
STORA SCENEN – FREDAG 13 NOVEMBER

Tid Programpunkt Innehåll 

09.00 Om dagen Sara Broos i samtal med Ricky Andreis om festivalen och webbsändningen.

09.05 Livet på en pinne Maria Westerberg försöker skapa ett någorlunda hållbart liv i en ohållbar omvärld. 
Genom ord, pinnfigurer och vandringar i sin älskade skog. Följ med till ateljén hem-
ma i Brunskog och lyssna på ett samtal mellan henne och hennes man Johannes 
Söderqvist.

09.30 Om att vara människa i 
coronapandemins spår

Malin Edgren och journalisten Sven Årnes samtalar om boken 100 röster om 
Corona.

10.00 Ulf Sterner - 
gudabenådad vrångskalle

Om biografin Ulf Sterner – före sin tid. Den ofiltrerade sanningen. Ett samtal mellan 
Ulf Sterner, författaren Andreas Slätt och journalisten Staffan Lindström.

10.30 Berätta aldrig det här I romanform berättar Frida Boisen historien som genomsyrat hennes liv. 
Möt henne i samtal med Kajsa Carlsson.

11.00 Ord som räddar liv Hur kan vi lyfta vikten av kunskap och krossa några av myterna kring suicid? Vi 
delar insikter om hur medmänsklighet och kraften i hur dina ord faktiskt kan rädda 
liv. Kajsa Carlsson leder ett panelsamtal med Marie Niljung, Pia Sundgren Storm 
och Frida Boisen.

11.30 Från show till podd? Vad gör man när hela kultur och nöjesbranschen stängs ner? Kan man forma om 
sina publika shower till en digital värld? Malte Hallquist mångfacetterad under- 
hållare och komiker i samtal med Ricky Andreis.

12.00 Kväver mansnormen läslusten? Peter Rung, utbildare inom våldsprevention, machokultur och normer, inleder 
med en berättelse om att fostras i ett omklädningsrum. Därefter deltar han i ett 
panelsamtal med Dekan Izat och Ludvig Nahnfeldt. Samtalet leds av journalisten 
Peter Franke.

12.45 Scener ur Lagerlöfs och 
Frödings litteratur

Elever från Molkoms folkhögskola gestaltar utdrag ur Selma Lagerlöfs och Gustav 
Frödings berättelser.

13.00 Det handlar om livet, inte döden Med nya boken Vi får väl trösta varandra bjuder Mark Levengood på egna texter 
som kretsar kring livet och där vi alla kan upptäcka de glimtar av ljus som kan leda 
en ut ur mörkret. 

13.30 Värmland skriver. 
Dags att utse årets vinnare. 

Värmland skriver har för andra året i rad satsat digitalt och på det kortare text- 
formatet. Fem vinnare presenteras. Projektledare är Louise Alvarsson.

14.00 Prisutdelning Årets värmlands- 
författare och litteraturstipendiater

Kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström tillkännager årets 
pristagare och stipendiater.

14.10 Årets värmlandsförfattare Journalisten Sven Årnes samtalar med Årets värmlandsförfattare.

14.30 Gränsmark - liv och dramatik 
bortom mobiltäckning 

Aino Trosells nya samtidsroman är en berättelse från och om glesbygden som 
spegel för dagsaktuella problemställningar. I samtal med journalisten Anna Sims.

15.00 Årets litteraturstipendiat 1 I samtal med journalisten Louise Alvarsson.

15.30 Årets litteraturstipendiat 2 I samtal med journalisten Kajsa Carlsson.

16.00 Vad händer när en människa står in-
för sig själv, utan mask och kanske 
för första gången utan språk? 

Vigdis Hjorts senaste bok heter Lärarinnans sång är ett psykologiskt drama om en 
kvinna som tvingas till självrannsakan. I samtal med programledare Sara Broos.

16.45 Scener ur Lagerlöfs och 
Frödings litteratur

Elever från Molkoms folkhögskola gestaltar utdrag ur Selma Lagerlöfs och Gustav 
Frödings berättelser.

16.55 Tack för idag! Sara Broos  – heta tips inför morgondagen.
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STORA SCENEN – LÖRDAG 14 NOVEMBER

Tid Programpunkt Innehåll 

10.00 Om skog, bibliotek, 
konst och Gustavsfors. 

Möt Sabina Ostermark från konstnärskollektivet ILGU i ett samtal med Valter Berg 
och Sven-Erik Zeke Karlsson. Sänds direkt från Hagfors. 

10.30 En helt ny barnbibel ska föra kultur-
arvet vidare

Sveriges yngste biskop Sören Dalevi, Karlstad stift gör tillsammans med illustratö-
ren Marcus Gunnar Pettersson en helt ny barnbibel. Möt dessa män i samtal med 
journalisten Sven Årnes. 

11.00 Mord i Krokbackens lanthandel  Karina Johansson i samtal med journalisten Staffan Lindström om nya 
boken Lanthandeln.

11.30 Betraktelser under en brinnande 
coronapandemi

Bengt Berg och journalisten Anna Sims i samtal om nya boken Dag för Dag.

12.00 Den fria viljan – finns den ens? Lina Bengtsdotters senaste bok heter Beatrice. På frågan om vilka teman hon 
utforskar i boken svarar hon orättvisa, makt, utsatthet, ondska, skräck, sorg och 
den fria viljan. I samtal med Peter Franke. 

12.30 Flickebarn nr 291 Ninni Schulman i samtal med Linnéa Lindberg om sin självbiografiska bok. 
Sänds direkt från Hagfors.

13.00 En kriminalroman om identitet, 
syskonskap och försoning.

Broder Jakob är Emelie Schepps femte del i serien om åklagare Jana Berzelius. 

13.45 Det sista livet. Crimetime Award – 
Årets deckardebut 2020.

Möt barndomsvännerna Peter Mohlin och Peter Nyström i ett samtal med journa-
listen Louise Alvarsson om deras deckardebut.

14.15 Om skapandets betydelse i en tid 
av kris.

Panelsamtal med Ninni Schulman, Esther Kazen och Olga Magnusson om 
skapandets betydelse i en tid av kris. Moderator Tina Bergenbrink, kultur- och 
bibliotekschef i Hagfors kommun. Sänds direkt från Hagfors. 

15.00 Den sorgsne busschauffören 
från Alster

Möt Håkan Nesser i ett boksamtal med journalisten Sven Årnes. “Jag borde 
verkligen inte leva.” Så skriver den före detta akademikern och busschauffören 
Albin Runge i sina anteckningar. När någon tycks hota honom till livet har han full 
förståelse för detta.

15.45 Berättelsen om Kevinfallet Familjens historia om en av Sveriges största rättsskandaler. 
Möt Christian Karlsson, Robin Dahlén och deras mamma Annika Karlsson i 
samtal med journalisten Anna Sims.

16.30 Avslutning med musik Sångerskan Ida Staake. 

16.50 Tack för i år! Programledare Sara Broos avslutar årets bokfestival.
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