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Fredag • 12.00

MONTER- OCH SCENPROGR AM | UTSTÄLLARE | SEMINARIER | WORKSHOPS | HALLK ARTA
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Lasse Anrell
Det blir lite Selma,
mycket Sven-Ingvars.

Hampus Hedström:
Allt jag lärde mig
av Youtube.

•

W W W.VA R M L A N D S B O K F E S T I VA L . S E

Hanna Hellquist:
Jag ska berätta lite.
Herregud, förlåt mig.
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G

styrkor när vi ska marknadsföra vårt län utåt, till
folk som kan vilja besöka oss eller flytta hit. Det
finns politiska beslut, fattade med stor enighet,
om att vi gemensamt i Värmland ska fortsätta att
satsa stort på att utveckla den styrkan.

P

å litteraturområdet satsar därför Region
Värmland på den här bokfestivalen, men
också på att ordna Värmlandsmontern
på Bokmässan i Göteborg samt dela
ut årliga litteraturstipendier tillsammans med
utmärkelsen Årets Värmlandsförfattare.
Ambitionen är att Värmlands bokfestival ska
vara en återkommande mötesplats för så många
som möjligt i Värmland.
Vi önskar dig en riktigt fin bokfestival!

w

Ett rungande tack till Emma Tadjouri och Beatriz
Nordström, praktikanter från Karlstads universitet,
som har gjort ett stort och viktigt arbete genom att
arrangera hela programdelen för barn- och ungdomar.
Region Värmland vill också rikta ett speciellt tack till
våra referensgrupper som bistått med erfarenhet
och kloka råd i vårt programarbete.
Referensgruppen
för barn- och unga
Annica Arvidsson
Frida Närman
Sandra Nelson
Therese Rådström
Andreas Stjernhem
Carl Göran Gustafsson
Urban Norlander

Referensgruppen
för vuxna
Oda Larsson
Louise Alvarsson
Sven Årnes
Marianne Nilsson
Anna Wennerlund
Cruickshank

STINA HÖÖK
TOMAS RISTE

Ansvarig: Odd Råberg Texter: Maria Östergren, Patrik Hamberg
Bilder framsida: Fredrik Backman – foto: Linnéa Jonasson Bernholm/Appendix Fotografi, Ebba Witt-Brattström – foto: Marie Klingspor Rotstein,
Camilla och Viveca Sten – foto: Thron Ullberg, Johan Östling – foto: Helena Christerdotter, Flora Wiström – foto: Thron Ullberg, Carlos Rojas –
foto: Johannes Liljeson, Hanna Hellquist – foto: Linn Malmén
Distribution: Distribueras med Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad, Nya Kristinehamns-Posten, Fryksdalsbygden och Säffle-Tidningen
Upplaga: 62 410 exemplar Tryck: Nya Wermlands-Tidningen tryckeri i Karlstad
Värmlands bokfestival genomförs av Region Värmland med stöd av Statens Kulturråd och Karlstads kommun.
www.varmlandsbokfestival.se
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enom att satsa på kultur satsar vi även
på Värmlands utveckling. Det är en av
flera viktiga orsaker till de satsningar
som Region Värmland gör på litteratur
och andra konstformer.
Den här festivalen är en möjlighet att fira allt
fantastiskt berättande som har sitt upphov i
Värmland, en möjlighet att träffas, ha roligt och
inspireras. Men festivalen har också en allvarlig
botten. Den handlar om att uppmuntra och stärka rätten och möjligheterna att uttrycka sig – för
de minsta barnen såväl som de äldsta invånarna,
för nyanlända såväl som för invånare med djupa
rötter i Värmland. Det är därför som årets festival
har jämställdhet och jämlikhet som huvudtema.
Region Värmland är en organisation som ska
skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i
Värmland. Faktum är att utvecklingen i en region
kan stärkas av ett levande kulturliv. Dessutom
är berättartraditionen en av Värmlands främsta

Tack!

w

Skapande och utveckling

w

w

w

w

w

RICKY ANDREIS
Projektledare Event

w

välfylld twistpåse, en påse där varje ny karamell
innehåller nya smaker, ibland söta, ibland salta,
men säkert finns det några karameller som smakar extra bra!
Varmt välkomna!

w

Värmlands bokfestival.
Nytt för i år är samarbetet med Föreningen
Framtidsfrön där åtta skolklasser skriver varsin
bok som säljs på festivalen.
En annan nyhet är att vi sänder direkt på webben från en av våra scener, för att öka delaktigheten. Du som inte har möjlighet att vara på plats
kan alltså se en del av programmet ändå, endera
från en dator, surfplatta eller mobil, hemma eller
på ditt närmaste bibliotek.
Det finns så mycket att tipsa om att utrymmet i
den här texten inte räcker till – istället hoppas jag
att du går igenom bilagan och programmet, som
finns i mitten, för att se vad som passar för just
dig.
Vi hoppas att du ska uppleva festivalen som en

w

Ä

ntligen är det dags för årets bokfestival!
I snart ett år har vi på Region Värmland
och våra referensgrupper arbetat för
att få ihop ett så spännande, brett och
engagerande program som möjligt. Nu kan vi äntligen presentera det, och vi hoppas att ni kommer
att känna samma förväntan som vi gör inför alla
spännande författare, workshops, föreläsningar
och ett åttiotal utställare med fyllda bokbord.
Årets tema är jämställdhet och mångfald – helt
enkelt för att det är så angeläget för framtidens
Värmland. Med tanke på framtiden fortsätter vi
också att satsa på barn och ungdomar. Under fredagen är över 600 barn och skolungdomar redan
inbokade tillsammans med sina lärare. Samtidigt
finns det mycket för alla åldrar, båda dagarna på

w

FOTO: LINN MALMÉN
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BARNENS FESTIVAL! Leka zombie-kull, gå på Alfons-teater, teckna serier tillsammans med en
riktig illustratör eller pröva på hur man binder en bok för hand? På Bokfestivalen finns något för
alla åldrar, oavsett om det är pyssel som hägrar eller om man har spring i benen.
Här tipsar vi om några höjdpunkter – men det finns mycket mer att göra, så kolla in programmet
längre fram i tidningen!

FREDAG
KL 13.15

LÖRDAG
KL 12 & 13.30

LÖRDAG
KL 10.30 & 12.30

SCEN
MAJORSKAN

SCEN
MAJORSKAN

Vill du vara med på en kusligt kul lek? Då är zombie-kull något
för dig! I rummet Majorskan hittar vi de levande döda som med
släpande gång hasar över golvet. Du får gärna vara med – men
passa dig så att du inte blir fångad av zombiejägarna!
Leken börjar med att ni tillsammans går igenom reglerna och
vilka karaktärer som finns med. Den avslutas med ett kort samtal om berättelsen.
Ålder: mellanstadiet
Anmälan: till Zombiejägarna – d.v.s. lekledare som finns på
plats vid lokalen Majorskan. Begränsat antal platser.

HELA
FREDAGEN

HELA
LÖRDAGEN

MONTER B6–B8
SE KARTA SID. 10–11

GODNATT, ALFONS ÅBERG
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Zombiekull!

Hokus pokus!
Psst! Missa inte William
Trollkarl! Med humor och
magi förtrollar han publiken och kör en kul show
för både små och stora.

I Studiefrämjandets monter händer mycket kul för barn och
unga! Till exempel kan du pröva på att göra din egen fjäderpenna eller penntrollstav.
Är du mer inne på superhjältar? I så fall finns det möjlighet
att fixa en superhjälte-mask!
Fascinerad av rymden? Då kanske du vill skapa din egen
galax-karta!
Besök montern för att se vad mer som finns att göra.

LÖRDAG
KL 10.30

SCEN
HERR ARNE

w

w

Gör din egen
penntrollstav!

föreställningar som bygger på Gunilla Bergströms
första bok om Alfons Åberg Godnatt, Alfons Åberg.
Musiken är komponerad av Georg Riedel och
sångtexterna skrivna av Gunilla Bergström.
Familjeföreställningen passar även de allra
minsta och deras vuxna.
Föreställningen är cirka 15 minuter. Skådespelarna stannar kvar en liten stund efter föreställningen för att barn skall få komma fram och säga
hej.

FOTO: LINN MALMÉN
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w

w

”God natt och sov så gott” säger pappa. Han kramar om Alfons och släcker ljuset. Men Alfons vill
inte sova,Alfons kan inte sova.Alfons är busig ikväll.
Pappa har läst saga, men det räcker inte. Nu måste
pappa hämta ett glas vatten och leta efter lejonet
i garderoben. Och så måste Alfons faktiskt ha sin
nalle…
Alfons Åberg fyller 45 år och detta uppmärksammas på Värmlands bokfestival genom att Alfons
kulturhus teatergrupp från Göteborg spelar två

Webbsändning
från festivalen
Kolla hemma eller på ditt bibliotek!
I år har du möjlighet att följa en del av Värmlands
bokfestival hemifrån. Hela programmet från scenen

Charlotte Löwensköld kommer att direktsändas på
webben under både fredag och lördag med filmskaparen Sara Broos som programledare.
Alla ska ha möjlighet att följa med i vad som
händer inom litteraturområdet i Värmland - oavsett
var man bor i länet. Därför ordnar biblioteken en
direktsändning på webben.
Webbsändningen kan du se hemma i soffan eller
på biblioteket, om ditt bibliotek är ett av dem som
visar sändningen.

Gäster är bland andra Ebba Witt Brattström, Lasse
Anrell, Hanna Hellqvist, journalisten Dan Josefsson
samt Fredrik Backman, som skrev En man som heter
Ove.

Gå in och följ festivalen live på:
bibliotekvarmland.se
Där finns också information om vilka bibliotek som
visar sändningen.
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FREDAG
KL 12.00

SCEN
HERR ARNE

LÖRDAG KL 9.45-14.30
SCEN HERR ARNE

SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

w

w

Fler hålltider finns i programmet, se sid. 14-15.

FOTO: LINN MALMÉN

Serieteckning
Hur ritar man egentligen en
serie? Kom och testa med
serietecknaren Viktor Åhs
Blomberg som också är kursledare på Medborgarskolan.

LÖRDAG
KL 10–17

w

w
w

w

Regnbågsliv
Regnbågsliv är i dag Sveriges största HBTQpodd och drivs av Anton Johansson och Thobias Thorwid. De berättar om podden och sänder ett avsnitt live från Värmlands bokfestival.
Varje vecka möter Anton Johansson och
Thobias Thorwid kända hbtq-personer och

MONTER C42
SE KARTA SID. 10–11

Grunderna i
bokbinderi!
Lär dig binda en enkel bok och dekorera med papper, tyg och tråd.
Du kan också testa att skriva ett
meddelande på 1800-talssätt.
Workshop i bokbinderi är ett
samarbete mellan Värmlandsarkiv och avdelningen för Kulturutveckling på Region Värmland.
Drop in-workshop från 7 år och
uppåt.

snackar om att ”komma ut”, könsidentitet,
psykisk ohälsa och såklart en hel del kärlek.
Under festivalen kommer vi kunna ta del
av ett unikt poddavsnitt som livesänds på facebook och instagram, självklart även denna
gång gästad av en spännande personlighet.

Psst!
Missa inte Studiefrämjandets monter!
Här kan du testa dina kunskaper om fantasy
och science fiction i ett spännande quiz.
PLUS:
Vad behöver man för att överleva en Zombieapokalyps? Packa en ryggsäck och få svar
direkt.
Spela rollspel i kortare prova-på-pass!
Läs mer på sid 18.

w

FREDAG
KL 10–18

ILLUSTRATION: ELIN NILSSON PIERRE DURAS

w

MONTER
C47

SCEN
HERR ARNE

w

HELA
LÖRDAGEN

han, tillsammans med youtube-kollegan
Keyyo, podcasten ”Frågar åt en kompis”.
Hampus föreläsning går under rubriken
”Hur man oavsett dröm når sina mål”. Han
berättar om sin uppväxt, hur han började
driva företag redan som 15 åring och hur
Youtube-karriären kom att bli ett heltidsjobb.
Han delar med sig av sitt tankesätt och hur
det kan tillämpas. En föreläsning om det skolan inte lärde dig.

w

20-årige Hampus Hedström från Sunne
startade i januari 2015 en Youtube-kanal
där han behandlar aktuella samhällsämnen
genom humor. Satsningen gick utan tvekan
hem och idag har kanalen över 200 000
prenumeranter. Klippen har passerat 24
miljoner visningar.
I och med framgången har Hampus kunnat
starta ett eget bolag, gjort flera reklamfilmer
och sysslat med stand-up. Nyligen startade

w

FÖRVERKLIGA
DIN DRÖM!

LÖRDAG
KL 10.00

w

FOTO: RASMUS BJÖRK

w

Flora Wiström, född 1994, debuterade med romanen Stanna
på Bonnier Carlsen förra hösten. I tio års tid har hon drivit
bloggen florasblogg.se och har podcasten Flora & Frida.
Hon är bosatt i Stockholm och arbetar för närvarande på
sin andra roman.
I sitt samtal pratar Flora om skrivprocessen från mobilanteckning till färdig roman. Vad gör man när självkritiken
kickar in, och hur fullföljer man en idé? Hur vågar man skriva
om det som gör allra ondast, som får en att skämmas? Hon
berättar om uppkomsten och framställandet av Stanna och
vilka lärdomar hon tar med sig in i nästa romanprojekt.

w

Från anteckning
till färdig roman

w

FOTO: THRON ULLBERG

Flera av årets artister, författare och konstnärer på Värmlands bokfestival har börjat
som deltagare i UKM – Ung
kultur möts.
UKM skapar mötesplatser
i form av festivaler där unga
människor i åldern 13–20 år
på olika sätt får uttrycka sig
kreativt och konstnärligt för
en publik.
Festivalerna startade i
Värmland redan 1997. Sedan
dess har tusentals värmländska ungdomar deltagit i scenframträdanden och utställningar, som funktionärer och
arrangörer.
Missa till exempel inte UKMdeltagarna Emma Bergman,
William Trollkarl, Anna Person
och Enes, eller de före detta
deltagarna Ismael Ataria och
Hampus Hedström!

w

UKM
fyller 20!
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FENOMEN. Fredrik Backman har sedan debuten 2012 blivit ett internationellt fenomen. Fyra av hans
böcker har nått New York Times bästsäljarlista, de har översatts till 40 språk och filmatiseringen av hans
första bok En man som heter Ove Oscarsnominerades. Nu har du chansen att höra honom i Karlstad.
SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

w

w

FREDAG
KL 17

FREDRIK
BACKMAN

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Han är författaren som mycket hellre
skriver nya böcker än pratar inför publik om de böcker han redan gjort.
Men för Värmlands bokfestival gör
Fredrik Backman ett undantag tack
vare litteraturentusiasten och tidigare höjdhopparen Stefan Holm, som
kommer intervjua Backman på scen.
År 2016 tog Fredrik Backman ett
nytt steg i sitt författarskap med romanen Björnstad,
som handlar om den lilla orten Björnstad där jobben
och invånarna blir allt färre. Samtidigt lever drömmen
om forna glansdagar – och det är hockeyn som är räddningen. Allt hopp sätts till det lovande juniorlaget och
den kommande semifinalen som förväntas sätta

staden på kartan igen. Men då sker
ett allvarligt brott. Hur långt är invånarna beredda att gå för att skydda
ortens framgång och sina barn?
I augusti i år kom sedan uppföljaren Vi mot er, som är Fredrik Backmans sjätte roman. I den växer
rivaliteten mellan Björnstad och
grannstaden Hed till en ursinnig kamp om pengar,
makt och överlevnad som exploderar när städernas
hockeylag möts.
– Det är en allvarligare bok än de andra. En personligare bok. Jag kan prata hur länge som helst om hur
mycket jag älskar sport. Framförallt hockey.
Det berättar Fredrik Backman i en intervju med Jan
Gradvall som finns publicerad på gradvall.se.
Kärleken till sporten utesluter dock inte att
Backman ser många baksidor, vilket tydligt
framgår i Gradvalls intervju:
– Det finns ett kulturproblem i miljöer där
allting bara handlar om att vinna. Det problemet finns även i affärsvärlden. När du hamnar
i en kultur där allting mäts i framgång uppstår
ett förakt för svaghet. Med det följer också
fientlighet mot allt som är annorlunda.Jag har
själv suttit i omklädningsrum och skrattat åt
de dumma skämten. Jag har själv dragit de
dumma skämten. Den här boken är en uppgörelse med allt det.

w

w

Utgivna böcker

Bakgrund
 Född 1981 och växte upp i Helsingborg.
 Debuterade 2012 med En man som heter
Ove, om en vresig äldre man och hans relation
till grannarna. Sedan dess har han gett ut ytterligare fem romaner och publicerat novellen
Och varje morgon blir vägen hem längre och
längre.
 Har även varit skribent för Metro och Café.
 Har bloggen fredrikbackman.com

FOTO: LINNÉA JONASSON BERNHOLM/ APPENDIX FOTOGRAFI

w

w

 Vi mot er, 2017
 Björnstad, 2016
 Britt-Marie var här, 2014
 Min mormor hälsar och
säger förlåt, 2013
 Saker min son behöver veta om världen,
2012
 En man som heter
Ove, 2012
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Värmlands bokfestival välkomnar stolt författaren och litteraturprofessorn Ebba
Witt-Brattström, till Karlstad. På scen kommer hon att samtala med filmskaparen
Sara Broos om kvinnors förutsättningar i kulturen och i resten av samhället.

FREDAG
KL 16

SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

w
w

w
w

– Till alla läsare som tänker: ”Varför går hon
inte?” om kvinnan i boken, måste jag säga att
det är hög tid att ställa frågan annorlunda:
”Varför gör han så här mot henne?”
Bör litteratur, enligt dig, ha ett ärende?
Har litteraturen en uppgift?
– Litteraturen är vårt kollektiva minne. Om
den har en uppgift så är det att vara absolut
fri att gestalta och lyfta fram alla typer av
mänsklig erfarenhet. Att fånga upp det djupast
mänskliga som inte går att säga på något annat sätt, inte på journalistspråket, det officiella
språket eller de sociala mediernas språk.
– Jag hoppas att min bok kan få unga kvinnor att dra åt sig öronen på ett tidigare stadium än kvinnan i boken, så att de inte kastar
bort sina liv. Om den kan rädda en enda kvinna
från att låta sig duperas av denna slags man,
som egentligen inte kan älska någon annan
än sig själv, så skulle jag vara nöjd. Om den
dessutom kan få unga män att ta avstånd från
denna slags maskulinitet, så är jag ännu mer
nöjd.

w

SCEN
MAJORSKAN

Historieberättarna är ett berättarprojekt som riktar
sig till nyanlända barn och unga vuxna. Under Värmlands Bokfestival erbjuder de en workshop där man
får använda sin kreativitet för att skapa animerade
filmer.
Under workshopen kommer man utgå från alla
deltagares individuella förutsättningar och låta
kreativiteten flöda. Följ med och skapa en berättelse från början genom att skapa karaktärer och
miljöer för att sedan låta dem vakna till liv i en egen
animerad film!
FOTO: TOMMIE SWANSTRÖM OHLSSON

Måleriet har blivit en viktig del av Hampus Karlssons språk sen han miste talförmågan och blev
delvis förlamad efter en olycka. Men redan innan
dess var han en graffitikonstnär som spred sina
målningar på olika platser.
Graffiti, som en gång i tiden betraktades som
klotter, finner nu allt oftare vägen in i konstgallerierna, och även om Hampus har en måleriutbildning från Kyrkerud är det fortfarande graffitin
som är basen i hans måleri. Han har varit med
på höstsalong i Arvika och Kristinehamn och på
Sliperiet med utställningen ’Mitt språk’.

w

Med graffiti som
bas för konsten

Filmen som språk

w

w

w

w

FREDAG
KL 12.50

SCEN
ACKAS ATELJÉ

w

utgav Århundradets kärlekssaga. Det var historiskt nytt att en kvinna så ”illojalt” skrev om
en egocentrisk make som också genom sin
alkoholism terroriserade en hel familj, berättar Witt-Brattström i en intervju på förlagets
webbplats; norstedts.se.
– Kvinnors lott då, som nu, var att tiga och ta
på sig skammen över att ha en make som behandlade henne illa. Men Märta Tikkanen bet
huvudet av skammen och det gav kvinnor över
hela världen hopp och mod att ta itu med sina
dysfunktionella förhållanden. I den meningen
är Århundradets kärlekskrig en uppdatering:
har det blivit bättre för kvinnor i heterosexuella
relationer sedan 1978?
Intervjun på norstedts.se fortsätter med
frågan om varför det är så viktigt att skildra
en relation som denna.

w

LÖRDAG
KL 12.30

– Jag har velat gestalta det mest förbjudna,
äktenskapets nedersta krets, för att låna ett uttryck från Dantes klassiska helvetesskildring.
Det yttersta tillståndet i en lång relation, som
sällan skildrats, åtminstone inte ur kvinnans
synvinkel, där saker sägs som aldrig borde yttras men heller aldrig kan glömmas. Många har
varit där, vill jag påstå.

w

Om den dessutom kan
få unga män att ta
avstånd från denna slags
maskulinitet, så är jag ännu
mer nöjd.

Jag hoppas att min bok kan få unga kvinnor att dra åt
sig öronen på ett tidigare stadium än kvinnan i boken,
så att de inte kastar bort sina liv.”

w

2016 debuterade hon även skönlitterärt med
romanen Århundradets kärlekskrig, som är en
berättelse om hur en kvinna efter 30 år väljer
att lämna sin man. Witt-Brattström hade själv
nyligen separerat från sin man, författaren och
kulturpersonligheten Horace Engdahl, och hon
har sagt i flera intervjuer att hon i viss mån
använt sitt eget liv som berättarstoff, även om
romanen på vissa andra sätt inte är självbiografisk.
Boken är en hyllning och kommentar till en
klassisk äktenskapsskildring av författaren
Märta Tikkanen.
– Ja, startpunkten var Märta Tikkanens
brytande av ”kärlekspakten” 1978, då hon

w

Förra året tilldelades Witt-Brattström Mårbackapriset för sitt ”arbete i Selma Lagerlöfs
anda”. I sin antologi Kulturmannen och andra
texter ägnade hon stort utrymme åt Lagerlöfs
kamp för att försörja sig och få erkännande
och positioner i ett samhälle där kvinnan sågs
som mindre värd.
När hon nu kommer tillbaka till Värmland
gör hon det som gäst på Värmlands bokfestival, där hon kommer möta filmaren Sara Broos
från Västra Ämtervik.
Ebba Witt-Brattström är i grunden litteraturvetare och som professor knuten till Helsingfors universitet. Hon har skrivit en rad
böcker inom litteraturvetenskap, till exempel om Moa Martinson och Edith Södergran.
Witt-Brattström har också själv en bakgrund i
1970-talets kvinnorörelse och Grupp 8.

w

ETT KRIG
I KÄRLEK
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LÖRDAG
KL 12.30

SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

Var går gränsen?

w

w

w

w

Vart ska människorna som är på flykt i världen ta vägen? Var är de idag? Och hur kommer det sig att Oskarshamn är att föredra framför en storstad i Europa?
Carlos Rojas arbetar som samhällsanalytiker på
Sweden Research och är författare till boken Var går
gränsen? Om flyktingmottagande, öppna hjärtan och
systemkollaps.
Föreläsningen innehåller både fakta om situationen i världen och beskrivningar av hur flyktingar
som kommit till Sverige och Oskarshamn upplever
sin situation.

w

FOTO: JOHANNES LILJESON

w

LÖRDAG
KL 13

SCEN
GÖSTA BERLING

w

w

De som historien glömde bort

w

w

w

w

w

w

OTALT är en feministisk performancegrupp från Arvika,
som just nu jobbar med projektet Vi söker våra mödrar.
Det är ett konstprojekt för att
lyfta fram en annan historia
om Arvika, där kvinnor och
andra marginaliserade grupper får mer plats än de brukar.
OTALT har genom arkivforskning och intervjuer
försökt finna trådar till historien som annars riskerar att
suddas ut. Projektet samlar
också in berättelser från
dagens Arvika genom intervjuer. Projektet finansieras av
Kulturbryggan/Konstnärsnämnden och genomförs i
samarbete med kulturföreningen Kolonin.
Pe r f o r m a n c e g r u p p e n
skriver själva att de ”föddes
ur den frustrerade skärningspunkten mellan bristen på
intressanta konstnärliga ut-

tryck och längtan efter en relevant samhällsdebatt. Vårt
konstnärskap bygger på en
kollaborativ tanke: vi vill att

alla ska få både ta del av och
vara medskapare av konst.
Det offentliga rummet är vår
arena.”

Gruppen består av Helene
Karlsson, Sara Falkstad,
Emma Karlsson och Anna
Ehnsiö.

w

w

FOTO: MARIE KLINGSPOR ROTSTEIN

FREDAG
KL 11.30

SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

En riktig man

Alla känner till honom – ni vet han som tål
stryk, biter ihop och vågar ta risker. Han som
inte gnäller och gråter, ber om hjälp eller fegar ur. Vår gemensamma bild av en riktig
man är djupt rotad.
Problemet är att bilden av manlighet skapar skeva ideal, dåliga förebilder och oschysta
förväntningar. Och det påverkar oss alla –
vare sig vi vill eller inte. Viljan att vara manlig,
eller rädslan att verka omanlig, leder i värsta
fall till dåliga beslut och konsekvenser som
får många att må dåligt.
Kristofer Brüngel berättar om Region
Värmlands satsning ”En riktig man” som

REGION VÄRMLAND PRESENTERAR

EN RIKTIG MAN

bygger på oroande statistik
om värmländska män. Flera
idrottsprofiler
deltar i satsningen som har
nått hundratusentals människor sedan den
lanserades.
Synen på manlighet måste bli mer tillåtande. Mer 2017. För känns det inte väldigt
mossigt att vissa män skulle vara mer riktiga
än andra?

BOKTIPS!

Tipsare: Maria Jansson, bibliotekarie, Barn- och ungdomsavdelningen, Stadsbiblioteket i Karlstad

TUFFA GÄNGET
– EN GOD GÄRNING
av Aaron Blabey
Riktigt rolig barnbok i seriestrippsformat som
passar ung som gammal. Vargen, ormen,
pirayan och hajen är trötta på att vara skurkar.
De vill bli snälla, därför startar de Schyssta
klubben. Genom att göra bra saker som att
rädda katter ner från höga träd eller bryta sig
in i hundgården och öppna alla burar hoppas
de att alla ska se dem som hjältar istället.
Uppdragen går inte riktigt som de tänkt sig.

8
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LÖRDAG
KL 12

CAMILLA OCH VIVECA STEN
SCEN
OM HAVSFOLKET
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

LÖRDAG
KL 15

VIVECA STEN OM MORDEN
I SANDHAMN

SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

w
w

w
w

w

BOKTIPS!

SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

Tipsare: Maria Jansson, bibliotekarie, Barn- och ungdomsavdelningen, Stadsbiblioteket i Karlstad

Mångkonstnären
Johan Östling

LARS ÄR LOL

FOTO: HELENA CHRISTERDOTTER

En bok som handlar
om mobbning och
att våga stå upp för
andra. När 12-åriga
Amanda får veta att
hon blivit fadder åt
Lars, den nya killen i
klassen, blir hon inte
glad. Lars, som har
Downs syndrom, och
Amanda blir trots allt
vänner. Men Amanda
håller det hemligt för
alla i skolan. När någon i klassen skapar
en mobbningskampanj på nätet med Lars som måltavla blir Amanda arg.
Något måste göras!

w

av Iben Akerlie

w

Han är inte bara musiker, sångare, skådespelare och kändisbagare – Johan Östling är även
illustratör och har nyligen debuterat med en
barnbok.
Bobo är en bagare med ett eget konditori.
Han är känd i hela staden för sina fantastiska
hallongrottor. Människor köade långt ute på
gatan för att få med sig en påse smarriga kakor. Men en dag finns det inga hallongrottor
– hur gick det till?
Johan Östling har medverkat i flera svenska
filmer, såsom Smala Sussie, Bröllopsfotografen, Mammas pojkar och som karaktären Ola i TV4:s succéserie Ack Värmland.
Under våren 2017 vann han Hela kändis-Sverige bakar efter en
intensiv tårtbatalj. Som musiker och sångare har han, sedan
många år, turnérat land och rike runt. Intresset för att teckna och
illustrera har alltid funnits och under sommaren 2017 debuterar
han med barnboken Bobos bageri.

växa upp och känna sig annorlunda i ett
litet samhälle i skärgården. Samtidigt är
böckerna fyllda med övernaturligheter
och spänning som bäddar för sträckläsning.
Camilla och Viveca Sten berättar om
sin gemensamma bokserie på Värmlands bokfestival klockan 12 på lördagen.
Lite senare samma dag kan du höra Viveca Sten själv prata om sitt författarskap
och sin nyutgivna bok.

w

retoriken har övergått i ett apartheidsystem.
Tillsammans skriver mor och dotter
en rysarserie för barn i slukaråldern;
Havsfolket. Hittills har två delar kommit ut; Djupgraven och nu senast
Sjörök.
I serien blandas nordisk mytologi, folktro och sjömanslegender med moderna
inslag. Vi får följa huvudpersonen Tuva i
en träffande skildring av hur det är att

w

FOTO: THRON ULLBERG

w

den kritikerrosade dystopiska spänningsromanen En Annan Gryning, som
är en berättelse om ett Sverige några år
in i framtiden där den främlingsfientliga

w

Viveca Sten debuterade 2008
som deckarförfattare med
I de lugnaste
vatten. Hittills
har hon skrivit
åtta böcker i
serien Morden i Sandhamn. Den
senaste kom ut 2015 och heter I
sanningens namn.
Tv-serien Morden i Sandhamn
har visats i TV4 och i Europa för
mer än sextio miljoner tv-tittare.
Källa: Forum.se

w

FREDAG
KL 10

Camilla Sten
är aktiv som
samhällsdebattör med fokus
på främlingsfientlighet och
feminism. Hon
läser till psykolog vid Uppsala Universitet.
2016 debuterade hon som
skönlitterär författare med En
annan gryning.
Nu är hon aktuell som barnboksförfattare tillsammans med
sin mor, med serien ”Havsfolket”.
Källa: Bonniercarlsen.se

w

I Iskalla ögonblick presenterar Viveca Sten en samling noveller – både
nyskrivna och tidigare publicerade.
Samtidigt som stämningen förtätas får
vi lära känna fler individer som rör sig i
skärgården, liksom helt nya sidor av huvudpersonerna i Morden i Sandhamn.
Med Sandhamn som utgångspunkt
bjuds läsaren på nervkittlande historier
med oväntade turer och upplösningar.
På lördagen besöker Viveca Sten
Värmlands bokfestival och hon har sällskap av sin dotter, Camilla Sten, även
hon författare.
Camilla Sten debuterade 2016 med

Fakta

w

Viveca Stens bästsäljande deckarserie
har satt Sandhamn och Stockholms
skärgård på kartan och fått miljoner läsare att följa Nora Lindes och Thomas
Andreassons äventyr.
Men hur gick det egentligen till när
Nora och Thomas lärde känna varandra? Hur kom det sig att Nora fick ärva
den legendariska Brandska villan? Vilka
hemligheter döljer sig i havsbandet för
en oskyldig seglare och är det verkligen
säkert att fira midsommar i skärgården?

w

Succéserien Morden i Sandhamn, som hittills består av
åtta deckare, har sålt i drygt
fyra miljoner exemplar världen över och även blivit en
uppmärksammad tv-serie.
Nu kommer Viveca Sten med
en helt nyskriven bok om de
älskade karaktärerna – novellsamlingen Iskalla ögonblick.

w

ÄNTLIGEN
NYSKRIVET OM
SANDHAMN
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FALLET KEVIN. Den prisbelönta journalisten Dan Josefsson besöker bokfestivalen och berättar
om hur dokumentären om Fallet Kevin kom till och om sin tidigare granskning av Quick-fallet.
Hur berättar man de tyngsta historierna så att någon ändå orkar lyssna och titta? Vilka etiska
överväganden ställs man inför som journalistisk berättare och hur hanterar man dem?

DEN SVÅRA
BERÄTTELSEN
LÖRDAG KL 13.30

w

w

SCEN CHARLOTTE
LÖWENSKÖLD

w

w

w

w

w

w

w

w

När SVT under våren 2017 sände dokumentären om utredningen av mordet på
4-årige Kevin utanför Arvika väcktes en
omfattande debatt om rättssäkerheten i
Sverige. Hur kunde två barn fällas för ett
mord trots den brist på bevis som rådde,
enligt dokumentären?
Dokumentären, som var gjord i tre avsnitt, har lett till att fallet utreds på nytt.
Det innebär att de två bröder som tidigare
dömts för mordet gick från skyldiga till att
vara misstänkta i den nya förundersökningen, som fortfarande pågår.
Det här är inte första gången som journalisten Dan Josefsson tar sig an den här
typen av svåra granskningar och tunga
berättelser. Han har tidigare skrivit boken
Mannen som slutade ljuga – Berättelsen
om Sture Bergvall och kvinnan som skapade Thomas Quick, som handlar om

rättsskandalen kring Bergvall och om
en psykolog som Josefsson menar hade
en avgörande betydelse för att Bergvall
– då Quick – skulle erkänna en lång rad
mord som han faktiskt inte hade begått
och dessutom bli felaktigt dömd för.
Mannen som slutade ljuga hyllades av
kritikerna, nominerades till Augustpriset
och fick flera utmärkelser inklusive; Stora
journalistpriset, Guldspaden, Kristallen
och Johan Hansson-priset. Dan Josefsson gjorde även en tv-dokumentär på
samma tema tillsammans med journalisten Jenny Küttim.
Han har också tidigare varit redaktör
för antologin Välkommen till dramafabriken, som kom ut år 2000 och innehåller
texter med granskningar och skarp kritik
mot nyhetsjournalistiken och medieindustrin.
På bokfestivalen kommer Dan Josefsson prata om journalistiskt berättande
och hur han gör när han tar sig an de kanske allra svåraste historierna.

w

w

Bakgrund

FOTO: EVA LINDBLAD

Dan Josefsson är journalist,
författare och föreläsare.
Han är född 1964 och
uppvuxen i Halmstad.
Han hoppade av journalisthögskolan för att istället
arbeta på Rapport. Senare

har han även arbetat på Tidningen ETC. Sedan år 2000
är Dan Josefsson frilans.
Utöver sina böcker om
rättssäkerhet har han gett
ut Hemligheten - Från ögonkast till varaktig relation

tillsammans med psykologen Egil Linge. (Natur och
Kultur 2008)
Dokumentären Fallet
Kevin kan du se på SVT Play
under ”Dokument inifrån”.
Källa: Josefsson.net

w

w

Lasse Anrells Värmland
Lasse Anrell är känd av många
från Aftonbladet och TV4 och
han har även gett ut ett stort
antal barnböcker. Nu debuterar han som författare till en
fotobok, där han berättar om
sin relation till Värmland. Så
här skriver Lasse Anrell själv
inför sin medverkan på Värmlands bokfestival.
FREDAG KL 14.30
SCEN CHARLOTTE
LÖWENSKÖLD
”Jag ska prata om min nya bok ”Anrells
Värmland” som är texter och bilder om
min djupa och innerliga relation med
landskapet i mitt hjärta.
Det blir lite Selma, mycket Sven-Ingvars, Christer Sjögren och Färjestad.

Dessutom Stefan Holm, Lars Lerin och
så självklart en del om Ernst Kirchsteiger
och hans galenskap (?). Och en och annan falsk Mårbackapelargon.
I den här boken finns mina omtyckta,
avskydda, uppriktiga, jobbiga, och ibland
inte ens publicerade krönikor om Värmland samlade. Och allt i den här boken
har den gemensamma nämnaren att de
svämmar över av kärleken för landskapet. En kärlek som dock är allt annat än
blind. Men ibland lomhörd.
Välkommen till mitt Värmland.
Jag ska dessutom berätta om hur
jag plötsligt upptäckte mig själv vara
en hyfsad fotograf - så hyfsad att jag till
och med hunnit ha två fotoutställningar
i Stockholm. I boken finns massor av bilder från Värmland du sköna. Det ska jag
berätta om!”

Bakgrund
Lasse Anrell är född 1953 i Stockholm, men med rötter i Arvika,
Väse och Degerfors. Han är journalist och författare.
Anrell har arbetat på Aftonbladet
i 30 år som bland annat krönikör
om nöjen och sport.
Nu skriver han krönikor i Nya
Wermlands-Tidningen. Han har
även varit verksam på TV4 och suttit i juryn till Sikta mot stjärnorna.
Han har gett ut ett stort antal
barnböcker, översatta till tolv
språk, och har nyligen haft två
fotoutställningar i Stockholm
och gör nu debut som fotograf i
bokform.

E

D

F
1
A

ENTRÉHALL

A1

Utställningar i Karlstad

A2

Värmlands Museiförening

A3

Handbokbindare Olof Myrin

B

BOWLINGHALL

B1

UKM 20 år, utställning

B2

Framtidsfrön och skolklasser

B3

Ulrika Grenegård, Eneida Förlag

B4

Geijerskolan och Geijersamfundet

B5

Kyrkeruds Folkhögskola

B6

Studiefrämjandet

B7

Studiefrämjandet

B8

Studiefrämjandet

B9

Tin Eriksson Vombat Förlag

B10

Sarah Theveny

B11

Mediecenter Region Värmland

B12

Mediecenter Region Värmland

B13

Hampus Karlsson, utställning

B14

Göran Bryntesson, Marja i Myrom

C

MÄSSHALLEN

C1

Bengt Brodow

C2

Anita Wingefors

C3

Karlstads Stiftshistoriska Sällskap

C13

Votum Förlag

C24

Sahlströmsgårdens vänner

C4

Monica Nordgren

C14

Martin Bärjed

C25

Värmländska Författarsällskapet

C5

Martin Blom Consulting

C15

Ingrid Fredriksson

C26

Värmländska Författarsällskapet

C6

Elsa Hallbäck

C16

Robert Warholm

C27

Agneta Eriksby

C7

Karlstad Zontaklubb 1

C17

Lars Arne Sjöberg

C28

Bernhards Förlag

C8

Anna Blomquist AB

C18

Irina Persson

C29

Röda Korset Karlstad

C9

Institutionen för språk, litteratur
och interkultur – Karlstads universitet

C19

Framsteget bokförlag

C30

Röda Korset Karlstad

C20

Framsteget bokförlag

C31

Gunhild Hernström

C10

Votum Förlag

C21

Gunnar Lidén, Kulturstugan

C32

Malin Edgren

C11

Votum Förlag

C22

Gunnel L Jung, Gretchen Förlag

C33

Birgitta Fernström, Glimmergumman

C12

Votum Förlag

C23

Föreningen Norden

C34

Värmländska Akademien

4
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B
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C
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13
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11
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5

BOWLING
2 för 1

B
6
7

8

D

2

15–22

47

6

47

5

4

43
–
46

3

42

2

1

C57

Votum, kök

C58

Anita Stjernlöf Lund

C59

Värmländska Tegnérsällskapet

C60

Mats Johansson

C61

Karlstads Humanistiska Förening

C62

Bengt Enehammar, Jehovas Vittnen

C63

Lars Nordström

C64

Gunnar Johansson,
Karlstads Hembygdsförening

C35

Gustaf Fröding-sällskapet

C46

Claes Isander

C36

Herta Hedlund, Selma Lagerlöf-sällskapet

C47

Medborgarskolan

C37

Mårbacka Minnesgård

C47

Karlstad Makers, Medborgarskolan

C65

Kleynes antikvariat

C38

Föreningen Värmländsk Kultur

C49

Pernilla Nykvist

C66

Humanisterna Värmland

C39

Helena Bengtsson

C50

Jennyli Gustafsson

C67

Atelje Wessmark

C40

Carina Olsson, slöjd

C51

Hans Gunnar Storm

C68

Eva Alderborn

C41

Carina Olsson, slöjd

C52

Bibliotek Värmland

C69

Bjarne Persson

C42

Bokbinderi, Värmlandsarkiv

C53

Föreningen Värmlandslitteratur

C70

Insidan AB, Ninni Länsberg

C43

Margareta Iwald

C54

Heidruns Förlag

C71

Roland Hedström

C44

Roine Magnusson Foto

C55

Värmländska författarsällskapet

C72

Langes Förlag

C45

Karina Johansson

C56

Idus Förlag

C73

Anna Lena Wahlsten
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PROGRAM FREDAG 17 NOVEMBER

10.00 JOHAN ÖSTLING

Om debutboken Bobos bageri som är tillbaka i en längre version med
helt nya bilder.

10.30 FRYXGAMES

Hur skapar man ett spel? Jonathan Fryxelius ger oss tio viktiga ingredienser i ett bra brädspel.
Om det egna förlaget, hur Tintin lärde honom att skriva, varför han aldrig
blev serietecknare och senaste boken.

11.30 EN RIKTIG MAN

Känns det inte ganska omodernt att vissa män skulle vara mer riktiga än
andra? Synen på manlighet måste förändras. Ska vi hjälpas åt?
Från mobilanteckningar till färdig roman, hur man vågar skriva om det
som gör allra ondast och om det som får en att skämmas.
Med sin passion för virkning och stickning täcker hon offentliga utrymmen med garn, färg och mönster.

14.30 LASSE ANRELL

Om nya boken Anrells Värmland med texter och bilder om hans djupa
och innerliga relation med landskapet i hans hjärta.

15.00 HANNA HELLQUIST

En tryckare på Blue Moon Bar skildrar mänskliga relationer i allmänhet
och den unga kvinnans strävan mot ett jämställt liv i synnerhet.

15.30 JOHN ERIKSSON

Ett idrotts- och lokalhistoriskt författarskap på hög nationell nivå där
nordvärmländsk idrott inom alla områden belyses i ord och bild.

16.00 EBBA WITT-BRATTSTRÖM

Ett samtal med Sara Broos om hur spännande det blir när historiens och
samtidens skrivande män och kvinnor går i dialog.

17.00 FREDRIK BACKMAN

Stefan Holm pratar med Backman om Björnstad-sviten, idrott, författarskap och kanske lite om Ove och Hollywood?

w

w

Årets Värmlandsförfattare Lena Sewall och årets litteraturstipendiater,

w

13.00 PRISUTDELNING

Årets Värmlandsförfattare berättar om sina böcker som i decennier roat,
bildat och berikat oss värmlänningar.

w

12.30 JULIA RIO

14.00 LENA SEWALL

w

12.00 FLORA WISTRÖM

Åtta värmländska grundskoleklasser har skapat varsin bok som tryckts
och nu är redo att säljas och presenteras.

w

11.00 MAGNUS NORDIN

13.30 FRAMTIDSFRÖN

w

Skådespelare från Molkoms folkhögskolas skådespelarlinje gestaltar
värmländska texter.

w

9.40 VÄRMLÄNDSKA VERK

John Eriksson och Hanna Hellquist, tar emot sina priser.
Årets värmlänning tillkännages; ett arrangemang av NWT, Wermländska Sällskapet i Stockholm samt Ahlmarks.
Utdelning av NWT:s kulturpris 2017.

w

Regionråden Tomas Riste och Stina Höök inviger Värmlands bokfestival.

w

9.30 INVIGNING

w

CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

w

w

GÖSTA BERLING
9.35 GÖRAN BRYNTESSON OCH MARJA I MYROM

13.30 HÖSTENS BÖCKER

10.00 ULRIKA GRENEGÅRD

14.00 VAD VET DU OM VÄRMLÄNDSK KULTUR?

10.30 AGNETA ERIKSBY

14.30 STAFFAN JOFJELL

11.00 LARS-ARNE SJÖBERG

15.00 ELSA HALLBÄCK

11.30 CARINA OLSSON

15.30 JOHANNES KLENELL

12.00 LARS NORDSTRÖM

16.00 INGRID FREDRIKSSON OCH MARJA I MYROM

12.30 HANS-OLOF BOSTRÖM

16.30 ÄPPELBOKSPROJEKTET

13.00 LENA CARLSSON

17.00 BENGT BRODOW

Utanför linjen kretsar runt problematiken att hitta sig själv och bryta
invanda roller; att välja vem man vill vara eller bara flyta med.
Om en medelålders kvinnas funderingar om livet. Det, som har varit, nu
är och som kommer att komma.
...och den ljusnande framtid är vår?! Olika scenarier utifrån vad som är
känt och vad forskningen kommit fram till för framtiden.

1922 anländer Harry Martinson till Amerika. Bilder från svenskarnas liv i
Portland och avsnitt ur romanen Telegrammet från New York.
En personlig och fascinerande bild av konst och konstnärer i Värmland
från förra sekelskiftet fram till vår tid.
Selma Lagerlöf och Sophie Elkan var flitiga resenärer, men vad som är
mindre känt är att de också var flitiga fotografer.

Var med och tävla. Du kan vinna fina priser! Allt du behöver är en smartphone.
Bilder från Berlin 1985 som blev liggande i nära 30 år innan de väcktes
till liv och blev till en utställning och bok.
3 fjärilar runt Vänern och 33 andra berättelser. Elsa Hallbäck om maken
Dan-Axels samlade berättelser.
Romandebuten Det fria ordet är en satirroman om människor som vill
väl men står handfallna inför samhällets förändring.
Vid sidan av böcker om medvetande skriver Ingrid Fredriksson om kor.
Marja i Myrom målar en tavla under presentationen.
Zonta International är en global organisation som arbetar för att främja
kvinnors rättigheter. Genom Äppelboksprojektet kan alla bidra.
Kerstin Ekman i naturen, om det konkretas estetik och autenticitet i naturskildring och språk.

w

Filleklée – en hyllning till alla väverskor och vävare som bevarat och utvecklat en kulturskatt med rötter i det värmländska kulturarvet.

Höstens romaner och ungdomsböcker. Bibliotek Värmland uppdaterar
dig med höstens nyheter.

w

Historier om Elis i Taserud, om hans liv och verksamhet och om hur boken
kom till. Marja i Myrom medverkar.

w

w
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HERR ARNE
9.35 TYPISKT ALLTSÅ!?

14.30 ANNA-LENA WAHLSTEN

10.00 MAGNUS NORDIN

15.00 VÄRMLÄNDSKA AKADEMIEN ÅRSSKRIFT

11.00 ALMA HALLGREN [UKM 20 ÅR]

15.30 FREDRIK ELGH

11.15 THEOLINE BJØRNVOLD [UKM 20 ÅR]

16.00 OLOF KARLANDER

11.30 MAGNUS NORDIN

16.30 GÖTE FAX

Koreografen och dansaren Linn Eriksson har tillsammans med barn i
Kristinehamn satt ihop denna föreställning kring ämnet normer.
Workshop 9-12 år.

w

w

Poesi för att uttrycka en åsikt eller känsla, om kärlek och andra allvarliga
saker.
Skönsjungande Theoline är 17 år och har under årens lopp medverkat
vid ett flertal UKM-festivaler både lokalt och på länsnivå.
Workshop 9-12 år.

12.00 HISTORIEBERÄTTARNA

Tess berättelse – och andra historier om katter är sprungna ur såväl
verklighet som fantasi. Flera utspelar sig i de djupa Värmlandsskogarna.
Akademien presenterar årets skrift som har temat tid.

Pehr Stenbergs levernebeskrivning är en norrländsk självbiografi som för
oss drygt 200 år tillbaka i tiden. Texten beskriver en ung mans livsresa.
I Sigvards spår – en berättelse om svensk djursjukvård. Om utvecklingen
av djursjukvården i Sverige sedan 1920-talet till idag.
Inget är oss främmande – värmlänningar berättar innehåller elva personers berättelser om sina liv. De flesta var unga på 1960-talet.

14.00 CARL-GÖRAN GUSTAFSSON

Inte bara en resa! I förintelsens spår. Texter och tankar inför, under och
efter en resa till Polen.

MAJORSKAN

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Under denna workshop får du möjlighet att uttrycka dig inom olika kulturuttryck som animation, teater, foto, bild, filmljud, musik och poesi.

9.35 KREATIV GRAMMATIK

12.50 HAMPUS KARLSSON

10.00 ANETTE SKÅHLBERG

13.15 ZOMBIEKULL

11.00 PER GUSTAVSSON

13.45 SUNDSTA-ÄLVKULLENS SKRIVARTÄVLING

12.00 ZOMBIEKULL

14.00 SAGOSTUND

Hur kan grammatikundervisning bidra till att barn blir självständiga och
säkra språkbrukare? Vilken språklig kompetens krävs av läraren?
En rolig och inspirerande timme med Anette när hon läser och ni får
möjlighet att skapa nya historier tillsammans med henne.
Vad gör en illustratör? Hur kommer bilder till? Hur ser samarbetet mellan en författare och en illustratör ut? Hur ritar man jättesvåra saker?
Vill du vara med på en kusligt kul lek? Då är zombiekull något för dig! Här
hittar vi levande döda som med släpande gång hasar över golvet.

12.20 UNGA VÄSTANÅ – MIO, MIN MIO

Producenten Marjo Fjällsby berättar om uppsättningen tillsammans med
två av de unga skådespelarna – Majken Treviranus och Agnes Mörtsell.

Om kämpaglöd och skaparglädje. Graffitimåleriet blev extra viktigt när
han miste talförmågan och blev delvis förlamad efter en olycka.
Vill du vara med på en kusligt kul lek? Då är zombiekull något för dig! Här
hittar vi levande döda som med släpande gång hasar över golvet.
Gymnasieeleverna Magdalena Andersson och Hanna Olsson berättar
om skrivartävlingen och läser utdrag ur några av fjolårets vinnarbidrag.
Sagoläsning för bokfestivalens yngre besökare.

15.00 SAGOSTUND

Sagoläsning för bokfestivalens yngre besökare.

16.00 SAGOSTUND

w

w

Sagoläsning för bokfestivalens yngre besökare.

AKKAS ATELJE
11.00-14.00 FRYXGAMES

Ta med dig teorierna från föreläsningen kl 10.30 och omsätt dem i praktiskt spelmakande.

14.00-15.30 JULIA RIO

Brodera ett budskap på tyg eller tillverka ditt eget klistermärke med hjälp
av vinylpapper, applikationer och måleri.

Med reservation för ändringar. På varmlandsbokfestival.se hittar du alltid aktuellt program.
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PROGRAM LÖRDAG 18 NOVEMBER
w

CHARLOTTE LÖWENSKÖLD
9.30 STEFAN HOLM OCH JESSICA ERIKSSON

12.30 CARLOS ROJAS

10.00 ARTSCAPE

13.20 GLAM AND GROOVE

Ett oskrivet blad – samtal om skrivandets glädje och vånda ur ett jämställdhetsperspektiv.
Daniel Wakeham och Tor Hedendahl om White Moose Project som tog
23 internationella konstnärer till väggar i 10 värmländska kommuner.

10.30 HELENA BENGTSSON

I boken Sy väskor – vackra som smycken presenteras femton små väskor
att sy själv. Hur klassiska kjolsäckar inspirerat de 15 mönstren i boken.

11.00 VÄRMLAND SKRIVER

Vart ska människorna som är på flykt i världen ta vägen? Var är de idag?
Varför är Oskarshamn att föredra framför en storstad i Europa?
Dansföreställning

13.30 DAN JOSEFSSON

Om hur dokumentären om Fallet Kevin kom till och om sin tidigare granskning av Quick-fallet. Hur berättar man de tyngsta historierna?

14.30 HÖSTENS BÖCKER

Ett samtal mellan två deckardebutanter om deras respektive böcker,
Annabelle och Fyra dagar i Kabul.

I den färska novellsamlingen Iskalla ögonblick lär vi känna nya sidor av
personerna i Sandhamn. Serien når läsare i mer än 30 länder.

w

11.30 LINA BENGTSDOTTER OCH ANNA TELL

15.00 VIVECA STEN

w

Bibliotek Värmland uppdaterar dig kring höstens nya romaner.

Låt oss berätta: Noveller från Värmland. Vinnarna i novelltävlingen tillsammans med Louise Alvarsson, projektledare Värmland skriver.

16.00 ANNA BLOMQUIST

16.30 BENGT BERG OCH JOHAN ÖSTLING

w

w

Ett traditionsenligt avslut på bokfestivalen med skrönor, poesi och visor.

w

Duon som även är mor och dotter om rysartrilogin för unga bokslukare.
Om övernaturligheter och att växa upp och känna sig annorlunda.

w

Boken Att leva nära hjärtat utmanar tesen om att vi behöver sätta mål
och anstränga oss hårt för att nå dit vi vill.

12.00 VIVECA OCH CAMILLA STEN

10.00 GUNNAR SVENSSON

14.00 VÄRMLÄNDSKA TEGNÉRSÄLLSKAPET

10.30 TORLEIF STYFFE

14.30 EVA ALDERBORN OCH EVA-MARIA HEDIN

11.00 GUNNEL LINDBERG JUNG

15.00 ROINE MAGNUSSON OCH MARIA ELANDER

11.30 ROBERT WARHOLM

15.30 BENGT BERG

12.00 SARAH THÉVENY

16.00 ANITA STJERNLÖF-LUND

Sibyriaks, den sibirianska klippboken, berättar om en resa i österled av fem
värmlänningar. Om mänskliga möten och en värmländsk pappersmaskin.
Om den nya boken Ransby – en by vid Klarälven. Styffe visar bilder och
berättar om den lilla platsen i norra Värmland.
Berättelser som berör II sammanfattar några av Selma Lagerlöfs noveller
och ackompanjerar dem med bilder av blommor från Mårbacka.
Utifrån sina två kriminalromaner i värmländsk 1800-talsmiljö, Skam och
Synd, funderar författaren runt fallgropar i skrivandet.
Åttaåriga Sarah Thévenys andra bok Kärleken handlar om tonåringar som
går på gymnasiet. Hon har skrivit och illustrerat på egen hand.

Om arbetet med projektet Vi söker våra mödrar – ett konstprojekt för att
lyfta fram kvinnor och andra marginaliserade grupper i Arvikas historia.
Olle Hansen presenterar Duellen vid Sandbäckstjärn – ett kriminaldrama
som utspelar sig för 200 år sedan.

w

13.00 OTALT

Saga från ett skogsbryn är en livsvarm skröna där det paradoxala värmländska skämtlynnet ständigt lurar i buskarna.

w

9.30 MARTIN BÄRJED

w

w

w

w

GÖSTA BERLING

Ett samtal om hur man lurar en bedragare, undviker att göra sig till offer
och hur man skriver en roman tillsammans utan att bli ovänner.
Med analoga fotografier i samspel med poetiska texter skildrar Himlen
är fortfarande blå en strävsam utforskning av värmländsk landsbygd.
Läser ur Medan våren vaknar och presenterar sin svensk-norska diktbok,
som han ger ut tillsammans med Helge Torvund.
Boken Fröding – Önskedikter innehåller 51 av Gustaf Frödings mest kända
dikter förpackade i liten vacker volym med textilt omslag.

12.30 VÄRMLÄNDSKA AKADEMIENS NOVELLTÄVLING

w

w

De vinnande bidragen i årets novelltävling på temat LIV presenteras.
Prisutdelningen sker i samarbete med NWT.

AKKAS ATELJE
10.30 JULIA RIO OCH ARTSCAPE

Brodera ett budskap på tyg eller tillverka ditt
eget klistermärke med hjälp av vinylpapper,
applikationer och måleri.

12.30 HISTORIEBERÄTTARNA

Workshop för nyanlända. Skapa en berättelse
och låt den vakna till liv i en animerad film.

14.30 ISMAEL ATARIA

Lär dig mer om poetry slam i en workshop tillsammans med poeten från Hagfors.

w

w
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HERR ARNE
9.45 ANNA PERSON [UKM 20 ÅR]

12.30 EMMA BERGMAN [UKM 20 ÅR]

10.00 REGNBÅGSLIV

12.50 ISMAEL ATARIA [UKM 20 ÅR]

10.30 WILLIAM TROLLKARL [UKM 20 ÅR]

13.30 HAMPUS HEDSTRÖM [UKM 20 ÅR]

10.45 ALEXANDER MIHLZÉN [UKM 20 ÅR]

14.30 KARL-HENRIK BERGMAN

11.00 DRAMAVERKET

15.00 PERNILLA NYKVIST

12.00 ENES [UKM 20 ÅR]

15.30 HELGA HÄRENSTAM

12.15 ZAHRA JABIR [UKM 20 ÅR]

16.00 CHRISTER GUSTAVSSON

Ett dansnummer efter egen koreografi.

Sveriges största HBTQ-podd spelar in och sänder live från festivalen med
Anton Johansson, Thobias Thorwid och en än så länge hemlig gäst.

Ett uppträdande sprängfyllt av text; spoken word, dikter och delar av
noveller.
60 minuter improvisationsteater där interaktionen med publiken blir
avgörande för vad som sker och hur det gestaltas.
Enes bjuder på två egenskrivna låtar som båda passar in på bokfestivalens
tema: jämställdhet och mångfald.
15-åriga Zahra älskar att sjunga och stå på scen. Under festivalen får vi
höra henne tolka kända låtar.

Poesiuppläsning där ljus, skratt, tårar och mörker blandas till en vacker
och berörande symbios.
Hur du oavsett dröm når dina mål. Hur Hampus YouTube:ande blev ett
heltidsjobb. En föreläsning om det skolan inte lärde dig.
Med debuten Luftslavar, en skön feel-good-roman, har Bergman förverkligat sin pojkdröm: att bli flygare och författare.
Boken Alla våra barn är en berättelse från hjärtat, om hur uppväxtförhållande kan skapa starka drivkrafter.
Sunshine & Shadow nominerades till svenska fotobokspriset 2017. En
utmanande och lekfull bok där händelser och tankar vacklar fritt.
Vad skrevs om nazistledaren Birger Furugård, Deje-Hitler, i 1930-talets
medier? Ny bok om den svenska führern.

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

En ungdomlig magishow med humor och publikdeltagande. Både barn
och vuxna uppskattar magin och scennärvaron!

Poetry slam som berör ämnen som feminism och könsnormer.

MAJORSKAN
9.30 ISMAEL ATARIA

13.30 ZOMBIEKULL

10.30 GOD NATT, ALFONS ÅBERG

14.30 SAGOSTUND

Lär dig mer om poetry slam i en workshop tillsammans med poeten som
fick Region Värmlands litteraturstipendium 2014.
Alfons Åberg fyller 45 år! Vi uppmärksammar det med ett smakprov ur
en föreställning av Alfons kulturhus teatergrupp från Göteborg.

11.00 KARIN SALMSSON

Ut med stereotyper – in med möjligheter! Normkreativitet i förskolan –
om normkritik och vägar till likabehandling.

12.00 ZOMBIEKULL

Vill du vara med på en kusligt kul lek? Då är zombiekull något för dig! Här
hittar vi levande döda som med släpande gång hasar över golvet.

12.30 GOD NATT, ALFONS ÅBERG

Alfons Åberg fyller 45 år! Vi uppmärksammar det med ett smakprov ur
en föreställning av Alfons kulturhus teatergrupp från Göteborg.

Sagoläsning för bokfestivalens yngre besökare.

15.00 ZOMBIEKULL

Vill du vara med på en kusligt kul lek? Då är zombiekull något för dig! Här
hittar vi levande döda som med släpande gång hasar över golvet.

15.30 SAGOSTUND

Sagoläsning för bokfestivalens yngre besökare.

16.00 ISMAEL ATARIA

Längtan till whatever skildrar ett kärleksförhållande som kraschar och
en omvärld som hårdnar. En mörk berättelse där ljus också gror.

16.30 SAGOSTUND

Sagoläsning för bokfestivalens yngre besökare.

Sagan om TriXieBell, en 9-årig flicka från yttre rymden, som kommer till
jorden tillsammans med sin katt Rymdkatten.

w

w

13.00 JESSICA ERIKSSON

Vill du vara med på en kusligt kul lek? Då är zombiekull något för dig! Här
hittar vi levande döda som med släpande gång hasar över golvet.

BIBLIOTEK VÄRMLAND
11.30 SAGOSTUND

Mys med ditt barn och lyssna på sagor på arabiska, sorani och svenska.

13.30 SAGOSTUND

Mys med ditt barn och lyssna på sagor på arabiska, sorani och svenska.

Med reservation för ändringar. På varmlandsbokfestival.se hittar du alltid aktuellt program.
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SCEN CHARLOTTE
LÖWENSKÖLD
I boken ”Sy väskor – vackra som smycken”
presenteras femton små väskor att sy själv.
Förutom utförliga beskrivningar och mallar
finns tips på allt från material och verktyg,
till vilka stygn som passar bäst vid olika
moment.
Väskorna i boken är inspirerade av kjol

FREDAG
KL 12.30

SCEN
GÖSTA BERLING

SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

w

w

w

w

w

w

w

w

FREDAG
KL 11.30

väskan, eller kjolsäcken, som är namnet på
en liten väska som bärs till folkdräkt. Helena
Bengtsson berättar i sitt föredrag om hur
hon har studerat de fantastiska kjolsäckarna
och om hur boken växte fram i samarbete
med Hemslöjdens förlag.
Helena Bengtsson har en magisterexamen
i textildesign vid Textilhögskolan i Borås
2002. Med stort intresse för mönster,
material och olika textila tekniker arbeta
hon gärna med både industritillverkad
produktion och unika verk.

w

LÖRDAG KL 10.30

FOTO: THOMAS HARRYSSON

VÄSKOR VACKRA
SOM SMYCKEN

w

KONST OCH HEMSLÖJD

w

w

För mer än 30 år sedan började Annie Fre
driksson från Köla inventera den speciella
typ av vävda överkast som kallas för fille
klée. Hon fann en textil kulturskatt, som
hon och andra har arbetat hårt för att be
vara och föra vidare.
Fille är ett dialektord som betyder trasa
eller tygremsa, och ett filleklée är en typ av
trasväv som tillverkas i varprips. Den har
traditionellt använts till att lägga på bäd
den som överkast. Filleklée är unikt för västra Värmland och
mönsterrikedomen är enorm.
Nu har hemslöjdskonsulent Carina Olsson på Region Värm
land, tillsammans med flera väverskor och forskare, samlat en
del av kunskapen och mönstren i en vävbok.
Under en kort föreläsning berättar Carina Olsson mer om
den unika textilen samt om kvinnorna som räddade mönstren
och fortsätter att förnya traditionen.
På festivalen kommer det även finnas en vävstol där Britt
Marie Berggren visar hur filleklée vävs.

w

w

Filleklée – en västvärmländsk textil

1

Utställningar i Karlstad MONTER A1
Ett nätverk för museer och gallerier. Medverkande: Sand
grund Lars Lerin, Galleri Bergman, Naturum Värmland,
Konstfrämjandet Värmland, Galleri Lars Hjelm, Konsthant
verkarna Karlstad, Bibliotekshuset, Brigadmuseum, Alsters
herrgård och KIKA – Galleri Konst i Karlstad.
Cornelia Morell och Samuel Nilsson MONTER A1
Hampus Karlsson MONTER B1
Artscape SCEN AKKAS ATELJÉ
Huvudsaken, mer lika än olika SCEN GÖSTA BERLING

2013 ville hon fortsätta i den riktningen. Nu täcker hon ytor på
offentliga platser med garn, färg och mönster.
Julia Rio intervjuas av Kajsa Stinnerbom, projektledare på
Region Värmland med inriktning mot slöjd, barn och unga.

WORKSHOP FRE KL 14 AKKAS ATELJÉ
LÖR KL 10.30 AKKAS ATELJÉ

LÖRDAG KL 10
SCEN CHARLOTTE
LÖWENSKÖLD

Artscape
Sommaren 2017 överraskades många värm
länningar av gatukonst i det stora formatet
på väggar utomhus på tio olika orter i länet.
På Värmlands bokfestival kan du höra initia
tivtagarna berätta om projektet. Varför valde
de Värmland? Och hur ser de på resultatet?
Bakom projektet som kallas White Moose
Project står den icke vinstdrivande organisa
tionen ArtScape. De vill inspirera människor
och vara en konkurrent till reklamen i det of
fentliga rummet.
Inte mindre än 23 internationella konstnärer
deltog i sommarens projekt i Arvika, Filipstad,
Forshaga, Grums, Karlstad, Munkfors, Sunne,
Säffle, Torsby och Årjäng.

w

Berättelser är inte bara ord. Runt om på festivalområdet
hänger massor av spännande konst, både vid scener och i
montrar. Missa inte det!

Julia Rio är en artist med bas i Stockholm, som upptäckte sin
passion för stickning och virkning när hon var tio år.
2012 lanserade hon sitt eget stickmärke och specialiserade
sig på unika, färgstarka mössor. Varje plagg är designat och
stickas på en stickmaskin som drivs för hand.
Julia Rio har alltid varit en stor beundrare av gatukonst, och
efter att ha färdigställt sin första garnbomb på Londons gator

w

Utställningar

Garnbomber och gatukonst

FOTO: CAROLINA MENDOZZA

Målning av signaturen Smug.
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PRISAS. Värmlands bokfestival är inte bara en festival – det är också
där Årets Värmlandsförfattare får sitt pris. Missa inte prisutdelningen
där även Region Värmlands litteraturstipendier delas ut.

FOTO: LINN MALMÉN
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w

w

w

w

w

w

w
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BIBLIOTEKET I
FICKAN RYMMER
STORA VÄRLDAR
Det är så litet att det
får plats i fickan, men
rymmer oändliga världar. Bibliotekvarmland.se är biblioteket
på nätet för alla värmlänningar. Här kan du
läsa nyheter på olika
språk, söka kunskap i
databaser, inspireras
och ryckas med i någon av alla fantastiska
berättelser.
Det enda du behöver göra för
att få tillgång till utbudet är att
skaffa ett lånekort, och det är
gratis. Du registrerar dig på
nätet och hämtar ut kortet
på närmsta bibliotek eller i
Bibliotek Värmlands monter
på bokfestivalen. Sedan är det
bara att logga in och ta del av

w

w

BIBLIOTEK VÄRMLAND

ett stort digitalt medieutbud.
Det digitala biblioteket är
också en hjälp när du ska söka
böcker, filmer och musik från
hela Värmland. Om en bok
inte finns på det lokala biblioteket, så kan du beställa den
från ett annat, eller lämna ett
inköpsförslag.
Att ha mycket att välja på
kan ibland vara en utmaning
men här hittar du tips på bra
läsning för både barn och
vuxna. Bland boktipsen finns
nyheter och topplistor, men
också bra högläsningsböcker, bokcirkelböcker, lättlästa
böcker och böcker på fler
språk. Du kan också låta dig
inspireras av ett särskilt tema
som tar dig vidare i din läsning.
Boktipsen är ett sätt att träffa
bibliotekarien – fast på nätet.

MONTER C52

Mys i vår läshörna, få boktips eller hjälp med bibliotekstjänster på nätet. Du kan också tävla och vinna ett bokpaket, ta
med ditt barn på sagostund på arabiska, sorani eller svenska,
eller göra din egen pin (märke att sätta på kläder eller väska).

HELA FREDAGEN
l Gör din egen pin med en färdig bild eller skapa ett eget motiv!
l Lyssna är det nya svarta - kom igång med ljudböcker i mobilen.
l Bibliotekarien tipsar - boktips till dig eller någon du känner.
Vi tipsar också om böcker på andra språk.
l Var med i vår tävling och vinn ett bokpaket!
l Skaffa lånekort och få hjälp med e-böcker och andra tjänster.

LÖRDAG
Mys med ditt barn och lyssna på sagor på arabiska, sorani och
svenska. Sagostunden är totalt ungefär en halvtimme lång.
Tider: kl 11.30 och kl 13.30

w

w

HELA LÖRDAGEN
l Bibliotekarien tipsar - boktips till dig eller någon du känner.
Vi tipsar också om böcker på andra språk.
l Lyssna är det nya svarta - kom igång med ljudböcker i mobilen.
l Var med i vår tävling och vinn ett bokpaket!
l Kom och häng i vår läshörna.
l Skaffa lånekort och få hjälp med våra tjänster.

BOKTIPS!

Tipsare: Maria Jansson, bibliotekarie,
Stadsbiblioteket i Karlstad

Lena Sewall.

ÅRETS FÖRFATTARE
I VÄRMLAND
Årets Värmlandsförfattare är ingen
mindre än matskribenten och författaren Lena Sewall, känd för sina böcker
som kombinerar mat och kulturhistoria;
En bit Skagen – Kulinariska strövtåg i
Skagenmålarnas fotspår (1994), Mina
godaste julrecept (2011) och En bit
Racken – Kulinariska strövtåg i Rackenmålarnas fotspår (2013)
Sewalls senaste verk är En bit Värmland, där recepten är upplagda efter
värmländska platser och personer.
Lena Sewall är inte bara författare
utan även bibliotekarie, krönikör och föreläsare. Hon har tidigare gett ut böcker
om bibliotek på sjukhus samt medverkat i en lång rad antologier.
Årets Värmlandsförfattare utses
varje år och även stipendiet delas ut
årligen, till minst två verk ur det senaste årets utgivning av litteratur med
Värmlandsanknytning.
2017 är Hanna Hellquist en av stipendiaterna.
”Region Värmlands litteraturstipendium tilldelas Hanna Hellquist för En
tryckare på Blue Moon Bar, en samling
krönikor där författaren skildrar mänskliga relationer i allmänhet och den unga
kvinnans strävan mot ett jämställt liv i
synnerhet. Hanna Hellquists texter är
skrivna med en alldeles egen litterär röst
och med en stor portion humor.”
Den andra stipendiaten är John Er-

INGENTING OCH ALLTING
av Nicola Yoon
Varning för sträckläsning! Stark ungdomsbok om första
kärleken. 18-åriga Maddie är allergisk mot världen och får
inte vistas utomhus, gör hon det dör hon. Hon chattar med
grannkillen Olly på nätet och de är himlastormande förälskade i varandra. Maddie fattar det ödesdigra beslutet att
rymma till Hawaii med Olly, bara för att vara med varandra
en enda och sista gång.

FOTO: LINN MALMÉN

FREDAG

Hanna Hellquist.

FOTO: LINN MALMÉN

Bakgrund
I juryn för de båda utmärkelserna sitter bland andra representanter från
Föreningen Värmlandslitteratur och från Region Värmland.
Region Värmlands mål med både stipendiet och utmärkelsen Årets
Värmlandsförfattare är att bidra till att den starka berättartraditionen i
Värmland fortsätter att leva och utvecklas, vilket är en viktig del i Värmlands utveckling.
iksson som får utmärkelsen för Idrott i
Nordvärmland, med motiveringen:
”För ett idrottshistoriskt och lokalhistoriskt författarskap på hög nationell

nivå där nordvärmländsk idrott inom
alla områden belyses i ord och bild.”
De två stipendiaterna får dela på totalt
60 000 kr.

SCEN CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

PRISUTDELNING:
FREDAG
KLOCKAN 13

Kl. 14: Samtal med
Lena Sewall

Kl 15: Samtal med
Hanna Hellquist

Kl 15.30: Samtal med
John Eriksson
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HELA
LÖRDAGEN

MONTER B6–B9
SE KARTA SID. 10–11

HELA
FREDAGEN

HELA
LÖRDAGEN

w

w

MONTER C47
SE KARTA SID. 10–11

Inspiration
& skapande
Besök Medborgarskolan i vår
monter! Kom och låt dig inspireras
och prova på spännande aktiviteter
ur kursutbudet.

w

w
w

w

w

w

l Vad behöver man för att överleva en zombieapokalyps? Packa en ryggsäck och få svar
direkt
l Prova på att spela rollspel

w

SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

w

FREDAG
KL 13.30

l Skapa din egen galaxkarta
l Fixa en superhjältemask
l Testa dina kunskaper om fantasy och science
fiction i ett spännande quiz

w

Välkommen till Studiefrämjandet! Hos oss kan
du under både fredagen och lördagen få prova
på en rad spännande saker!
l Gör din egna fjäderpenna eller penntrollstav

w

ROLLSPEL OCH
ZOMBIEAPOKALYPS!

LÖRDAG
Serieteckning
Kom och testa med kursledare och
serietecknare Viktor Åhs Blomberg.
Livemålning
Jonas Wängestam, konstnär och
kursledare, målar och ger sina
bästa tips om olja och akryl.
Prova på med Karlstad Makers
och Medborgarskolan:
l virtual reality
l 3D-printing
l programmering
l att arbeta i enkla material som
balsaträ och plastmassa

w

Kom igång med släktforskning
Kursledaren och släktforskaren
Hans Olsson ger dig tips och råd.
Vad händer i kroppen när jag
åldras?
Stig Larsson, från ”Fråga doktorn”,
reder ut begreppen och ger dig tips
och råd kring träning.
Smaker från Italien
Matinspiratören Daniela Mariotti
Alegi berättar om italiensk matkultur och bjuder på smakprover.

w

FREDAG

Nöjesfabrikens
restaurang
Lunchbuffé serveras fredag och lördag
mellan 11.30-14.00. 98 kr.
Alltid gratis mjukglass
till våra lunchgäster.

Fika och
ät gott på
festivalen!

Erbjudanden från Nöjesfabriken

Tapasrestaurang CAVA 42
Nöjesfabriken Bowling
Festivalspecial i bowlingbaren:
BOKmaker toast: 139 kr

Fika

Författarfrön!
Göra en egen bok – redan i grundskolan? Det
har eleverna i åtta värmländska klasser fått
prova på under hösten, i projektet Skapa en
bok. Nu säljs de färdiga, tryckta böckerna på
Värmlands bokfestival.
Eleverna har själva fått bestämma och skapa
böckernas innehåll, utifrån temat Mitt Värmland. De färdiga verken har tryckts upp med

hjälp av Votum förlag, så att det blivit riktiga
böcker med hårda pärmar.
”Skapa en bok” genomförs av den ideella organisationen Framtidsfrön, tillsammans med
Region Värmland. Framtidsfrön arbetar med
att uppmuntra barns drivkraft och motivation
genom att främja entreprenörskapet i skolan.

Under hela festivalen finns fika
att köpa i våra Bokcaféer.
Här kan du köpa kalla drycker,
kaffe, mackor, fikabröd med
mera.
Fikaspecial:
Kaffe och bulle: 30 kr
Kaffe & Macka: 48 kr

w

2 för 1 på bowling för festivalbesökare. Mot uppvisande av festival-stämpel.
(Gäller i mån av plats, vid ordinarie pris och kan ej kombineras med andra erbjudanden)

w

Alla festivalbesökare som visar sin festival-stämpel får
15 procent rabatt på notan (ej dryck). Öppnar klockan 17.00
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SCENKONST

w

w

MIO, MIN MIO
FREDAG
KL 12.20

SCEN
MAJORSKAN

Unga Västanå har under sommaren
spelat Astrid Lindgrens Mio, min Mio
på Berättarladans nya scen Loftet.
Marjo Fjällsby, producent för Unga
Västanå, kommer att berätta om
produktionen tillsammans med två
unga skådespelare.
Sexton barn och unga skapade
magi i Berättarladan, tillsammans
med fyra professionella musiker och

en skådespelare från Västanå Teaters ensemble. Nästan 2 000 barn,
unga och vuxna såg uppsättningen.
Jakob Hultcrantz Hansson, som
även jobbar som skådespelare på
Västanå Teater, stod för både manus
och regi.
På Värmlands bokfestival berättar producenten Marjo Fjällsby om
uppsättningen av Mio, min Mio. Med
sig har han två av de unga skådespelarna – Majken Treviranus och Agnes
Mörtsell.

LÖRDAG
KL 13.20

FREDAG KL 9.40

SCEN
CHARLOTTE LÖWENSKÖLD

SCEN CHARLOTTE
LÖWENSKÖLD

LÖRDAG
KL 11

SCEN
HERR ARNE

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

FOTO: HÅKAN LARSSON

Glam and Groove!

FOTO: VICTORIA ERICSSON

Glam and Groove dance company är en lokal dansgrupp sprängfylld med
dansglädje! Deras huvudstilar är hiphop, dancehall och feminine vibe. De
står för girlpower-attityd och gemenskap.

Värmländsk
dramatik
Hör värmländsk poesi och se scener ur
värmländska författares verk! Skådespelarna är elever från andra året på
Skådespelarlinjen för film och teater,
som finns på Molkoms folkhögskola.
Molkoms folkhögskola är en av
Region Värmlands fem folkhögskolor.
I Molkom kan man bland annat läsa
Skådespelarlinjen, som är unik med sin
kombination av klassisk scenframställning och filmiskt skådespeleri.

FOTO: OLIVER SVENSSON

Dramaverket
Dramaverket är Karlstads improvisationsteater som gör allt för att publiken ska få
bestämma vad föreställningarna ska handla
om.
En blandning av humor, allvar, galenskap och lekfullhet skapar oförutsedda berättelser i både lång och kort form.
Under bokfestivalen kommer Dramaverket att bjuda på en
cirka 60 minuter lång improvisationsshow där interaktionen
med publiken blir avgörande för vad som ska ske och på
vilket sätt det kommer att utföras.

w

w

FREDAG
KL 9.35

SCEN
HERR ARNE

Typiskt
alltså!?
En normbrytande, spännande och aktuell föreställning – skapad med barn,
för barn.
Koreografen och dansaren Linn Eriksson har, tillsammans med två andra
artister, dansat och samtalat med barn
i Kristinehamn för att sätta ihop den här
föreställningen kring ämnet normer.
Den riktar sig till barn i lågstadiet.
Föreställningen är ett samarbete
mellan Linn Eriksson, Region Värmland,
Kristinehamns folkhögskola KPS och
Kristinehamns kommun.

BOKTIPS!

Tipsare: Maria Jansson, bibliotekarie,
Stadsbiblioteket i Karlstad

MYRAN OCH
GÅTORNA
av Linn Gottfridsson med
illustrationer av Emma
Adbåge
Underbar och roande barnbok
som handlar om vardagen hos
en sjuårig pojke. Myran bor
tillsammans med sin mamma
ena veckan och sin pappa andra
veckan. Mamma är kär i badvakten Jesper, men Myran
tycker att kärlek är pinsamt. Pappa bryr sig bara om att
laga mat, därför vet Myran att bläckfisk är äckligare än
tomat. Eva går i Myrans klass och när han tänker på henne
känns det som varm choklad i magen.
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VAD ÄR EN
RIKTIG MAN?
w

w

Män är mer våldsamma, dör oftare i olyckor,
dricker mer, utbildar sig mindre och begår fler
självmord än kvinnor. Priset för vår gemensamma bild av en riktig man är högt. Synen på
manlighet måste förändras. Bli mer tillåtande.
Mer 2017. För känns det inte väldigt mossigt att
vissa män skulle vara mer riktiga än andra?

w

w

w

w

w

w

w

Läs mer på enriktigman.se

GARDEROB
Nöjesfabriken erbjuder garderob för kläder mot
en garderobsavgift.

PLATS
Nöjesfabriken
Karlagatan 42
652 23 Karlstad

w

w

Vid frågor kring tillgänglighet och tolkning,
kontakta: Ricky Andreis, Region Värmland
Tel. 054-701 10 52
E-post: ricky.andreis@regionvarmland.se

FÖLJ OSS GÄRNA I SOCIALA MEDIER

facebook.com/varmlandsbokfestival • instagram.com/varmlandsbokfestival • twitter.com/varmbokfestival
ARRANGÖR:

MED STÖD AV:

MED STÖD AV:

regionvarmland.se | varmlandsbokfestival.se

w

w

•
•

80 kr
40 kr
40 kr, fri entré fredag
kl. 09.00–14.00
Barn och ungdom fri entré
Samtliga workshops och program ingår i
biljettpriset

TILLGÄNGLIGHET
• Alla publika ytor är i huvudsak i ett plan.
Ramper finns vid några mindre nivåskillnader.
• Ljudslingor finns vid samtliga scener.
• Toalett för rörelsehindrade finns i Hall B.
• Toalett med skötbord finns i Hall C.
• Teckentolkning kan hyras in vid behov.
• Vi uppmanar alla att undvika parfym och
andra produkter med stark doft innan besöket på festivalen, av hänsyn till allergiker.

w

PRISER
• Vuxen
• Studerande
• Pensionär

PARKERING
• Parkering finns bakom Nöjesfabriken, infart
från Verkstadsgatan.
• Bussparkering finns på samma parkering
längs sidan mot järnvägen.
• Fler parkeringsplatser finns på andra sidan
kanalen vid Pråmvägen, Café Slussvakten,
Ahlmarks p-hus samt vid Hotell Bilan.
• Parkeringarna är avgiftsbelagda och tillgängliga i mån av plats.

w

ÖPPETTIDER
Fredag 17 november kl. 09.00–18.00
Lördag 18 november kl. 09.00–17.00

w

PRAKTISK INFORMATION

