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Bokkalaset i Ekenäs 7–11 november
I november samlas litteraturvänner för 19. gången under festivalen Bokkalaset i Ekenäs. Årets
tema är Motiv, som kommer att behandlas både genom litteraturen och bildkonsten. I Bokkalaset
ingår bl.a. författarintervjuer, diskussioner, seminarier,utställningar, litterär supé samt litterär
brunch under temat Smaka på Västnyland och många olika parallellprogram. Bokkalaset vill vi
inspirera och uppmuntra till läsning av finlandssvensk och nordisk litteratur.
Författarna Malou von Sivers från Sverige och Monika Fagerholm kommer att uppträda
tillsammans och tala om bland annat vad som motiverar dem att skriva och om skrivprocessen i
sig. Övriga bekräftade författare är bland annat Claes Andersson, Karin Erlandsson, Henrik
Meinander, Sanna Tahvanainen, Carina Karlsson, Mattias Björkas, Katja Bargum, Karin Collins och
Mikael Crawford.
Genom Barnens och de Ungas bokKalas, som i år ordnas för sjunde gången, erbjuds ett brett
program under oktober-november för svenskspråkiga skolelever i hela Raseborg. Öppet program
ordnas även under Bokkalas veckoslutet. Programmet utgörs huvudsakligen av författarbesök i
skolor och målet är att alla svenskspråkiga grundskole- och gymnasieelever i Raseborg skall få
träffa en författare eller illustratör. Västnyländska kultursamfundet r.f. fungerar som
huvudarrangör för Barnens och de Ungas bokKalas.
En storsatsning i år inom Barnens och de ungas Bokkalas är besök av de svenska författarna Sören
Olsson & Anders Jacobsson som kommer att åka runt till de svenska lågstadierna åk 1–4 i
Raseborg. De är kända för sina Bert, Sune och Håkan Bråkan böcker.
Barnens och de Ungas bokKalas har bjudit in bl.a. de finlandssvenska författarna Maija Hurme och
Anna Härmälä som besöker klasserna 1–2 medan Malin Klingenberg och Carina Wolff-Brandt
inspirerar klasserna 3–4. Karin Erlandsson besöker under kalaset klass 5.
Annika Sandelin är årets inspiratör för poesitävlingen som i år ordnas i klass 6. Temat för tävlingen,
som går av stapeln i oktober, kommer att vara Motiv. Prisutdelningen sker på Bokkalasets öppning
fredag 8 november i Ekenäs bibliotek.
Karin Collins och Julia Wickholm kommer att besöka högstadierna och Alfred Backa gymnasierna.
Bokbussen kommer i år att cirkulera i dagisarna med dockor som tema vilket samtidigt
uppmärksammar Barbiedockans 60-årsjubileum. Programmet kommer att kompletteras med flera
författarnamn.
Bokkalaset pågår i fem dagar på olika håll i Ekenäs i bland annat biblioteket, Kulturhuset Karelia,
restaurang Fyren, Motel Marine och Hotel Sea Front. Bokkalasets samarbetspartner ordnar
program runt om i Ekenäs såsom EKTA Museum, församlingshemmet och på olika caféer.
Information:
Lotta Lerviks, kultursekreterare, Raseborgs stad, 019 289 2781, lotta.lerviks@raseborg.fi
Barnens och de Ungas bokKalas: Annette Ström, verksamhetsledare/koordinator för BUK,
044 339 176, annette.strom@luckan.fi

