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UMEÅ INTERNATIONELLA 
LITTERATURFESTIVAL
15–17/3

MARIANNE 
LINDBERG 
DE GEER
LÖRDAG IDUN 20.00

THEODOR
KALLIFATIDES
LÖRDAG IDUN 13.40

Umeå Folkets Hus
med omnejd
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DORIT RABINYAN
KITTY CROWTHER
JOHN BOYNE
GÖRAN GREIDER
ÅSA LINDERBORG
CARL-JOHAN VALLGREN
MARTINA MONTELIUS
MONIKA FAGERHOLM
ABDELLAH TAÏA
LINA WOLFF
Och många fler…

KO UN
LÖRDAG IDUN 11.10

SILVANA
IMAM
LÖRDAG IDUN 12.30
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ÅSA
MOBERG
LÖRDAG IDUN 20.00
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TORSDAG DAG och KVÄLL gratis, ingen biljett krävs.

FREDAG (10-17) 100 kr.FREDAG KVÄLL (18-01) gratis, ingen biljett krävs.
 OBS: Fredag kväll äger rum på Bildmuseet. Ingen åldersgräns.

LÖRDAG DAG (10-17) 100 kr.LÖRDAG KVÄLL (18-01) 100 kr. Kvällen i Äpplet har 20 års åldersgräns.

BILJETTER TILL LITTFEST Festivalen delas in i olika programdelar. 
Varje del kostar 100 kronor. Delar av festivalen är dessutom helt gratis.

Frågor angående innehållet i denna annonsbilaga besvaras av Patrik Tornéus, info@littfest.se

Egentligen har Littfest aldrig haft 
som mål att vara en spegling av 
föregående kulturår eller aktuella 
debatter. Det sköts redan av andra, 
med varierande resultat. Vi som 
gör Littfest har istället alltid för-
sökt göra en festival som också lyf-
ter det inaktuella,  det bortglömda, 
det kasserade, det som inte ryms 
inom det litterära kretsloppet.

Årets program känns emellertid 
ganska uppdaterat. Tyvärr.
Tyvärr, därför att många av de 
frågor som rests under året helst 
aldrig skulle ha behövt resas; Po-
pulism, ojämlikhet, kvinnovåld, 
fobier, nepotism, flyende och för-
följda människor, mediedrev och 
utsugningen av landsbygden...

I övrigt tror vi att de flesta kän-
ner igen sig. Som vanligt blir det 
en fest i litteraturens tecken som 
sträcker sig över dagarna tre. Det 
blir debatter, uppläsningar, före-
ställningar, diskussioner, bokbord 
och rena festligheter.

Nytt för i år är emellertid att 
vi också schemalagt program på 
kvällstid i Folkets hus på lördag 
samt att det finns en hel Bokvecka 
att förlusta sig med före, under och 
efter själva festivalhelgen. Och då 
har vi knappt hunnit nämna Bar-
nens Littfest på söndag...

Välkomna på festen, eller som 
Alfred Jarrys karaktär Kung Ubu 
formulerat det: "Det var ett vackert 
tal, men ingen lyssnar. Nu drar vi".

Patrik, Erik och 
Elenor

EJ PLATSGARANTI   Biljetterna gäller för festivalens program som 

helhet och inte till enskilda seminarier. Priset är alltså detsamma vare 

sig du planerar att lyssna på ett, tre eller tio seminarier. Först till kvarn 

gäller i alla salar – ingen platsgaranti.

BOKVECKAN Littfest är inte den enda litteraturhändelsen i Umeå. Med premiär i år är hela vecka 11 Bokveckan i Umeå. Under Bokveckan hjälper hela Umeå till att fylla stan med programpunkter. Bokveckan produceras av Visit Umeå. Läs mer på sidan 9.

STÖD Gillar ni festivalen och vill stödja den? Den ideella, politiskt 

och religiöst oberoende föreningen Littfest stödjer man bäst genom 

att antingen köpa en stödbiljett på billetto.se och/eller att bli medlem i 

föreningen. Läs mer på: littfest.se/foreningen

BARN OCH UNGA under 20 år går in gratis och behöver ingen 

biljett. Lördagens kvällsprogram äger rum i barmiljö, där gäller 20 

års åldersgräns.

LIVESÄNDNINGAR Littfests mediapartner Västerbottens-Kuriren livesänder från festivalen på vk.se. Livesändningarna produceras av YNK Produktion AB.

BARNENS LITTFEST  Söndagen erbjuder en helt ny festivaldag 
med program för barn och unga i kulturhuset Väven. Barnens Littfest 
produceras av Umeå Stadsbibliotek. Läs mer på sidan 18.

MERCH T-Shirts (150 kr) eller tygpåse (50 kr) finns i begränsad 

upplaga. Läs mer om årets konstnär Anneli Furmark på sidan 22. Även 

tidigare års merch finns att införskaffa. Kontant betalning eller swish.

KONTAKTA LITTFEST 
E-post: info@littfest.se 
Telefon (under festivalen är vi väldigt 
svåra att nå): 
070-356 06 23 (Erik)
072-745 46 55 (Patrik)
073-914 47 18 (Elenor)
Adress: Pilgatan 10, 903 31, Umeå

FÖLJ LITTFEST PÅ NÄTET 
www.littfest.se 
www.facebook.com/littfest
www.instagram.com/littfestumea

FORMGIVNING Hugo Sundkvist, Humbly
TRYCK Daily Print
UPPLAGA 52 500 ex.

UTSTÄLLARE:
ABF
Alfhild Agrellsällskapet
Atrium förlag
Axess Publishing
Bilda
Bokbinderi Bok&Box
Brombergs
Celanders förlag
Chin Lit
Cora
Ellerströms förlag
Esperantoförlaget
Folkuniversitetet
Fronesis
Fundo Förlag
Förlaget
Glänta förlag
h:ström - Text & Kultur
Illustratörscentrum
Kerstin Westin
Lektörsbordet
Lena Leierth
LL-förlaget
Lubbe-Nordströmsällskapet
Maria Sandellsällskapet +
Karl Östmansällskapet
Mingus
Mirando Bok
Nätverkstan
Nordsken
North Chapter
Novellix förlag
Ord&Bild
Ord&Visor
Pilgatan
Provins
Rastlös förlag
SVD Junior
Svenska författarförbundet
Sällskapet Gunnar Kieris vänner
Teg Publishing
Tidskriftscentralen
Timbro
writers read writers

Med Mitt VK kan du bevaka allt vi skriver om Bokveckan, Littfest eller något annat 
inom kultur du vill ha koll på. Med en pushnotis eller ett mejl får du direkt veta 
när det har hänt något nytt. På så sätt missar du aldrig något viktigt! 

Gå in på vk.se/mittvk och börja följa.

Följ allt vi skriver 
om Littfest! 

Mitt VK

FÖRKÖP via Billetto.se eller över disk hos Bokcafé Pilgatan, Eljest Shop 
eller Bildmuseet i Umeå.

FESTIVALARMBAND Alla biljetter byts in mot festivalarmband på Umeå Folkets Hus. Detta kan göras torsdag 11.00–18.00, fredag 9.00–17.00 och lördag 9.00–17.00.Kom i tid för att undvika köer.

GARDEROB Bostaden bjuder på garderobsavgift fredag och lördag.

VÄLKOMNA PÅ 
FESTEN!



PROGRAM PROGRAM

  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LITTFEST 2018 ANNONS 5  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LITTFEST 2018 ANNONS4

KO UN
LÖRDAG IDUN 11.10

KO UN är en legendar inom världslyriken och ständig 
kandidat till nobelpriset i litteratur. Hans diktade värld 
bygger i hög grad på hans dramatiska liv, som förkropps-
ligar Koreas nutidshistoria. Japanska ockupationen, 
förbud av koreansk kultur, krig, alkoholmissbruk och 
självmordsförsök  –  svårigheterna har varit många. Med 
poesin kom vändningen, och han blev en förgrundsfigur 
inom den Sydkoreanska demokratirörelsen. I kampen 
mot militärdiktaturen fängslades och torterades han 
vid upprepade tillfällen, men lät sig inte tystas. Under 
nittiotalet inleddes en demokratisering i landet. Idag 
är Ko Un att betrakta som en legendar i sitt hemland 
och en centralgestalt inom världslitteraturen. I samtal 
med YUKIKO dUKE.

LITTERATUR
MITT I SAMHÄLLS-
DEBATTEN

TEMA
Valåret 2018 äger rum i en tid som präglas av oroligheter, misstro, 

motsättningar och ”alternativa fakta”. Vilken roll spelar då 
litteraturen för den politiska diskussionen?

Littfest angriper ämnet genom att sätta fokus på reportageböcker och 
debatterande antologier, men också med hjälp av skönlitteraturens och 

poesins sätt att levandegöra och förklara omvärlden.

GÖRAN GREIDER &
ÅSA LINDERBORG
IDUN FREDAG 11.10

Ordet populism är idag ett av de vanligaste tillhyggena i 
den politiska debatten. Men vad innebär det egentligen? 
Är all populism av ondo?

GÖRAN GREIdER, författare och chefredaktör på Dala-
Demokraten, och ÅSA LINdERbORG, författare och kul-
turchef på Aftonbladet, är aktuella med boken Allt är 
möjligt - 76 teser om varför vi behöver vänsterpopulism, 
i vilken de gett sig själva i uppdrag att förklara - och 
försvara - populismen som politiskt fenomen. JOhAN 
ÖRESTIG leder samtalet.

DAN KORN & 
ELISABETH ÅSBRINK
ÄPPLET FREDAG 11.00

Vad är egentligen svensk kultur? Något enhetligt och 
uråldrigt? Eller något föränderligt som formats i mötet 
med andra kulturer?

dAN KORN är författare, journalist och folklivsfors-
kare. I Kalle Anka på kräftskiva, söker han strid med 
dem som vill göra svenskheten till ett vapen mot andra 
kulturer, och med dem som vill beröva invandrare de 
möjligheter till integration som den svenska kulturen de 
facto utgör. Han samtalar med Svenska PEN:s ordfö-
rande, författaren ELISAbETh ÅSbRINK, som skildrat Sve-
riges och världens historia i förhållande till nazismens 
frammarsch och eftermäle i sina böcker Och i Wiener-
wald står träden kvar samt 1947. ANdREAS JOhANSSON 
hEINÖ leder samtalet.

DORIT RABINYAN
FREDAG IDUN 14.50

dORIT RAbINYAN föddes i Israel i en judisk familj som ut-
vandrat från Iran. Romanen Alla floder flyter mot havet 
gav upphov till en politisk skandal 2016 när israeliska 
skolungdomar förbjöds läsa den i litteraturundervis-
ningen. Romanen skildrar den omöjliga kärleken mellan 
israeliska Liat och palestinske Hilmi, och de svåra val 
de ställs inför. Boken har översatts till sjutton språk och 
bland annat belönats med Bernstein Prize. I samtal med 
ELISAbETh ÅSbRINK.

CAROLINE HAINER
LÖRDAG STUDION 11.00

Varför älskar unga killar att rita snoppar i snön? Hur 
kommer det sig att sju av tio män har ett smeknamn på 
sin penis? Vad får en man att skicka en dickpic?

I Män visar kuken för mig söker journalisten CA-
ROLINE hAINER svaren. Sökandet leder mot såväl en 
ifrågasatt manlighet som till den antika konsten, lagbo-
ken, valkampanjer och de riktigt mörka skrymslena på 
internet. I samtal med IdA ÖSTENSSON, ordförande för 
Make Equal.

HANNELE MIKAELA
TAIVASSALO & PETER 
FRÖBERG IDLING
STUDION FREDAG 13.30

hANNELE MIKAELA TAIVASSALO är aktuell med 
den grafiska romanen Scandorama, en dystopisk 
framtidsskildring av en elitstat inom stängda gränser, 
illustrerad av CAThERINE ANYANGO-GRüNEwALd. 
PETER FRÖbERG IdLINGS Julia & Paul är också det en 
kontrafaktisk historia, men om ett Sverige som tog en 
annan väg hundra år tidigare. Granne övervakar nu 
granne och lägenheter kan tömmas utan förvarning. 
Kritikern ThERESE ERIKSSON leder samtalet.

ABDELLAH TAÏA
FREDAG STUDION 12.10

AbdELLAh TAïA är Marockos förste öppet homo-
sexuelle författare, hyllad för den självbiografiska 
romanen Ett arabiskt vemod. Han är också verksam 
som filmregissör och debuterade 2013 med en 
filmatisering av sin bok Frälsningsarmén. Taïa är född 
1973 i Rabat och sedan 1999 bosatt i Paris. I aktuella 
Den som är värd att bli älskad skriver huvudpersonen 
brev till sin döda mor, för att äntligen berätta om sitt liv 
som homosexuell. I samtal med författaren KRISTOFER 
FOLKhAMMAR.

MATTIAS GARDELL & 
HELÉNE LÖÖW  
IDUN FREDAG 12.30

Hur kan dagens radikalnationalistiska terror förstås 
och bekämpas i ett samhälle där sociala medier snabbt 
knyter samman människor i världen?  Sveriges främsta 
forskare på området, MATTIAS GARdELL och hELéNE 
LÖÖw, har skrivit Den ensamma terroristen? tillsam-
mans med massmedieforskaren MIChAEL dAhLbERG-
GRUNdbERG. Boken började planeras sent en kväll på 
Littfest 2015. Nu är Gardell och Lööw tillbaka för att 
knyta ihop säcken. Samtalet leds av LENA bERGGREN.

PER SVENSSON & 
SUSANNE WIGORTS 
YNGVESSON
ÄPPLET FREDAG 15.00

I antologin Skampåle har flera framstående journalister 
och medieforskare funderat kring de moderna med-
iedreven, både som samhällsgranskning och kollektiva 
riter. Finns det ett samband mellan drevjournalistikens 
blomstring och de traditionella mediernas kris? Hur 
påverkas vår personliga integritet av drev på sociala 
medier och vad händer på orter där det inte längre finns 
några granskande journalister kvar?

Dagens Nyheters politiske chefredaktör PER SVENSSON 
och SUSANNE wIGORTS YNGVESSON, docent i etik och 
lektor vid Teologiska högskolan Stockholm samtalar 
med ANdREAS JOhANSSON hEINÖ.

KARIN ALFREDSSON &
GUNILLA BOËTHIUS
LÖRDAG IDUN 14.50

1978. Kvinnorna på Aftonbladets redaktion hade fått nog 
av sexuella trakasserier och manskultur. De skrev Doku-
mentet som blev en larmande väckarklocka. Två av dem, 
författarna KARIN ALFREdSSON och GUNILLA bOëThIUS, 
möts nu igen för att tala om hur uppropet påverkat deras 
skrivande. Vilka var likheterna med dagens #metoo? Vi 
får även en förhandsvisning av Karin Alfredssons kom-
mande dokumentär Sprit, sex och solidaritet. Samtalet 
leds av IdA ÖSTENSSON, ordförande för Make Equal.
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Platser, litteratur och författarskap i mobilen

Med appen härlitt upplever du det litterära Västerbotten på ett 
sätt du aldrig gjort tidigare. Låt oss visa dig vägen till platser 

med betydelse för litteratur och författarskap.

härlitt.se

Härlitt utvecklas av Länsbiblioteket i Västerbotten och 
hämtas gratis i App Store eller Google Play.

Vad är nästa steg i utredningen för en stärkt minoritetspolitik? 
Vittnesmål om kränkande övergrepp mot tornedalingar och andra 
personliga livsöden. Det här är några av våra programpunkter som 

inleder Littfest. Öppet för alla - ingen biljett krävs!

Torsdagen den 15 mars kl 12.30-17.00 i 
Studion, Folkets Hus, Umeå

Detaljerat program hittar du här i programtidningen 
under rubriken ”torsdag 15/3 Studion”.

Arrangörer: Länsbiblioteket i Västerbotten/Region Västerbotten, Länsbiblioteket 
Västernorrland, Regional biblioteksverksamhet Region Jämtland Härjedalen, 
Regionbibliotek Norrbotten/Region Norrbotten – i samarbete med Littfest.

Möt oss på Littfest 2018
Dorit Rabinyan
Ida Linde
Silvana Imam
Nino Mick
Sigrid Combüchen

Annons_littfest.indd   1 2017-12-22   13:02

PROGRAM

Umgås med ringa människor.
Jaga och fiska.

Gör allmännytta.

*
Ta hand om den kropp du fått till låns.

Ät vilt, fisk, bär och rovor. 

*
 Glöm gårdagen och blicka framåt.

Det finns ingenting att göra åt det redan gjorda.
Av misstag blir man klokare, men lär sig gör man aldrig.

*
Du skall föredra det höga tempot,

det korta och det rappa.
Skynda dig till arbetet och skynda dig därifrån.

Arbetet tar inte slut fast man arbetar.
Sömnen tar inte slut fast man sover.

MARKEN
DAVID VÄYRYNEN

Lördag 7 april kl. 15.00
Vävenscenen, plan 1

Österbotten möter Västerbotten i ett fullmatat pro-
gram med författarsamtal, poesi, middag, musik och 
spoken word. Mer information och biljetter finns på 
vaven.se/kalender

Varmt välkommen!

I samarbete med Vasa stad, Kultur Österbotten, 
Länsbiblioteket i Västerbotten, Svenska folkskolans 
vänner, Studieförbundet Bilda, Förlaget, Provins, 
Horisont och Bokcafé Pilgatan.

LitteraTur och Retur

www.vaven.se
www.minabibliotek.se

FRISTAD
Littfest har under de senaste åren starkt 
engagerat sig för att Umeå, som sista 
svenska universitetsstad, ska bli del av 
fristadsnätverket ICORN. Under 2016 bjöds 
det in till ett större seminarium om frågan 
och inte långt därefter, sommaren 2017, tog 
Umeå emot sin första fristadsgäst: Basim 
Ahmed Jamal. Detta firas på årets festival, 
samtidigt som vi fortsätter sätta ljus på den 
evigt aktuella frågan om hot och våld mot 
journalister, författare och artister.

TEMA

Fredagen i Äpplet inleds med att just bASIM AhMEd 
JAMAL får berätta om sin egen resa. Efter avslutade 
studier i Mosul, Irak, startade han Ninevahkvartetten, 
samtidigt som han undervisade studenter på Fine Arts 
Institute for Girls. Snart öppnade han även Al-Rihab 
bookshop, som var den första bokaffären i regionen 
som lånade ut begagnade böcker till läsare. Bokhandeln 
blev fort också en mötesplats för blivande författare, 
inte olikt Umeås eget Bokcafé Pilgatan. När IS tog 
kontroll över Mosul förbjöds det mesta av kulturell 
och intellektuell verksamhet, och Basim Ahmed Jamal 
arresterades och misshandlades.

IMAN AL-GhAFARI, syrisk forskare, poet och författare 
med ICORN-fristad i Sigtuna, har en liknande historia. 
Iman Al-Ghafaris huvudintressen ligger inom genus 
och lesbisk sexualitet, särskilt i Mellanösternkulturer, 
och hon har en doktorsexamen i engelska litteratur- 
och genusstudier. Hon besöker Littfest för att samtala 
under rubriken “Att inte tystas av hatet”, tillsammans 
med författarna LILIAN SJÖLUNd och hELENA GIERTTA.

Musikern och poeten MIKhAIL bORzYKIN från 
Sankt Petersburg är sedan april 2017 Sandvikens 
första fristadskonstnär. Han har under 32 år varit 
frontgestalt i rockbandet Televizor och har under hela 
sin karriär protesterat mot ”orättvisor och grymheter 
i en auktoritär regim”. 2009 spelade Borzykin in 
albumet Deja vu där han anklagar Putins regim för att 
gå tillbaka till Sovjettidens ”hyckleri, tankebrottslighet, 
propaganda och aggression”. Borzykin avslutar fredagens 
program i Äpplet med en text- och musikföreställning.

BASIM AHMED 
JAMAL
FREDAG ÄPPLET 10.00

MIKHAIL 
BORZYKIN
FREDAG ÄPPLET 16.00

IMAN
AL-GHAFARI
FREDAG ÄPPLET 13.55
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T h e o d o r  K a l l i f a t i d e s  •  M a j a  L e e  L a n g v a d  •  E l i s a b e t h  R y n e l l  •  M o n i k a  Fa g e r h o l m 
•  A t h e n a  Fa r r o k h z a d  •  A n n e l i e  B r ä n s t r ö m - Ö h m a n  •  M a t s  S ö d e r l u n d  •  

A n n a  J ö r g e n s d o tt e r  •  A a s e  B e r g  o c h  N i k l a s  Wa h l l ö f  • 
L i n a  Wo l f f 

MÖT VÅRA FÖRFATTARE
PÅ LITTFEST 2018

Fotograf: Privat

Fotograf: Sarah M
ac Key

Fotograf: C
aroline A

ndersson

Fotograf: Elin Berge

Fotograf: C
ato Lein

Fotograf: Caroline A
ndersson

Fotograf: K
hasyahar N

aderehvandi
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Fotograf: Sara K
atrine Th

iesen

ORDCAFÉ ”MARKEN”
Ons 14 mars kl. 18.30, Pilgatan.  
David Väyrynen, en sensationell norrländsk poesi-
debut om hur människor håller fast vid värden om 
solidaritet, arbetsiver och ödmjukhet. 
Entré 40 kr/20 kr för ungd./medl.förköp 090/12 18 30   
Medarr. Studieförb. Bilda 

KÄRA DAGBOK – TONÅRSTJEJENS  
DAGBOK OCH ÖPPEN SCEN
ons 14 mars, kl 18-20, Orangeriet. 

Studieförbundet Bilda bjuder in till en 
kväll där man djupdyker i Tonårs-
tjejens dagbok tillsammans med 
bokens författare, Daniela Auerbach. 
Vi låter tonårstjejen ta plats och hyllar 
kloka, naiva, komiska och mörka 
texter från ungdomsåren. Dessutom 

öppen scen där alla som vill kan dela texter från 
ungdomsåren som en gång var superhemliga och 
superviktiga blir offentliga! Vill du läsa högt eller 
säkra en plats i publiken? Läs mer på www.bilda.nu/
karadagbok

GORE TEXT
Ons 14 mars, kl. 19:00 - 23:00, Konstfrämjandet
10+ konstnärer läser text och poesi. Bar och DJ i pau-
sen. Gore Text är en plattform för text som konstnär-
ligt medium. Det är dags för känslomässig splatter!

PAR I BROTT! 
Tors 15 mars, kl. 18.30-21.00, P5, Väven

Deckarkväll med kriminolog och 
författare Christoffer Carlsson och 
boksläpp för Anki Edvinsson.
Välkommen till en härlig kväll alla 
som älskar crime! Christoffer Carls-
son berättar om sitt författarskap och 
yrke och under samma kväll släpper 
Anki Edvinsson sin debut – Lust att 
döda – en spännande deckare som 
utspelar sig i Umeå. Även bokförsälj-
ning och signering. Buffé och goodie-
bag med hemligt innehåll ingår.
Biljett: 250 kr – väven.se.

ÖPPEN SCEN!
Tors 15 mars 14.00–16.00, Plectrum. 
För alla som har något att berätta eller vill presentera 
en bok. Anmäl dig till anna@northchapter.se

AFTERNOON BOOK TEA
Tors 15 mars kl. 15.00, Pilgatan.
Vi träffas och pratar böcker, tipsar böcker, diskuterar 
böcker. Opretentiöst trevligt samkväm i litteraturens 
tecken. Medverkande: Mina Widding, Annika  
Edlund och Agneta Öberg. Te med scones.
Biljett: 50 kr 

BOKVECKAN UMEÅ 

BOKSLÄPP!
Mån 12 mars, kl. 14.00-16.45, Forskningsarkivet, 
Universitetsbiblioteket, Umeå universitet.
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, del 5  
(registerdelen). Öppet för allmänheten

FÖRFATTARSKOLA 
Tis 13 mars, kl.18.00-20.00, Multisalen, Väven
• Skrivprocessen – ta dig 
från 60 ord till 60 000 ord
• Vägar att bli utgiven
Förläggare Anna Gran-
lund och lektör Jenny 
Sandberg håller i kursen.  
Biljett: 100 kr – väven.se

POETRY SLAM, DELTÄVLING
Tis 13 mars, kl. 19.00, Pipes of Scotland
Kom och njut av härlig stämning och ljuvlig poesi.  
Gratis inträde!

GRUBBEBIBLIOTEKET 
Ons den 14 mars kl. 15.00, Grubbebiblioteket 
”Tjärdrottningen från Vindeln” Susanne Odell, be-
rättar arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, 
berätta om Ingegerd Levander som på 1930-talet 
etablerade sig som en framgångsrik företagare i  
Sverige och i Europa och som med tiden kom att 
kallas Tjärdrottningen. Medarr. Studieföb. Vuxen- 
skolan. Entré 40 kr

Välkommen att ta del av programmet för Bokveckan Umeå som har premiär 2018! 
Vi bygger helt enkelt vidare på Littfest framgångar och utökar festivalen till en hel 
vecka – för alla som älskar böcker, berättande och skrivande. 
 

 ”En hyllning till språket”

SKÄNK EN BOK TILL ETT BARN!
Fre 16 mars, kl. 12.30-15.00, Utopia, entrén mot 
Rådhusesplanaden
Vi hjälper Hjältarnas hus att fylla på sitt bibliotek. Kom 
och lämna dina barn- och ungdomsböcker till oss! 
Tänk på att böckerna behöver vara hela och rena. 
Du kan också lämna dina böcker hos kundservice i 
VK Mediahuset på Förrådsvägen 9, må-fre vecka 11 
mellan tiderna 08.00-15.00.  
Arrangör: Västerbottens-Kuriren 

BOKSLÄPP - SCANDORAMA AV HANNELE 
MIKAELA TAIVASSALO OCH CATHERINE 
ANYANGO-GRÜNEWALD
Fre 17 mars, kl. 16.30-17.00, Plectrum
Scandorama, ett samarbete mellan illustratören  
Catherine Anyango-Grünewald som bor i Sverige 
och författaren Hannele Mikaela Taivassalo från  
Finland. Scandorama är en skandinavisk dystopi  
– eller utopi? Ett idyllsamhälle, en plats man vill ska 
vara perfekt, en elitstat inom stängda gränser.  
Gratis inträde!

IDA ÖSTENSSON & THOR RUTGERSSON: 
BOKSLÄPP – ALLT VI INTE PRATAR OM
Lör 17 mars, kl.18.00, Plectrum

”Allt vi inte pratar om” är en 
bok som är tänkt att inspirera 
killar och män att börja prata 
om sådant som män annars 
inte pratar om. Grunden är 
intervjuer med bland andra 

Kodjo Akolor, Sanny Dahlbeck, Philip Botström, Ali 
Boulala, Daniel Hallberg och Farzad Farzaneh på 
teman som kärlek, skörhet, flyktvägar, ego, sex och 
vänskap. Och här hittar du också samtalsguider och 
tips från män till män.

PETTER  
MED SIN FÖRESTÄLLNING  
”EN HYLLNING TILL SPRÅKET” 
Sön 18 mars, 18.00-19.00,Väven
Hip-hop-artisten Petter är ett levande exempel på 
hur okonventionella vägar kan leda till att en person 
börjar uppskatta ord och språk. Trots att han knappt 
kunde skriva sitt namn när han gick i skolan, har Pet-
ter idag skrivandet som yrke. I den här föreläsningen 
berättar Petter om sitt liv utifrån sin musik och boken 
”16 rader”. Han förklarar hur hans kärlek till språket 
föddes genom hiphopen. Boksignering på plats. 
Biljett: 200 kr, 100 kr för studenter och skolung- 
domar – väven.se! 

Petter Väven 18 mars kl 18.00

MISSA INGA  

NYHETER – FÖLJ  

BOKVECKAN UMEÅ 

PÅ FACEBOOK! 

GRAND  
FINAL!

ORDCAFÉ ”MARKEN”
Ons 14 mars kl. 18.30, Pilgatan.  
David Väyrynen, en sensationell norrländsk poesi-
debut om hur människor håller fast vid värden om 
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Plugga språk  
& litteratur!

Journalistprogrammet

Kandidatprogrammet i språk

Programmet för litteraturvetenskap  
& kreativt skrivande

Fristående kurser i lingvistik,  
litteraturvetenskap och flera språk

Vill du veta mer? 
Scanna QR-koden!

humfak.umu.se
/utbildning

Läs mer och boka biljetter 
via umeateaterforening.se

VÅREN ÄR SCEN
I UMEÅ

När du går
  på känsla är 

du alltid i tid
Frida Selander

6 april

 

Glupa-   
hungern
Ellenor Lindgren/
Västerbottensteatern
21 och 22 april

Kejsarn av 
Portugallien
Riksteatern
25 april

 

1 500 sidor,
3 000 000 bokstäver,
740 000 ord, 
35 690 verser,
1 346 kapitel,
66 böcker,
475 år på svenska.*   
* Bibeln, förmodligen världens mest spridda  
 bok. Upptäck varför och utforska den  
 tillsammans med andra. 
 www.svenskakyrkan.se/umea

 
 

Karlavagnen, 
romantik eller 
evigheten?

Visste du att
Folkuniversitetet har ett nästan 

oändligt urval av kurser,  
utbildningar och föreläsningar för 

dig som vill mer? Anmäl dig på
folkuniversitetet.se

Kunskap förändrar.

T O R S D A G
STUDION
 
11.00 JULES VERNE – KLASSIKER ELLER SCIENCE FICTION? Sverok Västerbotten
Fantastik med fantasy och science fiction är en populär genre, inte minst bland unga, 
men trots det hamnar verk som i vissa fall skapat genren inte på rätt hylla bland våra 
bibliotek. Sverok Västerbotten vill väcka diskussion om hur vi ser på fantastik idag och 
vad det innebär för både unga och gamla läsare. Medverkar gör ANNA ERLANdSSON, 
Förbundsordförande Sverok, samt TOMMY bILdSTRÖM, bibliotekarie från Vindeln som 
drivit fantasyprojekt för unga.

NATIONELLA
MINORITETER 
OCH URFOLKET
SAMERNA
I Sverige finns fem erkända nationella 
minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, 
tornedalingar samt urfolket samerna. 
Nationella minoriteter och urfolket samerna 
har historiskt varit osynliggjorda, både 
avseende språket och kulturen. Regeringen 
beslutade 2016 att tillsätta en särskild 
utredning för en stärkt minoritetspolitik. Det 
är mycket som behöver göras och vi börjar 
med att se, lyssna och lära!
12.30 INLEDNING
PATRIK TORNéUS, Littfest och arrangörerna; LENA KRÅNGLIN, Västernorrland, MARIA ÖMAN, 
Norrbotten, CATARINA LUNdSTRÖM Jämtland/Härjedalen och SUSANNE LJUNGSTRÖM, 
Västerbotten

12.40 NÄSTA STEG?
Bakgrund, nuläge och framtid för våra nationella minoriteter diskuteras av PIRJO LINNA, 
samordnare för nationella minoriteter i Sundsvalls kommun.

13.30 100 ÅRSJUBILEUM
Jämtland/Härjedalens samiska 100-årsfirande. ERIKA UNNES, samordnare för jubileet.

14.00 TORNEDALING - EN ICKE HOMOGEN NATIONELL MINORITET
FIL dR. CURT PERSSON föreläser om arbetet med förstudien - statens övergrepp på 
tornedalingar.

15.00 EN ÖVERLEVANDES BERÄTTELSE
Att föra vidare en överlevandes berättelse. bJÖRN KJELLSSON, folkbildare.

15.30 RUNG
Föreningen som engagerar sig. RUNG - resande, ung, ny och gammal. bRITT-INGER 
hEdSTRÖM LUNdqVIST, etnolog och sekreterare i RUNG.

16.00 KNIVEN I SLIDAN OCH KORKEN PÅ FLASKAN
Fosterlandsförrädarens bekännelser. TUULIKKI KOIVUNEN bYLUNd, biskop emeritus 
Härnösands stift.

16.30 LYRIK, BIBLIOGRAFI & LIBRIS.
För att stärka litteratur på meänkieli. MARIA ÖMAN, Norrbottens regionbibliotek.

16.50 AVSLUT OCH SAMMANFATTNING AV DAGEN

Länsbiblioteket i Västerbotten/
Region Västerbotten, Länsbiblioteket 

Västernorrland, Regional 
biblioteksverksamhet Region Jämtland 

Härjedalen, Regionbibliotek Norrbotten/
Region Norrbotten

PÄR
HANSSON
TORSDAG PILGATAN 20.00

BOKCAFÉ PILGATAN, TORSDAG KVÄLL
20:00 SAMHÄLLSKROPPEN OCH KROPPARNA I SKRIVANDET Provins
Hur arbetar en författare med kropparna i en roman? På vilket sätt kan den egna 
kroppen vara viktig för skrivandet?  Provins bjuder in till panelsamtal och släppfest för 
nr 1/2018 med temat Samhällskropp. Medverkande: ANNA JÖRGENSdOTTER, författare, 
PÄR hANSSON, poet och MAx hEbERT, dramatiker. Samtalsledare: PERNILLA bERGLUNd, 
redaktör för Provins.

ANNA
JÖRGENSDOTTER
TORSDAG PILGATAN 20.00
LÖRDAG STUDION 14.40

Observera att biljett till festivalen 
inte innebär platsgaranti till enskilda 
programpunkter
–kom i tid till det du vill höra!
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IDUN STUDION ÄPPLET

BILDMUSEET, FREDAG KVÄLL

TONSALEN
F R E D A G 1 6 M A R S

10.00 HJÄRTATS OSYNLIGA RASERI Wahlström & Widstrand
JOhN bOYNE blev tidigt känd för sin succéroman Pojken i randig pyjamas. I Hjärtats 
osynliga raseri följer vi irländske Cyril och hans tuffa uppväxt som homosexuell, genom 
internatskolan, passionerna, flykten från äktenskapet, samt åttiotalets New York och 
Amsterdam. Samtalsledare är Provinsredaktören CARL ÅKERLUNd. Samtalet hålls på 
engelska. 

11.10 BEHÖVER SVERIGE EN VÄNSTERPOPULISM? Natur & Kultur, ABF
I Europa växer rörelser som vänder sig emot ”etablissemanget” fram, från höger till vänster. 
Rörelserna kallas ofta nedsättande för populistiska. Men vad kännetecknar dem? Är all 
populism av ondo? Ett samtal mellan GÖRAN GREIdER och ÅSA LINdERbORG, modererat 
av universitetslektor JOhAN ÖRESTIG.

12.30 DEN ENSAMME TERRORISTEN? ABF
Hur kan dagens radikalnationalistiska terror förstås och bekämpas i ett globalt samhälle 
där sociala medier knyter människor samman? Sveriges två främsta forskare i ämnet, 
MATTIAS GARdELL och héLENE LÖÖw, har skrivit en ny bok på ämnet. Här samtalar de 
med idéhistorikern LENA bERGGREN.

13.40 EN HAVERERAD MANLIGHET
CARL-JOhAN VALLGREN har allt sedan debuten för trettio år sedan varit en, om än prisad 
och ansedd, outsider inom den svenska litteraturen. Här samtalar han med författaren 
och dramatikern MARTINA MONTELIUS, om sitt skrivande liv och om konsten att gestalta 
manlighet med allt vad det innebär av risker och ansvar.

14.50 KONFLIKTENS KONSEKVENSER Norstedts och Bilda
dORIT RAbINYAN föddes i Israel i en judisk familj som utvandrat från Iran. Romanen Alla 
floder flyter mot havet skildrar den omöjliga kärleken mellan en israel och en palestinier, 
och gav upphov till en politisk skandal när den förbjöds i Israeliska skolor 2016. Samtalet 
leds av ELISAbETh ÅSbRINK. Samtalet hålls på engelska.

16.00 KATAPULTPRISET Sveriges författarförbund
De nominerade till Katapultpriset presenteras av Skönlitterära sektionen, Sveriges 
Författarförbund: LINUS dE FAIRES Boken om Yousef, JOhANNA FRId/GORdANA SPASICS 
Familieepos, EMMA hOLMS Skäl, VIKTORIA JÄdERLINGS Åh Lunargatan och dAVId 
VÄYRYNENS Marken.

10.00 FRÅN TV4 TILL UMEÅDECKARE North Chapter
ANKI EdVINSSON har bytt spår och studerar idag kriminologi. I debuten Lust att döda 
skildras ett möjligt terrorattentat i centrala Umeå. Parallellt sker ett brutalt mord som 
förbryllar polisen. Hänger händelserna ihop? Hur kan detta ske här? I samtal med 
förläggaren ANNA GRANLUNd.

11.00 ATT SKRIVA SANT MED STIL ABF
Ett samtal om ansvar och förförelse i gestaltande sakprosa med ANNELIE bRÄNSTRÖM-
ÖhMAN, professor i litteraturvetenskap, MAGNUS LINTON, författare, hENRIK bERGGREN, 
journalist och historiker och MOA MATThIS, litteraturvetare och kritiker.

Elisabeth Grate bokförlag,
12.10 DEN SOM ÄR VÄRD ATT BLI ÄLSKAD Bilda och Franska institutet
I den marockanske författaren AbdELLAh TAïAS senaste roman Den som är värd att 
bli älskad skriver Ahmed till sin döda mor för att äntligen berätta om sitt liv som 
homosexuell. Boken är en drabbande brevroman som utforskar ondskans ursprung. 
Samtalet leds av författaren KRISTOFER FOLKhAMMAR och hålls på engelska.

13.30 SVERIGE SOM DYSTOPI Förlaget och Natur & Kultur
hANNELE MIKAELA TAIVASSALO har skrivit (och CAThERINE ANYANGO GRüNEwALd 
illustrerat) Scandorama, om ett framtida Skandinavien som präglas av genexpermiment 
och främlingsfientlighet. En annorlunda, men lika skrämmande tillvaro, skrivs fram i 
PETER FRÖbERG IdLINGS kontrafaktiska roman Julia & Paul. Samtalet leds av kritikern 
ThERESE ERIKSSON.

14.40 MONIKAS HEMLIGA SKRIVARSKOLA ABF
Författaren MONIKA FAGERhOLM (Underbara kvinnor vid vatten, Den amerikanska 
flickan) är inte bara hyllad och prisad för sina böcker. Hon driver också en skrivarskola 
som endast sprids genom sitt goda rykte och vars kö är lång. På Littfest berättar hon om 
sin verksamhet som coach, inspiratör och mentor.

15.50 ROVFÅGLAR OCH AGENTER Goethe Institut och writers read writers
MARLENE STREERUwITz roman Smärtans ängel är en politiskt laddad spionthriller som 
ger läsaren en skarpsinnig analys av en allt mer komplex omvärld. Streeruwitz är, liksom 
landsmaninnan Elfriede Jelinek, en stridbar feministisk och kontroversiell författare i 
Österrike. På Littfest samtalar hon med kritikern ThERESE ERIKSSON. Samtalet hålls 
på engelska.

10.00 FRÅN MOSUL TILL UMEÅ ICORN
bASIM AhMEd JAMAL, bokhandlare och musiker berättar om driften av den första 
bokaffären i Mosul som lånade ut begagnade böcker till läsare, om arresteringar och 
misshandel samt om att slutligen tilldelas en fristad i Umeå. Medverkar gör även KARIN 
hANSSON, samt LEIF MÅRTENSSON. Samtalet modereras av OLA NORdEbO och tolkas till svenska.

11.00 LANDET UTAN KULTUR Timbro
Ena stunden förväntas alla omfamna svenska värderingar. Nästa stund ifrågasätts om det finns 
någon svensk kultur överhuvudtaget. Hur hänger det ihop? dAN KORN, folklivsforskare, 
rabbin och författare till Kalle Anka på kräftskiva, diskuterar svensk kultur och nationalism 
med författaren ELISAbETh ÅSbRINK och statsvetaren ANdREAS JOhANSSON hEINÖ.

12.00 LUNCH MED BOB HANSSON ABF
Han är en av Sveriges mest rappa och folkkära författare och poeter. Möt bOb hANSSON, 
aktuell med Tankar för dagen: Manual för ett snällare liv, när han äntrar scenen för lite 
o-traditionell lunchunderhållning.

13.00 DEN DYSTOPISKA STADEN
En dystopi där fossila bränslen är förbjudna och energi istället utvinns ifrån känslor, där 
sorgen är starkast. Det är huvudtemat i Sorgens princip. Men romanen, som är skriven 
av arkitekten och stadsplaneraren PERNILLA wÅhLIN NORéN, är också en kritik av hur 
arkitekter ibland arbetar, när de ritar utan att fråga oss varför. Här samtalar hon med 
kritikern ERIK PERSSON.

13.55 ATT INTE TYSTAS AV HATET Sveriges författarförbund, ICORN
Medverkar gör LILIAN SJÖLUNd, journalist och författare till boken Hatad, Journalistens 
hELENA GIERTTA, samt fristadsförfattaren IMAN AL-GhAFARI. Författaren VIVEKA SJÖGREN 
från Författarförbundets internationella råd leder panelsamtalet om hot mot författare, 
journalister och andra kulturutövare. Samtalet hålls på engelska.

15.00 MEDIEDREVENS FRAMTID Timbro
Mediala drev mot makthavare som missbrukat sin ställning är en vital del av den liberala 
demokratin. Men vad händer när vår mediala offentlighet blir mindre gemensam och 
ersätts av klickjakt och moralism? Och när mediehusen själva, som under #metoo, 
hamnar i fokus för granskningar? PER SVENSSON och SUSANNE wIGORTS YNGVESSON i 
samtal med ANdREAS JOhANSSON hEINÖ.

16.00 GÖR DIG FRI, GE DIG UT, FLYG! ICORN
MIKhAIL bORzYKIN har under 32 år som frontgestalt i rockbandet Televizor och som poet 
och aktivist testat yttrandefrihetens gränser. Han har arrangerat flera protestkonserter, 
såsom FREE PUSSY RIOT i Sankt Petersburg. I dag är han fristadsmusiker i Sandviken. 
Under Littfest framför Borzykin med tolk delar ur sin text- och musikproduktion.

Teg Publishing, Ord&Bild,
10.00 ON THE RÄLS - OM ATT SKRIVA PÅ TÅG SJ, Kulturbryggan
Ett eget rum pläderade Virginia Woolf för, men går det kanske lika bra med en egen 
sittplatsreservation? Poeterna YOLANdA AURORA bOhM RAMIREz och NINO MICK skriver 
ofta och gärna ombord på tåg och i stationslounger. Möt dem i ett samtal med MARIT 
KAPLA, redaktör för Ord&Bild.

11.00 EN FANFAR FÖR BILDERBOKEN Krumelur och Snöbollen
I ett samtal om bilderbokens betydelse, utveckling och utmaningar möts GUNNA 
GRÄhS och LENNART ENG, bägge bilderboksillustratörer och medlemmar i juryn för 
Snöbollen. Moderator är ANNIKA EdLUNd.

 Krumelur, Snöbollen och
12.00 ÅRETS SNÖBOLLENPRISTAGARE Svensk biblioteksförening
Illustratören och författaren SARA LUNdbERG är årets mottagare av Snöbollen-priset för 
sin bok Fågeln i mig flyger vart den vill, en saga byggd på konstnärinnan Berta Hanssons 
liv. Utdelningsceremoni och samtal leds av VICKY UhLANdER.

13.00 VARFÖR STARTA FÖRLAG? Elsa Swensons Stiftelse
Ersatz har sedan starten utgivit översättningar från andra europeiska språk än engelskan. 
Kärnverksamheten är än i dag att lyfta fram dolda litterära källor och skapa ett eget 
utrymme på en hårt kommersialiserad marknad. Möt ANNA bENGTSSON och OLA wALLIN, 
årets Elsa Swenson-stipendiater.

13.55 STAMPA TAKTEN OCH RIMMA LAGOM Tidningen Skriva
En workshop om poesiskrivandets hantverk. Poeten MATS SÖdERLUNd, aktuell med 
boken Skriva poesi, ger dig konkreta tips och verktyg för att vässa dina egna dikter: Lär 
dig arbeta med motivskiktet, bildskiktet och språkskiktet.

Atrium Förlag, Film i Västerbotten, Institutionen för 
15.00 MINNEN AV MÖTEN kultur- och medievetenskaper (Umeå universitet)
STIG bJÖRKMAN är känd för både intervjuböcker och filmer. Nu aktuell med en bok om 
Michelangelo Antonioni och härnäst bioaktuell med en dokumentär om Joyce Carol 
Oates. Om sina möten med filmhistoriens giganter som Bergman, Hitchcock och 
Tarkovskij berättar Björkman i samtal med sin förläggare ChRISTO bURMAN.

16.00 LANDSKAP OCH TANKE h:ström - Text & Kultur
JONAS ELLERSTRÖM har i årtionden ägnat sig åt Vilhelm Ekelunds svårfångade 
författarskap. Med sin aktuella biografi Landskap och tanke åstadkoms inte bara en 
utmärkt introduktion till författarskapet, utan också en fördjupning i några av dess 
viktiga teman, inte sällan förbundna med det topografiska. LUdVIG bERGGREN samtalar 
med författaren om boken.

Hela kvällen anordnas i samarbete med Bildmuseet, Umeå Universitet.
YOLANDA AURORA
BOHM RAMIREZ
FREDAG TONSALEN 10.00
FREDAG BILDMUSEET 20.00 

OLA WALLIN &
ANNA BENGTSSON
FREDAG TONSALEN 13.00

PERNILLA
WÅHLIN
NORÉN
FREDAG ÄPPLET 13.00

GUNNA
GRÄHS
FREDAG TONSALEN 11.00

ANKI EDVINSSON
FREDAG STUDION 10.00

17.00 MINGEL
Mingel och möjlighet att köpa mat och dryck i restaurang Hansson & Hammar.

17.00 BILDVERKSTAD
Bildverkstaden är öppen 17.00-19.00 i anslutning till vernissagen av Årets svenska 
bilderbok. Välkommen till kreativt skapande med inspiration från teman och tekniker i 
SARA LUNdbERGS bok Fågeln i mig flyger vart den vill.

Krumelur, Snöbollen,
18.00 VERNISSAGE ÅRETS SVENSKA BILDERBOK, PLAN 2 Bildmuseet
Bilderboksskaparen SARA LUNdbERG inviger utställningen Årets svenska bilderbok / Fågeln 
i mig flyger vart den vill, med bilder ur den prisade boken. Hennes bok är en berättelse 
om sorg, längtan, kompromisslöshet och fantasins kraft att förändra. Hon tar emot 
bilderbokspriset Snöbollen under Littfest. Nyligen tilldelades hon också Augustpriset 
för årets svenska barn- och ungdomsbok.

 Skuggteatern
19.00 POPRORETOTENONTIOTÖSOS, PLAN 5 - I UTSTÄLLNINGEN  DADA ÄR DADA
Scenkonstnärer, perfromanceartister, Garageöppnare, kultursvindlare, småbarns-
föräldrar, traktorförare, medlemma i svenska försvaret, norrlänska turnesällskapet, 
kedjerökande BB-personal, mattknytande päronätare, biennaldeltagare, vindrickande, 
feminister, hyllade, snöröjande, utskåpade, amatörer, proffs och dadaister.
 
20.00 POESILÄSNING I, PLAN 6 - I UTSTÄLLNINGEN PASSAGER AV DO HO SUH  Bilda
Uppläsningar av poeterna GÖRAN GREIdER, JAKObE MANSzTAJN, JONAS ELLERSTRÖM, hANNA 
hALLGREN, YEKTA OCh YOLANdA AURORA bOhM RAMIREz. Presentatör: PER bERGSTRÖM.

21.30 POESILÄSNING II, PLAN 6 - I UTSTÄLLNINGEN PASSAGER AV DO HO SUH Bilda
Uppläsningar av poeterna AASE bERG, hELEN MORT, MATS SÖdERLUNd, EIRíKUR ÖRN NORðdAhL 
och NINO MICK. Presentatör: hELENA FAGERTUN.

23.00 VÄÄRT FLEXHALLEN

DJ:s för kvällen är den en dynamiska duon bakom Ord&Bild, Ann Ighe och Marit Kapla.

VÄÄRT
BILDMUSEET – FLEXHALLEN, FREDAG 23.00

Väärt startades i Malmberget av Pär Poromaa Isling och 
Johan Airijoki i början på 00-talet. De har inte spelat till-
sammans på fyra år men på Littfest står de åter på scen 
tillsammans för att framföra såväl äldre låtar som nytt ma-
terial från sitt fjärde studioalbum som kommer under året.
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IDUN STUDION ÄPPLET TONSALEN
 
10.00 DEN FRÄMMANDE PLATSEN Natur & Kultur och Bilda
I ELISAbETh RYNELLS roman Moll följer vi en kvinna som flyr rakt ut i skogen, och vandrar 
längs en övergiven väg. I ELIN wILLOwS debutroman  Inlandet  försöker huvudkaraktären 
starta ett nytt liv, på en okänd plats. Samtidigt går det kanske att skönja något unisont och 
igenkännbart i det främmande? Samtalet leds av journalisten och artisten ANNIKA NORLIN. 

11.00 VINNAREN AV KATAPULTPRISET TILLKÄNNAGES Sveriges författarförbund
De nominerade är: LINUS dE FAIRES Boken om Yousef, JOhANNA FRId/GORdANA SPASICS Familieepos, 
EMMA hOLMS Skäl, VIKTORIA JÄdERLINGS Åh Lunargatan och dAVId VÄYRYNENS Marken.

11.20 POESI ÄR HJÄRTATS MUSIK LTI och Atlantis
Den ständige Nobelpriskandidaten, poeten och människorättsaktivisten KO UN har 
fängslats och torterats för att föra demokratins talan i ett Sydkorea styrt av militärdiktatur, 
men hans röst har aldrig tystats. Nyligen utkomna antologin Vit fjäril samlar ett urval av 
hans verk. Samtalet leds av YUKIKO dUKE och tolkas från koreanska till svenska.

12.30 JAG ÄR EN NATURKRAFT Norstedts
SILVANA IMAM är Sveriges nu största rapartist. Med sina målande bilder och sitt politiska 
budskap samlar hon tusentals fans under sina väckelseliknande konserter. För Silvana 
Imam är ordet viktigt, och hennes texter utkommer nu i boken Silvana, om vilken hon 
samtalar med journalisten och artisten ANNIKA NORLIN.

13.40 ÄNNU ETT LIV Bilda
Han trodde att han skrivit sin sista bok. Men så hände det som fick folkkäre och prisade 
ThEOdOR KALLIFATIdES att fatta pennan och skriva om något så stort som livet själv. 
Romanen Ännu ett liv adderas till författarens digra katalog med över trettio böcker. 
Samtalet leds av litteraturjournalisten YUKIKO dUKE.
 

14.50 DET FÖRSTA #METOO? Bilda
1978. Kvinnorna på  Aftonbladets redaktion hade fått nog. Två av dem, författarna KARIN 
ALFREdSSON och GUNILLA bOëThIUS, möts igen för att tala om hur uppropet påverkat 
deras skrivande. Vilka var likheterna med dagens #metoo? Även förhandsvisning ur 
dokumentären Sprit, sex och solidaritet. Samtalet leds av IdA ÖSTENSSON, ordförande 
Make Equal.

16.00 LÄGET I LANDET OCH URBANITETENS TILLSTÅND Teg Publishing, Ord&Bild
Möt journalisten och författaren PO TIdhOLM och historikern hÅKAN FORSELL i ett samtal 
om modernitet, stad, landsbygd och ojämlikhet genom historien. Samtalet modereras 
av ANN IGhE, ekonomihistoriker och redaktör för Ord&Bild.

10.00 MELLAN FANTASI OCH VERKLIGHET Sveriges författarförbund
Förra årets Augustvinnare LINA wOLFF och tillika författaren till De polyglotta älskarna, 
och författaren och Katapultprisvinnaren CILLA NAUMANN möts i ett samtal om skrivande 
mellan fantasi och verklighet.

11.00 MÄN VISAR KUKEN FÖR MIG ABF
Författaren CAROLINE hAINER har tittat närmare på fenomenet dickpics, alltså män 
som skickar bilder på sitt könsorgan till kvinnor. Varför gör de så? Samtalet leds av IdA 
ÖSTENSSON, ordförande för Make Equal.

12.10 KITTY CROWTHERS MAGISKA BILDVÄRLD Lilla Piratförlaget
KITTY CROwThER är linjens mästare, men också stämningens. Det framhöll ALMA-juryn 
i samband med att hon tilldelades världens största barn- och ungdomslitteraturpris. I 
samtalet med förläggaren ERIK TITUSSON berättar Kitty Crowther om sin senaste bok 
Sagor om natten, varifrån hon hämtar inspiration och hur hon skapar sin magiska 
bildvärld. Samtalet hålls på engelska.

13.30 HON ÄR ARG Bilda
Danska MAJA LEE LANGVAdS Hon är arg är ett poetiskt och ursinnigt vittnesmål om 
upplevelsen att vara adopterad, men också en kritisk granskning av den adoptionsindustri 
som omsätter 15 miljoner dollar per år enbart i Sydkorea. På Littfest samtalar Langvad 
med vännen och författarkollegan AThENA FARROKhzAd.

14.40 ANTIFASCISM FRÅN GÄVLE TILL SPANIEN Norrländska litteratursällskapet
ANNA JÖRGENSdOTTERS nya roman Solidärer rör sig mellan Gävle och Spanien under 
1930-talet och kretsar kring Ingemar, Conxa och Klara, vars liv förändras i grunden av 
det spanska inbördeskriget och kampen mot fascismen. Jörgensdotter tilldelades årets 
Sara Lidman-pris. Under Littfest samtalar hon om litterärt hantverk och antifascism 
med Provinsredaktören CARL ÅKERLUNd.

15.50 MONSTRET Rámus och Goethe Institut
Monstret är en berättelse om förhållanden, hur mycket vi egentligen känner till om 
de vi älskar och om sjukdomens förändring. TERézIA MORA väver ihop två texter om 
två personer som har svikit varandra till en berättelse om ett sönderfall som samtidigt 
ställer sin egen diagnos på vår samtid. På Littfest samtalar hon med författaren SIGRId 
COMbüChEN. Samtalet tolkas från tyska till svenska.

10.00 VAD ÄR EN KLASSIKER? Axess
Vilka kvaliteter är det som gör en klassiker? Finns det någon risk med att klassikerna har 
försvunnit från pensum i skola och på universitet? Har klassiker relevans för förståelsen 
av vår samtid och framtid? Axess TV spelar in när PETER LUThERSSON tillsammans med 
tre gäster diskuterar klassikernas plats i vår samtid.

11.00 GÅR VÄGEN TILL FÖRFATTARSKAPET VIA SKOLBÄNKEN? Bilda
Landets skrivarutbildningar är omåttligt populära, samtidigt som idén om det autonoma 
författargeniet är fortsatt stark. Hur mycket handlar litterärt skrivande om att lära sig ett 
hantverk, och hur mycket handlar om begåvning? Skrivarskollärarna IdA LINdE, hANNA 
hALLGREN och MARIA JÖNSSON reder ut begreppen. Samtalet leds av kritikern ThERESE ERIKSSON. 

12.00 FÖRFALLSTEORI, REVOLUTION OCH DIALEKTIK Fronesis
100 år efter den ryska revolutionen och 50 år efter studentrevolterna ställer det senaste 
numret av Fronesis frågor kring revolutionens historia, samtid och potential. Med 
teoretiker som Marx, Arendt och Jappe förs ett samtal om förfallsteori samt revolutionens 
väsen och dialektik. Medverkar gör JOhAN ÖRESTIG, hANNAh OhLéN JÄRVINEN, CARL wILéN 
och ChARLOTTE FRIdOLFSSON.

13.00 PENGAR, PRESTIGE, PUBLICITET Norrländska litteratursällskapet
Det blir bara fler och fler litterära priser, men vad har de för betydelse? Egentligen. 
Ett samtal om litterära priser, med förläggaren Jonas Ellerström, professor ANNELIE 
bRÄNSTRÖM-ÖhMAN och författaren och prisvinnaren IdA LINdE. Modererar gör forskaren 
JON hELGASON.

13.55 DET HÄR FÅR DU NÄR DU BOKAR EN FÖRFATTARE Författarcentrum Riks
LENA OLLMARK, mest känd för sina skräckböcker för unga, är en av de mest bokade 
författarna i Sverige. Här berättar hon om det ultimata författarbesöket. STIG hANSéN, 
författare och ordförande i Författarcentrum, berättar om Författarcentrums 
bokningsverksamhet som når 800 bibliotek och 200 000 elever varje år.

14.40 MÖRDARENS MAMMA 
Författaren IdA LINdE läser ur sin senaste roman Mördarens mamma.

15.00 KRITIKEN BORTOM KRISEN Kritiklabbet
Den offentliga reflektionen av kulturen skymtar öppningar i ett landskap präglat av 
sociala och tekniska förändringar. Författarna till Framtidens kritik, AxEL ANdERSSON 
och ALExANdER SVEdbERG, samtalar med SARA MEIdELL, kulturjournalist som under våren 
2018 arbetar vid DN, om kritikens morgondag.

10.00 ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE Celanders förlag
Är alla människor lika viktiga? Frågan ställs utifrån konflikten mellan Israel och Palestina. 
Vad hände? Hur har diskussionen i Sverige blivit som den blivit? Vad vet vi? Ett samtal 
mellan författaren GÖRAN bURéN och prästen LISA TEGbY om Israel, Palestina, Sverige, 
kunskap och solidaritet utifrån boken Alla människors lika värde.

11.00 FEEL GOOD MED ALLVARLIG UNDERTON North Chapter
Feel good-författaren ANNAh OVESSON är tillbaka med en ny bok – Att vänta ett liv. I 
boken möter vi rullstolsburna Sarah vars längtan efter ett barn leder till en fertilitetsklinik 
i Danmark, där en högst oplanerad dejt ställer till det. Annah samtalar med sin förläggare 
ANNA GRANLUNd om sin bok och sin skrivprocess.

12.00 LITTERATURENS VÄRDE Norrländska litteratursällskapet
JON hELGASON, forskare vid Lunds universitet med särskild inriktning på litteraturens 
värde, litteraturens funktion och samspel mellan individ och samhälle, föreläser om den 
kulturella prestigeekonomins logik med utgångspunkt i exemplet Umeå Novellpris. 

13.00 DE SIKTAR UTAN ATT SKJUTA Glänta
Med den nya europeiska asylpolitiken tvingas människor att försätta sig i allt farligare 
situationer för att bevisa sitt behov av att stanna. Det är en tillvaro där tiden blivit ett 
vapen i händerna på myndigheterna. 2017 utkom SAMIRA MOTAzEdIS debut En gång i 
veckan drömmer jag att jag är i Iran. På Littfest samtalar hon med Gläntaredaktören 
LINN hANSéN. Samtalet är på engelska.

13.55 HÄSTBOKEN SOM FEMINISTISK STRATEGI
Hur kan hästboken vara en plats för tjejer som bryter mot normer? Hur kan vi lyfta fram 
bredden av olika flickerfarenheter som genren rymmer? Hör gruppen bARA hÄSTbÖCKER 
undersöka frågor om feminism och hästboken som genre tillsammans på scenen. Bara 
Hästböcker är MALIN ERIKSSON, författare, KATJA TIMGREN, författare och ANNA NYGREN, 
litteraturvetare och konstnär.

14.40 VAD GÖR EN LEKTÖR?
Är du i bokskrivartagen? Här får du möta några lektörer som berättar om hur de kan 
hjälpa dig på vägen mot ett färdigt manus. Lektören INGELA hOFSTEN med kollega 
berättar om vad en lektör gör.

15.00 GE UT DIN BOK Tidningen Skriva
Var tredje svensk drömmer om att skriva en bok. Även om försvinnande få lyckas få ett 
förlagskontrakt finns det i dag många vägar till en författardebut. Att ge ut sin bok på 
egen hand är enklare än någonsin och ju mer kunskap du har, desto lättare blir det att 
navigera i den snåriga egenutgivningsdjungeln. JOhANNA wIMAN är redaktör på tidningen 
Skriva och har skrivit handboken Ge ut din bok – från manus till mål.

15.50 SKAM – POESILÄSNING MED ELEVERNA PÅ BISKOPS ARNÖ Biskops Arnö
Eleverna som går årets grundkurs i skönlitterärt skrivande vid Biskops Arnö hälsar 
Littfests besökare välkomna till en läsning av ett alldeles färskt, kollektivt verk. De har 
under terminen arbetat med kollektiva metoder utifrån temat SKAM. Nu har de äntligen 
glädjen att presentera den skamliga frukten av sitt samarbete.

16.20 VERSOPOLIS Versopolis
Fyra, i sina hemländer etablerade, poeter gästar Umeå för att bjuda på poesi på 
originalspråk med projicerade översättningar till svenska. Medverkar gör JAKObE 
MANšTAJN (Polen), hELEN MORT (Storbritannien), EIRíKUR ÖRN NORðdAhL (Island) och 
YEKTA (Frankrike). PER bERGSTRÖM presenterar poeterna från scenen.

L Ö R D A G 1 7 M A R S

SILVANA
IMAM
LÖRDAG IDUN 12.30

ANNAH
OVESSON
LÖRDAG TONSALEN 11.00

ELIN
WILLOWS
LÖRDAG IDUN 10.00

HELEN
MORT
FREDAG BILDMUSEET 21.30
LÖRDAG TONSALEN 16.20

PO TIDHOLM
LÖRDAG IDUN 16.00

Observera att biljett till festivalen 
inte innebär platsgaranti till enskilda 
programpunkter
–kom i tid till det du vill höra!

YEKTA
FREDAG BILDMUSEET 20.00
LÖRDAG TONSALEN 16.20
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L Ö R D A G

Tio års tradition av ständigt nya berättelser. 
Drama. Humor. Livsberättelser. Skrönor.
Dags för en ny vecka fylld med  
berättarkraft och lyssnarglädje!
Läs mer på berattarfestivalen.se

SKELLEFTEÅ 9-15 APRIL 2018

Berättarfestivalen arrangeras av  
NORDISKT BERÄTTARCENTRUM, en del av  
Västerbottensteatern, i samverkan med   
Kulturavdelningen Skellefteå kommun,  
Skellefteå museum och Västerbottens museum 
samt en mängd lokala arrangörer.

www.vaven.se

Våren i Väven!
Vårens bästa upplevelser finns i Väven. Vi har laddat 
kalendern full med flera efterlängtade festivaler, 
härlig humor, magiska konserter, inspirerande föreläs-
ningar, författarbesök, poesi, teater, dans, film, konst, 
familjeföreställningar och mycket mer.
Kom och upplev våren med oss i Väven. Här finns 
kulturäventyr för alla smaker och åldrar.

Läs mer på vaven.se. Välkommen!

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK /
FÅGELN I MIG FLYGER VART DEN VILL
VERNISSAGE UNDER LITTFESTKVÄLLEN PÅ  

FREDAG 16.3 KL 18
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KONST OCH FOTO
PÅ MUSEET I VÅR

Gammlia Umeå | www.vbm.se

TISDAG–FREDAG 10–17 | ONSDAG 10–20 |  LÖRDAG–SÖNDAG 11–17  |  FRI ENTRÉ

KALLES DRÖM OCH
ANDRA VERKLIGHETER
Till 6 maj
Svensk toppkvalitetskonst 
efter 1945 från samlingen 
Helge Lindens minne. 

REMOTE POSSIBILITIES
18 februari–27 maj
Mishka Henner i gränslandet 
mellan konst och dokumentär
fotografi.

BARNDOMAR
Till 30 september
Eftertänksam fingertopps
känsla av Sune Jonsson.

EN PIONJÄR
Till 27 maj
Lina Persson, en av Väster
bottens första kvinnliga 
fotografer.
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IDUN, LÖRDAG KVÄLL ÄPPLET, LÖRDAG KVÄLL
18.00 GLÄDJEHUSET SVERIGE
I Glädjehuset Sverige, leder AASE bERG och NIKLAS wAhLLÖF en attack på den 
svenska livsstilens grogrund för främlingsrädsla och populism. De noterar den 
svenska livsstilshetsens tillväxtkåta framfart och avslöjar de svenska värderingarnas 
underströmmar såväl hos ekologiska hipsters och bostadsrättsmedelklass som hos 
bonnläppar och aurakärringar. Samtalet dem emellan leds av intervjusoffornas okrönte 
mästare PEKKA hEINO.

19.00 SKRIVANDETS (VITA) VILLKOR Förlaget
AThENA FARROKhzAd, MAJA LEE LANGVAd och AdRIAN PERERA, tre uppmärksammade 
författare från Sverige, Danmark och Finland, samtalar om skrivandets villkor för ickevita 
författare. Hur ser skrivandet och mottagandet ut av texter i den samtida nordiska 
litteraturen som förhåller sig till rasism och migration? Författarna läser också ur sina 
verk Trado, Dage med galopperende hjertebanken och White Monkey.

20.00 LIVET PÅ DRIFT Natur & Kultur
De båda kulturpersonligheterna MARIANNE LINdbERG dE GEER och ÅSA MObERG ansvarar 
för två uppmärksammade och aktuella uppväxtskildringar från sextiotalet: Livet  
respektive På drift. I båda fallen berättas, mer eller mindre självbiografiskt, om ett 
sextiotal där vingar vecklas ut och ett socialt medvetande tar sin form. Tillsammans med 
MOA MATThIS utreds skillnaderna och likheterna böckerna emellan.

21.00 BOKSIGNERING
MARIANNdE LINdbERG dE GEER och ÅSA MObERG signerar sina böcker i Rist.

22.00 MINGEL OCH MUSIK

17.30 MIN BOKHYLLA – ÅRETS LITTQUIZ
Inget Littfest utan festivalens traditionella och populära litteraturquiz! Som alltid är 
det VICKY UhLANdER och VERA LYNøE som leder quizet. Givetvis finns fina böcker och 
Littfestmerch i prispotten.

20.00 SVAJPA HÖGER
Går det att säga “jag älskar dig” i en avförtrollad tid där alla ord förlorat sin mening? 
ISAbELLE STÅhLS roman Just nu är jag här följer studenten Elise som uppgivet dejtar 
på Tinder, föredrar äldre män och äter antidepressiva. Liknande mönster återfinns i 
MARIA MAUNSbACh roman Bara ha roligt, som söker äkta kärlek i en värld av fullfjädrade 
dejtingproffs. Samtalet leds av hANNA PALM.

21.00 TV-SPEL MED RÄVEN OCH SÄLEN
I podden Spela spel hörs serietecknaren NANNA ”RÄVEN” JOhANSSON och komikern 
JONAThAN ”SÄLEN” UNGE göra just det. Spela spel alltså. Tv-spel, data-spel, smartphone-
spel och ibland till och med brädspel. Under Littfest gör de just det. Spelar spel. På 
storbildsskärm.

22.00 POESI OCH KONTRABAS MED SARA GRANÉR OCH BRITA BJÖRS
Satirikern och konstnären SARA GRANéR har lagt upp illustrerade treradiga dikter på 
sitt instagramkonto, som nu samlas i boken Blixt från oklar himmel. Den illustrerade 
poesiläsningen ackompanjeras av kontrabasisten bRITA bJÖRS.

22.40 PRISUTDELNING FÖRFATTARTÅGET Teg Publishing, Ord&Bild, SJ
Prisutdelning för vinnarna av Författartåget – en skrivartävling på SJ:s nattåg 
från Göteborg via Stockholm till Littfest. Vid tågets avgång annonseras temat för 
tävlingstexterna, och de tävlande kan skriva fram till att tåget rullar in i Umeå. En jury 
bestående av KRISTOFER FOLKhAMMAR, AThENA FARROKhzAd och SARA MEIdELL utser 
vinnarna. Kanske finns nästa litterära stjärna på detta tåg?

23:30 DAVID VÄYRYNEN MED ORKESTER SPELAR MARKEN
Från diktsamlingen Marken och dess systerverk Marken EP varvas dikter med sånger 
i en berättande föreställning om människorna i Malmfälten, om hur den inomkyrkliga 
laestadianska väckelsen och den progressiva arbetarrörelsen skapat ett tankesystem 
som sätter sig på tvären mot det moderna samhällets krav på konsumtion och tillväxt.

Kvällens DJ är ELENA wOLAY.

Kvällen presenteras i samarbete med Teg 
Publishing, Galago och Bilda.
Konferencier för kvällen är Hanna Palm.

ATHENA
FARROKHZAD
LÖRDAG KVÄLL IDUN 19.00

AASE BERG &
NIKLAS WAHLLÖF
LÖRDAG KVÄLL IDUN 18.00

ADRIAN
PERERA
LÖRDAG KVÄLL IDUN 19.00

NANNA
JOHANSSON
LÖRDAG KVÄLL ÄPPLET 21.00

ISABELLE
STÅHL
LÖRDAG KVÄLL ÄPPLET 20.00

MARIA
MAUNSBACH
LÖRDAG KVÄLL ÄPPLET 20.00

DAVID
VÄYRYNEN
LÖRDAG KVÄLL ÄPPLET 23.30

SARA
GRANÉR
LÖRDAG KVÄLL ÄPPLET 22.00
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Publicera din bok
Skriv inte för skrivbordslådan – vi hjälper dig att nå ut!

Vi sköter det 
praktiska

Vi kan formge och trycka din bok, sköta försäljningen, 

faktureringen och distributionen – vi ser till att 

din bok finns tillgänglig. Läs mer på...

www.tryckabok.se

Vi är till för dig som vill trycka och ge ut din egen bok. 

Vi hjälper dig med hela processen, alltifrån att professionellt formge boken, 

till tryckning och distribution av både stora och små upplagor.

Frågor, funderingar? Vi finns i Umeå, Skiftesvägen 6 på Grisbacka – hör av dig till oss på 090 145 405 eller info@tryckning.nu

Skriv ditt liv
Låt barn och barnbarn få ett bestående minne 

i form av ditt liv i bokform! Vi hjälper dig med 

det praktiska – formgivning och tryckning. 

Små upplagor
Behöver du endast ett fåtal exemplar? 

Inga problem – vårt minimiantal är 3 exemplar. 

Läs mer på...

www.tryckabok.se

 100 ex Mjukband 79 kr/st
 50 ex Mjukband 97 kr/st
 20 ex Mjukband 163 kr/st
 3 ex Mjukband 481 kr/st

 100 ex Hårdband 138 kr/st
 50 ex Hårdband 193 kr/st
 25 ex Hårdband 273 kr/st
 10 ex Hårdband 488 kr/st

PRISEXEMPEL PAKETPRIS: 150 ex, inkl formgivning – 79 kr/st
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Magasinet för dig  

som skriver

NUMMER 2 2017 

79 KRONOR | FINLAND 8 EUR

»Det finns 

en känsla 

av stress 

och iver.« 

Författaren Negar Naseh  

sugs in i sin egen berättelse

HITTA MODELLEN  
Ge ut boken på det  

sätt som passar dig

JOHANNES ANYURU   
Vill oroa läsarna

MELLAN 

RADERNA Älskade skrivmaskin!  

Vi har besökt de  

sista entusiasterna.

TILLBAKA TILL  

SKOLBÄNKEN  
Vi guidar till 32  

skrivarskolor

PRIS 79 SEK, 89 NOK, € 8,90
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Rensa texten och 

ladda tomrummen
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Magasinet för dig  som skriver

PERSPEKTIV
PRIS 79 SEK, 89 NOK, € 8,90T I D S A M  0 1 8 5 - 0 5

7    3 8 8 0 1 8     5 0 7 9 0 6

FÖRFATTARE OCH FÖRÄLDEREn omöjlig ekvation?

ÄLSKADE BOKLÅDA Därför överlever de – trots allt

✹ Jag, hon eller han? Vi guidar dig!✹ Så påverkar det berättarrösten✹ Hyllade författaren om att våga välja

Ett av dina viktigaste beslut:

John Ajvide Lindqvist:»Jag har slutat vara rädd«  

NUMMER 5 2017 

»Har du en sårig eller dysfunktionell relation till dina föräldrar? Grattis!« Sid. 61
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Din bästa skrivarkompis!

• Härma mästarna

• Sno från konsten

• Förläggarna:  

Du kan lära dig skriva

»Blanda och kör deras  

liv i en mixer« sid 78

NUMMER 1 2018

Magasinet för dig  

som skriver

SIKTA HÖGRE

Dags att söka 

SKRIVARKURS

REFUSERAD?
Så tacklar du beskedet
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Alla har en historia att berätta.

Vi hjälper dig publicera din.

Skräddarsydd utgivning

Personlig service

Gratis publicering av e-bok

www.typeandtell.se

Kapitel 1

Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade 

ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Clara 

och Lotten voro inne med sköt-ekan att hämta 

honom på Dalarö brygga; men det dröjde 

evigheter, innan de kommo i båt. De skulle till han-

delsman och ha en tunna tjära och på abeteket och 

hämta gråsalva åt grisen, och så skulle de på posten 

och få ett frimärke, och så skulle de ner till Fia 

Lövström i Kroken och låna tuppen mot ett 

halvpund småtärna till notbygget, och sist hade de 

hamnat på gästgivaregården, där Carlsson bjudit 

på kaffe med dopp. Och så kommo de äntligen i 

båt, men Carlsson ville styra, och det kunde han 

inte, för han hade aldrig sett en råseglare förr, och 

därför skrek han, att de skulle hissa focken, som

5

Självpublicering på dina villkor! PRIS 79 SEK, 89 NOK, € 8,90
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R E T U RV EC K A  1 3

Anna Höglund:

  »Jag vägrade 

   anpassa mig«

ANMÄ L DIG PÅ TIDNINGENSKRIVA .SE/LITTFEST 
Erbjudandet gäller t o m 25 mars 2018.

Vill du få fart på ditt skrivande? Drömmer du om att ge ut en bok? I tidningen Skriva  
får du tips och råd av Sveriges främsta författare och skrivlärare.

I varje nummer:

intervjuer med hyllade aktuella författare. 
insidertips från förlagen. 
utmanande skrivtävlingar. 
handfasta guider om allt från hur man 
skapar trovärdiga karaktärer till hur man 
fångar läsarna redan på första sidan.

Upptäck varför både etablerade och 
 aspirerande författare läser Skriva – ett av 
Sveriges snabbast  växande magasin! 

TESTA 3 NUMMER FÖ R 99 KRO NO R!

vaven.se/barnenslittfest
umea.se/kultur

Kan det bli för mycket
Littfest? Självklart inte!

Den 18 mars fyller vi Väven med Barnens Littfest. Det kommer  
att spraka av spännande och roliga aktiviteter i hela huset. Kom 
och titta på rafflande teckningsbattle. Lyssna när författarna  
läser högt ur sina egna böcker. Gå på releasefest. Ta del av fram-
trädanden. Ställ frågor till bokoraklet. Gå på biovisning. Tävla och 
vinn fina priser. Släpp loss fantasin i vår skaparverkstad. Titta på 
våra utställningar och mycket, mycket mer. En litteraturfestival 
för barn i alla åldrar!

På Barnens Littfest deltar bland andra:
Hannele Mikaela Taivassalo  Lena Frölander-Ulf
Clara Dackenberg  Linnea Krylén
Stina Wirsén  Johan Unenge
Sara Lundberg  Ann-Helén Laestadius
Sarah Sheppard  Andreas Palmaer

Barnens Littfest är helt kostnadsfritt. En del programpunkter kräver en kostnadsfri biljett 
som finns att hämta i Kulturreceptionen på plan 3. Biljettsläpp sker den 2 mars. 

För information och fullständigt program, se vaven.se/barnenslittfest

Umeå kommun i samarbete med Länsbiblioteket Västerbotten och Folkets Bio Umeå.
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FÖRFATTARE
I URVAL

SKRIVANDET
I FOKUS

JOHN BOYNE
IDUN FREDAG 10.00

JOhN bOYNE, född 1971, har skrivit drygt ett dussin 
romaner för barn och vuxna, bland annat den 
sedermera filmatiserade Pojken i randig pyjamas som 
blivit en succé över hela världen.

Hans senaste verk på svenska, Hjärtats osynliga 
raseri, är en irländsk utvecklingsroman med svärta 
– fängslande, gripande och samtidigt stillsamt 
humoristisk. Samtalet på Littfest, som hålls på engelska, 
modereras av Provinsredaktören CARL ÅKERLUNd.

TERÉZIA MORA
STUDION LÖRDAG 15.50

TERézIA MORA föddes i Ungern, och bor sedan 1990 i 
Berlin. I dag är Mora en av de viktigaste och mest intres-
santa tyskspråkiga författarna. På svenska finns sedan 
2011 den hyllade Alla dagar . På Littfest är hon aktuell 
med den prisbelönta Monstret – en roadtrip genom 
Europa och en betydande roman om två av litteraturens 
(och livets) största frågor; kärleken och döden. Leder 
samtalet, som tolkas från tyska, gör författaren SIGRId 
COMbüChEN.

SARA LUNDBERG
TONSALEN FREDAG 12.00
BILDMUSEET FREDAG 18.00 

Illustratören och författaren SARA LUNdbERG vann Au-
gustpriset 2009 för boken Skriv om och om igen. 2017 
vann hon sitt andra Augustpris för Fågeln i mig flyger 
vart den vill. Det är en berättelse om sorg, längtan, 
kompromisslöshet och fantasins kraft att förändra. En 
berättelse inspirerad av konstnärinnan Berta Hanssons 
måleri och barndomsår.
På Littfest samtalar SARA LUNdbERG med bibliotekarien 
ANNIKA EdLUNd.

KITTY
CROWTHER
STUDION LÖRDAG 12.10

Bilderboksskaparen KITTY CROwThER föddes i Bryssel, 
med en pappa från England och mamma från Sverige. 
Hennes produktion omfattar idag över trettio titlar. År 
2010 tilldelades Kitty Crowther Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens minne (ALMA).

Hon besöker Littfest för att prata om sin bok Sagor 
om natten som ges ut på Lilla Piratförlaget i original, 
vilket innebär att boken först kommer på svenska för 
att sedan översättas till andra språk.

ELISABETH
RYNELL
IDUN LÖRDAG 10.00

ELISAbETh RYNELLS roman Hohaj (1997) blev en 
stor framgång, och 2002 kom en uppföljare av 
samma intensitet, Till Mervas. Nu är Rynell aktuell 
med Moll. Det är en roman som bär Rynells märke. 
Huvudpersonen Moll lever i ett samtida, kanske 
framtida Sverige, där olönsamma, onödiga människor 
utlokaliseras från huvudstaden. 

På Littfest möter hon författaren ELIN wILLOwS, i ett 
samtal som modereras av musikern och journalisten 
ANNIKA NORLIN.

CARL-JOHAN
VALLGREN
IDUN FREDAG 13.40

Författaren och musikern CARL-JOhAN VALLGREN 
debuterade 1987 med romanen Nomaderna, men slog 
igenom på allvar med För herr Bachmanns broschyr. 
2002 utkom Den vidunderliga kärlekens historia, för 
vilken han erhöll Augustpriset. Nu är han aktuell med 
Mikael Persbrandts memoarer, skrivna i samarbete 
med skådespelaren själv. På Littfest samtalar Vallgren 
med dramatikern och författaren MARTINA MONTELIUS, 
om ett återkommande tema i hans verk: en havererad 
manlighet.

LINA WOLFF
STUDION LÖRDAG 10.00

I dag bor LINA wOLFF (född 1973) i Sverige efter att 
tidigare varit verksam som tolk och handelsagent i 
såväl Spanien som Italien. Mångspråkigheten går 
igen i Wolffs författarskap, inte minst i hennes tredje 
bok, De polyglotta älskarna (2016), som hyllades av 
en enig kritikerkår och belönades med både Svenska 
Dagbladets litteraturpris och Augustpriset för bästa 
skönlitterära bok. På Littfest samtalar Wolff med 
författaren CILLA NAUMANN. 

MARLENE
STREERUWITZ
STUDION FREDAG 15.50

MARLENE STREERUwITz är österrikisk författare och 
dramatiker,  feminist och politiskt aktiv. I romanen 
Smärtans ängel ger hon en skarpsinnig analys av en 
komplex omvärld där privata aktörer övertar statens 
roll när det gäller säkerhet, och alltmer nästlar sig in i 
våra privata liv. I Tyskland utkom boken strax innan Ed-
ward Snowdens avslöjanden om den så kallade ”över-
vakningsindustrin”. Under Littfest samtalar hon med 
litteraturkritikern ThERESE ERIKSSON.

TEMA

Under ett antal programpunkter vänder vi 
blicken mot det egna skrivandet. Att äga 
verktyg för att uttrycka sig är viktigt för ett 
demokratiskt samtal och samhälle.
 Hur uttrycker vi oss själva, och varför 
drivs vi att dela våra berättelser? Och hur 
går en tillväga för att få sin bok utgiven? 
Skrivarutbildningarna är populära, men 
finns läsarna?
 Dessa frågor söker vi svar på i en rad 
programpunkter som sätter skrivandet i fokus.

ATT SKRIVA
STUDION FREDAG 14.40

Finlandssvenska författaren MONIKA FAGERhOLM 
(Underbara kvinnor vid vatten, Den amerikanska 
flickan) är inte bara hyllad och prisad för sina böcker. 
Hon driver också en närmast hemlig skrivarskola, 
som endast gör sig känd genom sitt goda rykte och 
vars kö är lång. Dels håller hon en mer formaliserad 
årslång kurs för ett antal deltagare, dels håller hon privat 
korrespondens med ett antal namnkunniga författare.

GE UT DIN BOK
TONSALEN LÖRDAG 15.00

Var tredje svensk drömmer om att skriva en bok. 
Försvinnande få får ett traditionellt förlagskontrakt, 
men det betyder inte längre att man nått vägs ände. Att 
ge ut sin bok på egen hand är idag enklare än någonsin 
oavsett om man siktar på en bästsäljare, en personlig 
minnesbok eller en nischad fackbok. Ge ut din bok — 
från manus till mål är en handbok som ger dig verktyg 
för att fatta rätt beslut för din bok. Boken är skriven av 
JOhANNA wIMAN, redaktör för Tidningen Skriva. 
I samarbete med Tidningen Skriva.

POESIWORKSHOP
TONSALEN FREDAG 13.55

Att skriva poesi är ett hantverk som vilket annat 
skrivande som helst. Du kan lära dig tekniken, 
knepen, verktygen. Och genom övning kan du bli 
bättre. Poeten MATS SÖdERLUNd är aktuell med 
boken Skriva poesi, och under Littfest ger han 
konkreta tips och verktyg för hur du vässar dina 
egna dikter. Mats Söderlund har publicerat flerta-
let diktsamlingar, essäsamlingar och en roman. 
I samarbete med Tidningen Skriva.

ATT SKRIVA SANT
MED STIL
STUDION FREDAG 11.00

Författarförbundets sektion Sanning och Stil bjuder 
in till ett offentligt samtal kring balansen mellan san-
ning och gestaltning i sakprosa. Den akademiska 
traditionen ställer krav på genomskinlighet, men hur 
rimmar det med stilens förförande? Går det att skriva 
såväl levande som sant, eller måste sanningen vara 
torftig och ängslig? Medverkar gör ANNELIE bRÄNSTRÖM-
ÖhMAN, MAGNUS LINTON, hENRIK bERGGREN och MOA 
MATThIS.
I samarbete med Författarförbundet.

SKRIVARUTBILDNINGAR
ÄPPLET LÖRDAG 11.00

Trycket på skrivarutbildningarna är hårt, intresset för 
att själv uttrycka sig är stort. Samtidigt är trenden att 
allt färre läser. Hur hänger det ihop? Och vilken roll har 
skrivarutbildningarna i ett samhälle där möjligheten att 
uttrycka sig är närmast gränslös? Samtalar gör hANNA 
hALLGREN, poet och professor i litterär gestaltning vid 
Akademin Valand, IdA LINdE, författare och kursansvarig 
för Biskops Arnös Författarlinje och MARIA JÖNSSON, 
lektor i litteraturvetenskap vid Umeå Universitet. 
Samtalet leds av litteraturkritikern ThERESE ERIKSSON.
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Sara Lundbergs bildroman Fågeln  
i mig flyger vart den vill tilldelades 
nyligen Augustpriset 2017!  
På Littfesten berättar hon om sin 
prisade bok – en saga inspirerad  
av konst nären Berta Hanssons  
bildvärld och uppväxtår i den lilla, 
jämtländska byn Hammerdal. 

v i n n a r e

1720
AU

GUSTPR I S E T

fredag 16/3

www.mirandobok.se

»Årets barn- och 
 ungdomsbok«



mirando bok
är ett litet

kvalitetsförlag 
inriktat på 

bilderböcker. 
vi ses på littfsten!

Upphovsmannen  
är en kvinna
Alma haag Ellen dalhberg Ragnhild haarstad
11 november 2017–13 maj 2018

www.kvinnohistoriskt.se

Möt Abdellah Taïa
på Littfest 2018!

varlam sjalamov 

Genom snön 
Övers. Ola Wallin

ersatz

christian kracht 

De döda 

Övers. Anna Bengtsson

www.ersatz.se

2017 var Littfests hittills starkaste poesiår, med en be-
jublad läsning i Bildmuseets utställningslokal som stor 
höjdpunkt. Med detta i färskt minne är det svårt att 
mäta styrkan i detta års än mer matade program.

Världsstjärnan KO UN kommer förstås på besök, det 
blir poesiföreställning i Idun med AThENA FARROKhzAd, 
MAJA LEE LANGVAd och AdRIAN PERERA, och såklart ännu 
en fullmatad läsning på Bildmuseet, fredag kväll.

Sedan fortsätter det europeiska samarbetsprojektet 
Versopolis, med de noga utvalda internationella gäs-
terna  JAKObE MANSzTAJN (Polen), hELEN MORT (Stor-
britannien), EIRíKUR ÖRN NORðdAhL (Island) och YEKTA 
(Frankrike). De kommer introduceras med svenska, 
nytryckta översättningar, som delas ut till publiken.
Bland de svenska gästerna märks poeter i vitt skilda gen-
rer, som NINO MICK, YOLANdA AURORA bOhM RAMIREz, 
dAVId VÄYRYNEN, bOb hANSSON samt AASE bERG, MATS 
SÖdERLUNd, JONAS ELLERSTRÖM, hANNA hALLGREN och  
GÖRAN GREIdER.

POESI

ÅRETS KONSTNÄR

TEMA

Årets t-shirts och 
tygpåsar har illustrerats 
av Anneli Furmark

Sedan 2017 bjuder Littfest in en konstnär att tolka 
festivalen i bild. De ges fria händer att fånga in aktuell 
temata, eller att utgå från Littfest i stort. I år har uppdra-
get gått till ANNELI FURMARK, serieskapare och konstnär 
bosatt i Umeå. Hon berättar själv om sitt val av motiv:

”Bilden utgår från en lite underligt placerad stuga 
på en åker utanför Umeå. Himlen speglar sig i pölar 
på marken. Vad pågår i stugan? Intensivt och koncen-
trerat författande eller isolation och misstänksamhet 
mot allt där ute? Nödvändigheten av att dra sig undan 
eller en barriär mot världen? Ensamheten med de egna 
tankarna kan bli både fruktbart och förödande. Hur-
somhelst är skylten där, den utlovar någonting annat, 
kontakt, människor, kanske till och med party. Den är 
ikopplad, lamporna blinkar. Välkomna.”

T-shirts och tygpåsar finns till försäljning under festivalen.

MAJA LEE 
LANGVAD
LÖRDAG STUDION 13.30
LÖRDAG IDUN 19.00

BOB
HANSSON
FREDAG ÄPPLET 12.00

NINO MICK
FREDAG TONSALEN 10.30
FREDAG BILDMUSEET 21.30

EIRÍKUR ÖRN
NORÐDAHL
FREDAG BILDMUSEET 21.30

F
ot

o:
 S

ar
a 

K
at

ri
ne

 T
hi

es
en

F
ot

o:
 N

ad
im

 E
la

zz
eh

F
ot

o:
 I

dh
a 

L
in

dh
ag

F
ot

o:
 M

ar
ti

n 
S

te
nm

ar
k

F
ot

o:
 E

ri
k 

B
ru

nu
lf



PROGRAM

  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LITTFEST 2018 ANNONS24

A
B

F,
 A

lb
er

t 
B

on
ni

er
s 

F
ör

la
g,

 A
tl

an
ti

s 
bo

kf
ör

la
g,

 A
tr

iu
m

 fö
rl

ag
, A

xe
ss

, B
ar

br
o 

O
sh

er
 P

ro
 S

ue
ci

a 
F

ou
nd

at
io

n,
 B

ild
a,

 B
ild

er
bo

ks
pr

is
et

 S
nö

bo
lle

n,
 B

ild
m

us
ee

t, 
B

is
ko

ps
 A

rn
ö,

 B
ok

ca
fé

 P
ilg

at
an

, B
os

ta
de

n,
 C

el
an

de
rs

 fö
rl

ag
, C

or
a,

 E
lis

ab
et

h 

G
ra

te
 B

ok
fö

rl
ag

, E
ls

a 
S

w
en

so
ns

 s
ti

ft
el

se
, E

ur
op

ea
n 

C
om

is
si

on
 -

 C
re

at
iv

e 
E

ur
op

e,
 F

ilm
 i 

V
äs

te
rb

ot
te

n,
 F

ra
ns

ka
 in

st
it

ut
et

, F
ro

ne
si

s,
 F

ör
fa

tt
ar

ce
nt

ru
m

 R
ik

s,
 F

ör
la

ge
t, 

G
al

ag
o,

 G
lä

nt
a,

 G
oe

th
e 

In
st

it
ut

, G
ra

te
 fö

rl
ag

, h
:s

tr
öm

 -
 T

ex
t &

 K
ul

tu
r,

 

IC
O

R
N

, I
ns

ti
tu

ti
on

en
 fö

r k
ul

tu
r-

 o
ch

 m
ed

ie
ve

te
ns

ka
pe

r,
 U

m
eå

 u
ni

ve
rs

it
et

, K
ru

m
el

ur
, K

ul
tu

rb
ry

gg
an

, L
T

I K
or

ea
, L

eo
pa

rd
 fö

rl
ag

, L
ill

a 
P

ir
at

fö
rl

ag
et

, L
it

tf
es

t V
as

a,
 L

än
sb

ib
lio

te
ke

t i
 N

or
rb

ot
te

n,
 L

än
sb

ib
lio

te
ke

t i
 Jä

m
tl

an
d,

 L
än

sb
ib

lio
te

ke
t i

 

V
äs

te
rb

ot
te

n,
 L

än
sb

ib
lio

te
ke

t i
 V

äs
te

rn
or

rl
an

d,
 M

ir
an

do
 B

ok
, N

at
ur

 &
 K

ul
tu

r,
 N

or
rl

än
ds

ka
 li

tt
er

at
ur

sä
lls

ka
pe

t/
 F

ör
fa

tt
ar

ce
nt

ru
m

 N
or

r,
 N

or
st

ed
ts

, N
or

th
 C

ha
pt

er
, O

ff
si

de
 P

re
ss

, O
rd

&
B

ild
, P

ro
vi

ns
, R

ám
us

 F
ör

la
g,

 w
ri

te
rs

 re
ad

 w
ri

te
rs

, R
eg

io
n 

V
äs

te
rb

ot
te

n,
 S

J,
 S

ta
te

ns
 K

ul
tu

rr
åd

, S
ti

eg
 L

ar
ss

on
s-

st
ift

el
se

, S
ve

ns
ka

 A
ka

de
m

ie
n,

 S
ve

ns
k 

B
ib

lio
te

ks
fö

re
ni

ng
, S

ve
ri

ge
s f

ör
fa

tt
ar

fö
rb

un
d,

 S
V

E
R

O
K

, T
eg

 P
ub

lis
hi

ng
, T

im
br

o,
 U

m
eå

 k
om

m
un

, V
er

so
po

lis
, V

äs
te

rb
ot

te
ns

 K
ur

ir
en

, Y
N

K
 P

ro
du

kt
io

n

Ko Un [kor], Dorit Rabinyan [isr],
Silvana Imam, Kitty Crowther [bel],
Theodor Kallifatides, Åsa Moberg, 
Marianne Lindberg De Geer, 
Carl-Johan Vallgren, Martina 
Montelius, Abdellah Taïa [mar], 
John Boyne [irl], Mattias 
Gardell, Heléne Lööw, Göran 
Greider, Åsa Linderborg, Po Tidholm, 
Monika Fagerholm [fin], Karin 
Alfredsson, Gunilla Boethius, 
Marlene Streeruwitz [aut],
Sara Lundberg, Elisabeth Rynell, 
Elin Willows, Lina Wolff, Cilla 
Naumann, Terézia Mora [hun], 
Sigrid Combüchen, Hannele 
Mikaela Taivassalo [fin], 
Peter Fröberg Idling, Catherine 
Anyango Grünewald, Dan Korn, 
Elisabeth Åsbrink, Bob Hansson, 
Per Svensson, Anna Jörgensdotter, 
Anki Edvinsson, Magnus Linton, 
Henrik Berggren, Moa Matthis, 
Annelie Bränström-Öhman, 
Eiríkur Örn Norðdahl [isl], 
Yekta [fra], Helen Mort [gbr], 
Jakobe Mansztajn [pol], Adrian 
Perera [fin], Maja Lee Langvad 
[dnk], Athena Farrokhzad,
Nino Mick, Yolanda Aurora 
Bohm Ramirez, Mats Söderlund, 
Johanna Wiman, Hanna 
Hallgren, Pär Hansson, Jonas 
Ellerström, Ida Linde, Aase 
Berg, Niklas Wahllöf, Stig 
Björkman, Håkan Forsell, 
Pernilla Wåhlin Norén, Caroline 
Hainer, Ida Östensson, Gunna 
Grähs, Mikhail Borzykin [rus], 
Lennart Eng, Iman Al-Ghafari 
[syr], Basim Ahmed Jamal 
[irq], Samira Motazedi [irn], 
Nanna Johansson, Jonatan 
Unge, Sara Granér, Brita Björs, 
Jon Helgason, Isabelle Ståhl, 
Maria Maunsbach, Linus de 
Faire, Johanna Frid, Gordana 
Spasic,Emma Holm, Viktoria 
Jäderling, David Väyrynen, 
Helena Giertta, Lilian Sjölund, 

Stig Hansén, Lena Ollmark, 
Annah Ovesson, Göran Burén, 
Karin Hansson, Leif Mårtensson, 
Ola Wallin, Anna Bengtsson, 
Peter Luthersson, Maria Jönsson, 
Charlotte Fridolfsson, Hannah 
Ohlén Järvinen, Carl Wilén, 
Sara Meidell, Axel Andersson, 
Alexander Svedberg, Katja 
Timgren, Anna Nygren, Malin 
Eriksson, Ingela Hofsten, 
Max Hebert, Pernilla Berglund, 
Lena Krånglin, Maria Öman, 
Catarina Lundström, Susanne 
Ljungström, Pirjo Linna, Erika 
Unnes, Curt Persson, Björn 
Kjellsson, Britt-Inger Hedström 
Lundqvist, Tuulikki Koivunen 
Bylund, Anna Erlandsson,
Tommy Bildström, Annika 
Norlin, Kristofer Folkhammar, 
Patrik Tornéus, Pekka Heino, 
Hanna Palm, Lena Berggren, 
Yukiko Duke, Viveca Sjögren, 
Therese Eriksson, Erik Titusson,
Ann Ighe, Marit Kapla,
Andreas Johansson Heinö, 
Johan Örestig, Susanne Wigorts 
Yngvesson, Erik Persson, 
Carl Åkerlund, Ludvig Berggren, 
Lisa Tegby, Linn Hansén, Per 
Bergström, Helena Fagertun,
Ola Nordebo, Annika Edlund,
Vicky Uhlander, Vera Lynøe, 
Anna Granlund, ChristoBurman, 
Eugene Wolynsky, Sun-Kyoung 
Choi, Peo Rask, Stefan Lindberg, 
Malin Isaksson, Jörgen Lind, 
Anna Maris, Lina Ekdahl, 
Helena Looft, Kristoffer Appelvik 
Lax, Christina Gratorp, Ali 
Derwish, Lizette Romero, Alice 
Hansen, Emma Glimmer Larsen, 
Pernilla Waern, Juan Iragorri, 
Rasmus Daugbjerg, Johan 
Eriksson, Daria Osipova Østerlie, 
Dunja Kasim, Sami Aidi, 
Marie Mathilde Harm Skousen, 
Benedicte Ayoe Ejsing Ørsnæs, 
Skuggteatern, Väärt, Elena Wolay.WWW.LITTFEST.SE


