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BOKKALASET BJUDER PÅ MINNEN
Bokkalaset i Ekenäs firar 20-årsjubileum den 5-9 november med temat Minnen. På grund av rådande
omständigheter, kommer en stor del av programmet att erbjudas också virtuellt, som man kan följa med
tryggt från hemmasoffan.
Strömning, podcast och program inför publik
Bokkalaset blir en blandning av liveströmmade intervjuer, samtal inför en begränsad publik och inspelade
programinslag och poddar. Den litterära supén och brunchen är inställda. Bokkalasets samarbetspartner
bjuder på program, som också delvis bandas och kan ses efteråt. Ekenäsnejdens svenska församling, Pro
Artibus, Ekenäs Museivänner, Schjerfbeck-sällskapet, Nylands Litteraturförening, Villa Kolkis Vänner, Bio
Forum, Åbo Svenska Teater, Emmaus Westervik, Raseborgs Natur och Edith Södergran-sällskapet kommer
att ordna program.
På fredag 6 november presenterar lokala författare sina böcker live i Kulturhuset Karelia och programmet
strömmas i samarbete med Yle Västnyland. En begränsad publik upp till 40 personer kommer att ha
tillträde till Karelia.
På fredag eftermiddag och hela lördagen 7 november kommer programmet att fortsätta med
liveströmmade författarsamtal. Författarna kommer inte att vara på plats i Karelia, utan man kan följa med
programmet digitalt via Bokkalasets Facebook-sida. De strömmade programinslagen kommer också att
visas på Karelias stora skärm och ett begränsat antal personer kan följa med programmet i salen.
Tidtabellen och närmare anvisningar om var man hittar de olika programinslagen publiceras på
Bokkalasests hemsida bokkalaset.fi. Eventuella ändringar meddelas också på evenemangets Facebook-sida.
Arrangörernas hälsning gällande hälsa och säkerhet
Huvudarrangörerna har planerat och bedömt möjligheterna att förhindra smittspridningen under
evenemanget och ger följande anvisningar till publiken:
Publiken begränsas till 40 personer i Kulturhuset Karelia. Kom endast om du är helt frisk och inte har några
förkylningssymtom. Håll säkerhetsavstånd och följ god handhygien. Publiken släpps in i salen ca 10 minuter
innan programmet börjar. Publiken får inte gå ut och in under själva författarsamtalen, som börjar varje hel
timme. Arrangörerna rekommenderar att alla som vill följa med programmet på plats använder munskydd.
Munskydd delas också ut på platsen. Vidare påminner arrangörerna om myndigheternas
rekommendationer: Personer som hör till riskgrupperna rekommenderas undvika närkontakter medan
epidemin pågår, och därför avråds dessa personer från att delta i offentliga tillställningar.
Det virtuella Barnens och de ungas Bokkalas
Genom Barnens och de ungas Bokkalas - BUK, som i år ordnas för åttonde gången, erbjuds ett digert
program under oktober-november för svenskspråkiga skolelever i hela Raseborg. Den här gången
presenteras hela programmet virtuellt.
Huvudarrangörer för Bokkalaset är Ekenässällskapet, Raseborgs stads kulturtjänster samt Västnyländska
kultursamfundet.
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,
www.bokkalaset.fi

