna 
Gullichsens böcker

Marita Karlsson – målningar ur boken 
Ljus, Mörker, Färg – att måla transparent

Laura Salamas skisser ur boken Lasse och 
Johanna – På äventyr i bruket

Blaue Frau – Någon hatar oss igen!



Öppet nonstop barn-
program, workshops 
och sagostunder  
lö 10.11 kl. 11-14,  
Ekenäs bibliotek, barn-
avdelningen med  
Michael Wiander (SWE), 
Cara Knuutinen,  
Maria Sundell,  
Laura Salama och  
Dockteatern Unda  
Marinas silverskål med 
Dan Idman.







TACK till våra bidragsgivare: Svenska kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse, Stiftelsen Emelie och 
Rudolf Gesellius fond, Karis-Pojo sparbanksstiftelse, Konstsamfundet, Aktia stiftelsen i Ekenäs,  
Kulturfonden för Sverige och Finland, Lisi Wahls stiftelse, Tenala sparbanksstiftelse, Raseborgs stad,  
William Thurings stiftelse,  Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse, Bromarv sparbanksstiftelse och  
Sophie von Julins stiftelse.
Nedan årets marknadsföringsmaterial - 2 annonser, visitkortet och festivaltidningen Kalasmenyn.

KALASMENY
BOKKALASET

 
FÖRFATTARNA MARIA TURTSCHANINOFF (BILDEN),  MIA 
FRANCK, STAFFAN BRUUN, ELIN WILLOWS, MARCUS GROTH, 
RAFAEL DONNER, LENA FRÖLANDER-ULF, ANNIKA SANDELIN, 
ALFRED BACKA, MICHAEL WIANDER, PETER SANDSTRÖM, 
ELLEN STRÖMBERG, KATARINA MAZETTI, ARKAN ASAAD, ANNA 
GULLICHSEN, CALLE HÅRD, JOVAN OCH DINA RAJS M. FL. 
FÖRENAS I TEMAT FÖR ÅRETS BOKKALAS:
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Följ oss på Facebook  
och Instagram för  
mera information. 

bokkalaset@gmail.com   

Litterär supé på Ekenäs stadshotell och  
brunch på Villa Smakhus.  

Drygt 70 författare och artister på 15 scener.
Fritt inträde till festivalen!
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