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LÖRDAG 7 maj:
1. THEMIS FÖRLAG, Ekvägen 11, Förslöv, kl. 11.00 - 17.00
Författaren och förläggaren Ingmar Simonsson presenterar Themis förlags utgivning av drygt 70 titlar: konstböcker, musikböcker, poesi, loso ,
fackböcker, skönlitteratur och annan kvalitetslitteratur, se www.themisforlag.se.
Kl. 14 Tonsättaren Leo Nilsson presenterar Musikens Aforismer - sin sammanställning av över 500 Aforismer.
Vägbeskrivning: Förslöv ligger mellan Ängelholm och Båstad. Ekvägen ligger mittemot kyrkan, enklast är att parkera vid kyrkan, gå 100 m. Det går att köra
fram, släppa av passagerarna och köra bort och parkera bilen. Pågatåg från Helsingborg till Förslövs station, sedan buss mot Båstad, andra busstoppet, Margretetorpsvägen, mitt för bensinstation Cirkel K, gå tillbaka 30 m och in vid busshållplatsen åt andra hållet, där börjar Ekvägen, entrégrind till vänster om garaget.
Info: Ingemar Simonsson, 070 - 3208683 themis@telia.com
2. POETISK PLATTFORM, Café Amanda, Höganäs bibliotek, Köpmansgatan 10, Höganäs, kl. 14.00 – 17.00
POESIFIKA med Henrik Palle: Poetisk Plattform bjuder på ka med poesi och musik. Gästpoet är Henrik Palle, dansk journalist och författare född 1963. Palle
har studerat litteraturvetenskap på Köpenhamns universitet och arbetar som journalist på Dagbladet Politiken sedan 1993. Aktuell med boken Sene digte –
optegnelser fra København og omegnaf från 2021.
Poeter från Poetisk Plattform och den som vill framträder på öppen scen. Mellan orden klassiska toner på gitarr med Staffan Svensson. Fri entré.
Arrangör: Poetisk Plattform med stöd av kulturförvaltningen i Höganäs kommun.
Info: Mikael Rudesjö, 070-5310284.
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3. LITTERATUR, Billesholms Folkets hus, kl. 10.30 - 17.00
LITTERATUR, TRÄDGÅRD OCH HÅLLBARHET: Författarna Annika Andebark och Lotta Persdotter från Insamlingsstiftelsen Kvinnohistorier bjuder in till: https://
www.upplevbillesholm.se/upplevelsen/majdagarna.
PROGRAM:
10.30 Lotta Persdotter, författare till de historiska romanerna Magdalena Yeshuas ljus och Månen är solens syster. Lotta arbetar som jämställdhetsstrateg på
Östra Göinge kommun. Det är vinnarnas privilegium att skriva historien, men Lotta vill gärna skriva om historien ur förlorarnas perspektiv, där för det
mesta både kvinnor och barn nns. Romanerna utspelar sig i historisk tid, men Lotta menar att egentligen är ingenting nytt under solen, bara variationer
på tidigare teman! ”Jag tror vi har mycket att lära av det förgångna – inte för att ta efter utan snarare för att undvika samma misstag som föregående
generationer har begått.”
11.30 Stina Sundling, författare till romanerna Söker du här? och Finner du mig?. Under artistnamnet Stilla sjunger och rappar hon om de teman som med
humor och allvar fördjupas i böckerna, dvs. en mogen kvinnas jakt på kärlek, nyvunnen lust, dejting, relationer och ensamhet.
13.30 Barbro Blomberg berättar om sin roman Fånga ljuset som handlar om fotografen Hedda i förra sekelskiftets Helsingborg som vägrar ge upp yrket
för äktenskapet. Hedda slåss för sina och alla kvinnors medborgerliga rättigheter.
14.30 Annika Andebark är advokaten som började cykla år 2014 då hon tackade nej till erbjuden elchocksbehandling och valde era år av sjukskrivning och
psykodynamisk analys. Ödet förde henne till Älvdalen där hon fann en avskrift av protokollet från de första häxprocesserna i det stora oväsendet. För
närvarande omarbetas hennes debutroman till ett lmmanus.

16.00 Nya fåror: Annika Andebark, Patricio Silva och Belinda Wigerfelt berättar hur klimatfrågan ändrade deras liv.
Info: Annika Andebark, 070-6632180, andebark@gmail.com
4. KENNY ANDERSSON, Café Point, Skomakaregatan 5A, Lund, kl. 12.00 - 15.00
BOKCAFÉ - 10 böcker av Kenny Andersson: Kenny Andersson delar ut skönlitterära böcker om Adam, som levde i 60-talets Lund med musik, mode och protester. Även böckerna om Inkeri (50- och 60-tal i Stockholm och Lund) och de helt nya om Cecilia (70-tal i Stockholm och Lund) kommer att ställas ut.
Info: Kenny Andersson, 046 12 25 12 eller 072 300 4456, cafepoint.se
5. BIRK ANDERSSON, HEMLIG PLATS i Malmö, kl. 18.00
Boksläpp: Anarcho haiku.
Birk Andersson släpper sin fjärde haikusamling Anarcho Haiku (Fri Press förlag). Detta ras med en fest i Malmö!
Om du vill vara med; skriv till Birk Andersson, birk.m.andersson@gmail.com
6. ANNELI MAGNUSON, Ateljé A, Byvägen 19, Västra Ingelstad, kl. 14.00 - 16.00
Atelje’A öppnar upp och välkomnar på bästa sätt. Det bjuds på "Ord Praliner" ur mina Böcker Guldkorn från Universum, Universum Svarar och Antologin - Om
rätten till min egen Död. Mitt bidrag heter En Doft av Livet… Jag kommer även att bjuda på ett smakprov ur min kommande bok att KÄNNA HILMAS röst… En
eftermiddag att Omfamnas av Omtanke och Orden som Berör i en spännande miljö. Det nns möjlighet att dela Tankar i Samtal samt - Köpa FIKA!
Varmt Välkommen - Allt Gott Anneli M.
Obs: Detta är ett gratis event men BOKA din plats - på 0703 643564
7. JÁNOS KATÓ, Centrala delar av Trelleborg, kl. 10.00 - 12.00
Med fjäder i hatten: János Kato läser egna, dock icke bevingade, dikter för de som vill lyssna i centrala delar av Trelleborg.
Info: János Kató, janoskato@hotmail.com
8. LITTERATURTÄLT PÅ BLÅKULLA, Norra Grönby, kl. 14.00 - 19.00
En författargrupp från Norra Grönby fyller ett tält med högläsningar, böcker och plats för samtal och ka tillsammans med dig. Kanske blir det
livemusik, kanske grillning. Säkert är att Joakim Larsson läser sagor om en gråsugga och en silver sk, att Stina Larsson tar dig på en resa till 1600-talet och att
Christina Karlsson läser poesi som får dig att andas haikusommar.
Välkommen!
Info: www.boklarssons.se och www.christinakarlsson.se
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9. FÖRLAGSHUSET SILJANS MÅSAR, Platinagatan 4 G, Ystad, kl 14.00 – 16.00
Hjärtligt välkommen till Förlagshuset Siljans Måsar – litteratur för hjärtats tidevarv!
14.00 Yvonne Frank Månsson presenterar dagens program med mingel, ka, bokerbjudande och visar upp boknyheter, vilka främjar hjärtats tidevarv.
14.30 Nanna Aida Svendsen delar med sig av inspiration från själen och kontakten med sitt inre. Hon läser även dikter ur sin poesisamling, att begrunda med
hjärtat, och inbjuder till en djupare konversation , där du kan delta i samtalet. Nanna pratar engelska, men förstår svenska.
15.15 Författarsamtal och berättarstund.

15.45 Avslutning i en stilla stund, samt ordgodis; näring till själen.
Info: Yvonne Frank Månsson, 0708-318179, yvonne@siljansmasar.com
10. MARIANNE E. GUNVE & Ulf Mårtensson, Backagården, Östra Kustvägen 987, Löderup, kl. 11.00 - 12.00 & 14.00 - 15.00
Land möter stad. Villkor förändras i skuggan av andra världskriget. Samma tidsperiod - olika erfarenheter.
Författaren och kåsören (ÖM) Marianne E Gunve samt författaren och kulturredaktören (YA) Ulf Mårtensson nner ni på BACKAGÅRDEN. Författarna samtalar om
sina romaner och läser ur Fina Flickor, Clarys Krig och En Annan Väg (debutroman).
Mingel med författarna och försäljning av signerade böcker. VÄLKOMNA!
Info: marianne.gunve@gmail.com
11. YLVA STOCKELBERG, Skepparegatan 5, Simrishamn (mellan biblioteket och hamnen) i vårt fotogalleri i gårdshuset, kl. 13.00 - 17.00
Ord och Bild: Ylva Stockelberg i samarbete med Ove Deilert fotograf. 10 % på alla böcker och alla konstfoton.
Ylva har skrivit nio böcker om katter, en bok om vin och medverkat i antologier om bland annat kommunikation, företagande och döden.
Info: Ylva Stockelberg, 070-7756885, ylva.stockelberg@outlook.com, skeppargaardens.se
12. ARITON FÖRLAG; Petra Ariton och Dennis Ariton, Café Kagan, Stortorget 2, Simrishamn, kl. 14.00 - 16.00
Bokprat över en ka: Köp ditt eget ka och slå dig ned tillsammans med förläggarna Petra Ariton och Dennis Ariton. Ställ vilka frågor du vill om bokutgivning,
skrivande eller livet i största allmänhet.
Info: Petra Ariton, info@ariton.se, 0733-50 88 88
13. MARI BISTER, Borstakongen i Onslunda, kl 11.00 - 16.00
Boksläpp av nya barnboken Vid spårens slut. Spänning, empati, djur, vänskap och skärgårdssommar för 9-12 år.
Signering av sina prisbelönta och uppmärksammade barnboksserier Djurdeckarna och Uppdrag djurräddning. Passa på-pris 7/5! Djurdeckarna-Quiz och skrivoch rithörna för barn. Alla deltagande barn får bokmärke och diplom.
Mari Bister har tilldelats kulturpris, Guldtassen och miljö- och naturskyddspris och böckerna rekommenderas av bl.a. 4H.
Om böckerna: Spänning, klurigheter och empati när deckarsyskonen löser mysterier med skadade och utsatta djur.
Info: Djurdeckarna eller Uppdrag djurräddning i sociala medier.
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14. BJÖRN RANELID, Karakåsvägen 27, Kivik, kl. 13.00 - 15.00
Margareta och Björn Ranelid hälsar alla gäster välkomna till våra hus i Kivik. Vi har medverkat i alla år. Våra hus ligger cirka 600 meter ifrån Kiviks Musteri.
Skylten med namnet Karakås står invid vägen. Vårt garage är rapsgult med bårder i engelskt rött. Vi har satt ut en skylt. Namnet Ranelid kan man läsa där man
går in på gården.
Jag ämnar tala bland mycket annat om min kommande roman, som är min trettionionde bok sedan min litterära debut den 25:e oktober år 1983. Romanen har
titeln Min skolfröken skall vara ett frimärke. Albert Bonniers Förlag ger ut boken.
Vi bjuder på kaffe, förtäring och Björn Ranelid Paradismust som vunnit svenska mästerskapet för klarpressad must tre år i rad, nämligen 2019,2020 och 2021.
Alla är välkomna, Margareta och Björn Ranelid.
Info: Björn 073-6500934 och Margareta 0735-174418

15. PIRATENMUSEET, Piratensgata 1, Vollsjö, kl. 14.00 - ca. 16.00
POESI - LITTERATUR & MUSIK PÅ SKÅNSKA:
14.00 HENK BECK, sångare/låtskrivare.
14.15 ANNA ALSMARK: Men Lundagård lever! 100 årsbok för Sveriges äldsta studenttidning. Från Hjalmar Gullbergs litterära tid till samtidens journalistiska
växthus. Anna Alsmark från bokredaktionen, och själv redaktör på Lundagård 1989-1991, berättar.
14.30 KARIN EBERHARDT GRÖNVALL är författaren som debuterade vid 70 års ålder och är still going strong som skrivpedagog, redigerare, korrläsare och
författare. Hon berättar om sitt skrivande ur olika aspekter.
14.45 HENK BECK, sångare/låtskrivare.
15.00 MARIA BIELKE VON SYDOW Estradören och Poetry Slam-mästaren Maria Bielke von Sydow framför sina rappa och underfundiga texter på scenen.
Check it out!…
15.15 HELEN HALLDORSDOTTIR är poet, socialantropolog och tangodanslärare som har skrivit diktsamlingen Livet är Tango och bott och varit verksam i
tangons mecca Buenos Aires. Helen är ordförande och general för Litteraturrundan.
15.30 LARS YNGVE journalist, författare och lärare från Ystad. De senaste åren har han främst uppmärksammats för sin skånsk-svenska ordlista och för sina
böcker som är skrivna på gammelskånska.
16.00 HENK BECK, sångare/låtskrivare.
Info: Peter Danielsson 07-07412369 & Helen Halldorsdottir, helenislandia@gmail.com, 070-3978078.
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- ÄLMHULT, Kronoberg!!!:
16. Anoteket Mikroförlag, Älmhults bibliotek, Skolgatan 1, kl. 10.00 – 14.00
Program med paneldiskussioner, lokala författare, litterära musikframträdanden och minibokmässa med bokbord där lokalförfattare, förlag och bokhandlare säljer sina böcker. Öppet hus – ingen biljett eller föranmälan krävs.
10.05 Öppning
10.10 Anotekets Bok- och musikscen – Smakprov från Anotekets litterära musikprogram: Att koka soppa på en spik, Järnviljan, Att nna sig - Tankar om
livet, Hinner inte, orkar inte, Punkpoesi för trasiga själar samt Möllebergstrollet och de röda stenarna.
11.00 Paneldiskussion med 2 teman, moderator Eva Fodor Velander: Retorik och socialt samspel – Hur kan vi förädla diskussionsklimatet i samhället? och
Bokens framtid i det moderna samhället.
12.00 ”Ny ken på”/”Lär känna”: 6–8 lokalförfattare berättar om sig/sina böcker.
- Under hela dagen är det bokbord och mingel mellan varje programpunkt.
Info: Eva Fodor Velander, eva@anoteket.se, SMS 0702 39 19 45

SÖNDAG 8 maj:
17. THEMIS FÖRLAG, Ekvägen 11, Förslöv, kl. 11.00 - 17.00
Författaren och förläggaren Ingmar Simonsson presenterar Themis förlags utgivning av drygt 70 titlar: konstböcker, musikböcker, poesi, loso , fackböcker, skönlitteratur och annan kvalitetslitteratur, se www.themisforlag.se.
Kl. 14 Tonsättaren Leo Nilsson presenterar Musikens Aforismer - sin sammanställning av över 500 Aforismer.
Vägbeskrivning: Förslöv ligger mellan Ängelholm och Båstad. Ekvägen ligger mittemot kyrkan, enklast att parkera vid kyrkan, gå 100 m. Det går att köra fram,
släppa av passagerarna och köra bort och parkera bilen. Pågatåg från Helsingborg till Förslövs station, sedan buss mot Båstad, andra busstoppet, Margretetorpsvägen, mitt för bensinstation Cirkel K, gå tillbaka 30 m och in vid busshållplatsen åt andra hållet, där börjar Ekvägen, entrégrind till vänster om garaget.
Info: Ingemar Simonsson, 070 - 3208683 themis@telia.com
18. POETISK PLATTFORM, Kulturkvarteret Portugal, Kvarnstensgatan 7, Helsingborg, kl. 14.00 - 16.00
POESICAFÉ med Anna Blennow: Välkommen till Helsingborgs nya kulturella smältdegel på Gåsebäck i stadens södra delar. Gästpoet är Anna Blennow, författare och docent i latin vid Göteborgs universitet. Anna, född 1974 och uppväxt i Helsingborg, är aktuell med diktsamlingen Helsingborgsång. Mellan pärmarna
ryms en berättelse om uppväxt och identitet i formen av ett lyriskt epos. Och en slingrande vandring genom stadens och jagets geogra .
Poeter från Poetisk Plattform och den som vill framträder på öppen scen. Mellan orden pianisten Mikael Rasmusson på inspirerande toner.
Caféet öppet för den som önskar köpa kaffe/ te och ka. Fri entré.
Arrangör: Poetisk plattform med stöd av kulturnämnden i Helsingborg och i samarbete Helsingborgs Kulturförening.
Info: Mikael Rudesjö, 070-5310284
19. KENNY ANDERSSON, Café Point, Skomakaregatan 5A, Lund, kl. 12.00 - 15.00
BOKCAFÉ - 10 böcker av Kenny Andersson: Kenny Andersson delar ut skönlitterära böcker om Adam, som levde i 60-talets Lund med musik, mode och protester. Även böckerna om Inkeri (50- och 60-tal i Stockholm och Lund) och de helt nya om Cecilia (70-tal i Stockholm och Lund) kommer att ställas ut.
Info: Kenny Andersson, 046 12 25 12 eller 072 300 4456, cafepoint.se
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20. LITTERÄR SALONG, Garnhuset, Östra stranden 80, Trelleborg, kl. 13.00 - 17.00
Litterär salong, Program (Med reservation för ändringar):
13.00 Madeleine Brandin Välkommen
13.10 Författargruppen Lövhögen
Lena Sloth presenterar skrivarcirkeln Lövhögen. Ni får även höra något ur Lenas texter.
Louise Bråhammar ”Vad är skillnaden mellan att skriva ktion och reality”. Louise kommer att ge smakprov från sina texter.
Linda X Möller berättar om sin skrivprocess samt tankar och känslor inför manusinlämning. Linda ger även smakprov ur sin kommande bok samt
presenterar Lövhögens utgivna böcker
14.00 Alva Johnsson läser barndomsminnen och dikter
14.15 Gerd Hackberg – sång
14.30 Förfriskningar. Bokbord

15.00

Göran Blohm, f.d Trelleborgare, jurist och med arbete kring Skånska Lantmännen och Nordkorn AG berättar om varför han tog initiativ till antologin
Om rätten till min egen död. Samtal om boken. Madeleine Brandin läser från sitt bidrag - Leva livet till slut
15.40 Peter Ahlqvist läser ur sin självbiogra Det egna fallet - Blir man psykolog om man haft en normal barndom?
15.55 Birk Andersson, bosatt i Malmö, född och uppväxt i Trelleborg, läser superroliga haikudikter från sin senaste bok Haiku åt folket
16.10 Ulf Persson, dramatiker, skådespelare, anglo l, talar om idéer och inspiration samt läser novellen Shakespeare i Småland eller Mannen som var Hamlet
16.25 Janos Kato läser ur sina diktsamlingar Med blandade känslor, Äpplets liv, I eld ugans sken och Låt poesin vara simhud mellan oss.
16.40 Karin Andersson presenterar sin kokbok Pure Food, Delightful Daily Dishes.
16.55 Madeleine Brandin avslutar med läsning ur Biologiska sviten.
- På bokbordet nns förutom böcker av medverkande även historiska noveller och reseskildringar av Matz Lonnedal Risberg, globetrotter med båt och järnväg,
norsk medborgare, hemvändare till Trelleborg.
Vägbeskrivning: Stadsbuss linje 2, hållplats Öster Jär, gå 200 m mot vattnet på Svangränd, ta till höger på Östra stranden, se skyltar. Med bil, kör ned från Östra
Förstadsgatan i Båtgränd, Måsgränd, Svangränd eller Fiskargränd. Parkera där. Gå några hundra meter på grusväg Östra stranden till ljusgul sjöbod. Mittemot
hus nr 80 är det. Ingen parkering på Östra stranden.
Info: Madeleine Brandin, 0768841404, madeleine@arkitekturpoesi.com
21. FÖRLAGSHUSET SILJANS MÅSAR, Platinagatan 4 G, Ystad, kl 14.00 – 16.00
Hjärtligt välkommen till Förlagshuset Siljans Måsar – litteratur för hjärtats tidevarv!
14.00 Yvonne Frank Månsson presenterar dagens program med mingel, ka, bokerbjudande och visar upp boknyheter, vilka främjar hjärtats tidevarv.
14.30 Nanna Aida Svendsen delar med sig av inspiration från själen och kontakten med sitt inre. Hon läser även dikter ur sin poesisamling, att begrunda med
hjärtat, och inbjuder till en djupare konversation, där du kan delta i samtalet. Nanna pratar engelska, men förstår svenska.
15.15 Författarsamtal och berättarstund.
15.45 Avslutning i en stilla stund, samt ordgodis; näring till själen.
Info: Yvonne Frank Månsson, 0708-318179, yvonne@siljansmasar.com
22. MARIANNE E. GUNVE & Ulf Mårtensson, Backagården, Östra Kustvägen 987, Löderup, kl. 11.00 - 12.00 & 14.00 - 15.00
Land möter stad. Villkor förändras i skuggan av andra världskriget. Samma tidsperiod - olika erfarenheter.
Författaren och kåsören (ÖM) Marianne E Gunve samt författaren och kulturredaktören (YA) Ulf Mårtensson nner ni på BACKAGÅRDEN. Författarna samtalar om
sina romaner och läser ur Fina Flickor, Clarys Krig och En Annan Väg (debutroman). Mingel med författarna och försäljning av signerade böcker. VÄLKOMNA!
Info: marianne.gunve@gmail.com
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23. KARIN EBERHARDT GRÖNVALL, Bokhuset, Köpmangatan 28, Borrby, kl 13 - 16
Karin berättar om att läka genom att läsa och skriva och om att debutera som författare sent i livet. Karin kommer även att läsa avsnitt ur sina böcker.
Info: Karin Eberhardt Grönvall, karin.egronvall@gmail.com, 070-3633299

24. YLVA STOCKELBERG, Skepparegatan 5, Simrishamn (mellan biblioteket och hamnen) i vårt fotogalleri i gårdshuset, kl. 13.00 - 17.00
Ord och Bild: Ylva Stockelberg i samarbete med Ove Deilert fotograf. 10 % på alla böcker och alla konstfoton.
Ylva har skrivet nio böcker om katter, en bok om vin och medverkat i antologier om bland annat kommunikation, företagande och döden.
Info: Ylva Stockelberg, 070-7756885, ylva.stockelberg@outlook.com, skeppargaardens.se
25. ARITON FÖRLAG; Petra Ariton och Dennis Ariton, Café Kagan, Stortorget 2, Simrishamn, kl. 14.00 - 16.00
Bokprat över en ka: Köp ditt eget ka och slå dig ned tillsammans med förläggarna Petra Ariton och Dennis Ariton. Ställ vilka frågor du vill om bokutgivning,
skrivande eller livet i största allmänhet.
Info: Petra Ariton, info@ariton.se, 0733-50 88 88
26. BJÖRN RANELID, Karakåsvägen 27, Kivik, kl. 13.00 - 15.00
Margareta och Björn Ranelid hälsar alla gäster välkomna till våra hus i Kivik. Vi har medverkat i alla år. Våra hus ligger cirka 600 meter ifrån Kiviks Musteri.
Skylten med namnet Karakås står invid vägen. Vårt garage är rapsgult med bårder i engelskt rött. Vi har satt ut en skylt. Namnet Ranelid kan man läsa där man
går in på gården.
Jag ämnar tala bland mycket annat om min kommande roman, som är min trettionionde bok sedan min litterära debut den 25:e oktober år 1983. Romanen har
titeln Min skolfröken skall vara ett frimärke. Albert Bonniers Förlag ger ut boken.
Vi bjuder på kaffe, förtäring och Björn Ranelid Paradismust som vunnit svenska mästerskapet för klarpressad must tre år i rad, nämligen 2019,2020 och 2021.
Alla är välkomna, Margareta och Björn Ranelid.
Info: Björn 073-6500934 och Margareta 0735-174418
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27. KLINGAVÄLSGÅRD i Karups Nygård (mellan Blentarp och Sövde), kl. 11.00 - 16.00
Välkommen till vackra Klingavälsgård och årets kavalkad av intressanta författare som skriver för både unga och gamla läsare.
11.00 Barbara Fellgiebel & Mayvor Johnsson hälsar välkommen och berättar om Litteraturrundan
11.15 Bengt Eriksson spelar ”the litteraturrundanboogie”
11.30 Birk Andersson läser superroliga "haikudikter" ur senaste boken; Haiku åt folket.
12.00 Andrea Kontros berättar om känslor, högkänslighet samt om intuition och läser ur sin spänningsroman, med titeln Den förra sommaren.
12.20 Sapfo, Anne Carson och jag. Bengt Eriksson läser fragment och dikter av urkärlekspoeten Sapfo, lologen Anne Carson och sig själv.
12.40 Snezana Lindskog presenterar novellen Bortom grinden nns sommaren – en dröm om frihet.
13.00 Per Andie Lindskog skriver om kaldinierfolket, magikerkvinnor, trollkarlar och även vanligt folk som alla lever och verkar i den ganska okända
världsdelen Thiramaar.
- Vår Karups Nygårds föreningsordförande Mayvor Johnsson har en underbar vacker röst och sjunger varierande härliga sånger mellan de olika
framträdanden - så att de av ord igenklibbade hjärntrådarna kan bli rensade mellan varven.
13.30 Carin Hammarberg läser ur sin debutroman I min systers skugga. Berättelsen om den lilla grevinnan Ulla utspelar sig i 1700-talets mitt på Christinehof.
Romanen är skriven för barn och ungdomar.
14.00 I novellen Perfekt undersöker Eva Grip vad som krävs för att skapa det perfekt tillfredsställande konstverket och i Elitgymnasten hur man själv blir

tillräckligt bra.
14.20 Sabine Schulz-Svensson. Skärgårdsdrömmar och familjehemligheter tar sin början på en ö i Blekinge skärgård… En feelgood med mycket värme och
omtanke. Boken bygger på verkliga händelser.
14.40 Monica Ivesköld berättar om sina skrivarkurser samt tipsar om skrivarkonsten efter att ha gett ut 67 fackböcker, antologier, 2 barnböcker och 1 roman.
Flera romaner är på väg.
15.00 Barbara Fellgiebel läser egna texter
15.30 ” yger min fågel med min längtan, då kommer den inte igen” Bert Westerström läser dikter ur sin nyutkomna bok Mellan oss av ljus en strimma.
Det handlar om kärlek, sorg och saknad.
Info: Barbara Fellgiebel, 076 100 30 80.
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För mer info och uppdaterad program:
www.facebook.com/Litteraturrundan
www.litteraturrundan.se
Samt kontakta enskild arrangör för ändringar i programmet

