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Barnens och de ungas Bokkalas är en storsatsning på litterär kultur 

för barn och ungdomar i Raseborg. Programmet består av bland 

annat dramaguidningar, författarbesök, dockteater, skrivtävlingar och schack. En del programpunkter har 

redan ordnats och i nästa vecka kulminerar evenemanget i samband med huvudfestivalen Bokkalaset i 

Ekenäs.  

Västnyländska kultursamfundet rf. är huvudarrangör för programmet som har ordnats sedan 2013. – Vi når 

med Barnens och de ungas Bokkalas ut till alla svenskspråkiga elever från förskolan till gymnasiet, berättar 

verksamhetsledare Annette Ström. Varje år tar omkring 2 500 elever del av det mångsidiga programmet.  

De två senaste åren har festivalen varit virtuell men i år har skolorna glädjande nog igen möjlighet att ta 

emot fysiska författarbesök. Åtta författare besöker skolorna och bokbussen har redan besökt förskolorna, 

som har fått ta del av en dockteaterföreställning. 

- Traditionen med skrivtävlingar fortsätter med poesiinspiration för årkurs 6 och novell med temat 

Förväntan för årskurs 8, berättar Annette Ström. Som inspiratör för poesiverkstäderna verkade Henrika 

Andersson och Karin Erlandsson stod för den digitala novellskolan. Över hundra tävlingsbidrag i bägge 

tävlingarna har lämnats in och prisutdelningen ordnas nästa vecka och publiceras digitalt 11.11. 

Dramaguidningar och schack 

En av årets nyheter är den uppskattade dramaguidningen för årskurs 5 där ungdomslitteratur kombineras 

med kulturarvsbesök. Konceptet är hämtat ur projektet Kulturbrickan och tog skoleleverna under 

september och oktober till Raseborgs slott. Där ordnades en guidad rundtur baserad på Ilkka Auers 

fantasybok Domowik, som är förlagd till Snappertuna och miljön kring Raseborgs slottsruiner. Utöver 

guidningen har man läst boken och skrivit brev till en karaktär ur boken. 

I år ordnas program också i det nya kulturhuset Fokus i Karis. Den svenska författaren och 

Stockholmsmästaren i schack Michael Wiander ger en schacklektion och läser högt ur sin bok 

Schackklubben Draken på torsdag 10 november klockan 16. Efter det är det fritt fram att utmana Michael 

på schack i en simultantävling på 10 bräden samtidigt. Lektionen och tävlingen passar alla åldrar såväl 

nybörjare som den som redan spelat schack. 

Kalaslördag för barnfamiljer 

På lördag 12 november är det dags för Kalaslördag på Ekenäs bibliotek med nonstop-program klockan 10-

14. Michael Wiander, Tanja Is och Annika Sandelin läser ur sina aktuella böcker. Gunilla Bergströms älskade 

barnboksfigur Alfons Åberg firar 50-årsjubileum och uppmärksammas med en dramatiserad sagostund med 

Teater Kojan. Michael Wiander ger en schacklektion och Maria och Lucas Sundell presenterar en 

dockteaterföreställning kring Wianders bok Jättebjörnen Leonard, som också turnerade i förskolorna 

tidigare.  

På frågor svarar Annette Ström, producent för Barnens och de ungas bokkalas 

tfn 044 339 0176, annette.strom@luckan.fi 

Västnyländska kultursamfundet / Luckan Raseborg 

Kulturhuset FOKUS, Dalgatan 4 

10300 Karis, Raseborg 

https://bokkalaset.wordpress.com/barn-och-unga-2022/ 


