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UMEÅ INTERNATIONELLA 
LITTERATURFESTIVAL
14–16/3
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SAMAR
YAZBEK
[SYR]

JONAS HASSEN 
KHEMIRI

SARA
STRIDSBERG

MEG ROSOFF [USA]
SAMI SAID
AMANDA SVENSSON
NATHACHA APPANAH
BENGT POHJANEN
AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR [ISL]
YANG LIAN [CHN]
JÖRN & RAFAEL DONNER [FIN]
JONAS KARLSSON
EVA LINDSTRÖM
Och många fler…

Umeå Folkets Hus
med omnejd

YOKO
TAWADA
[JPN]

KIM
THÚY
[CAN]

JOHANNES 
ANYURU
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Vi älskar det fria ordet!
Som stolt samarbetspartner till Littfest vill vi passa på att uppmärksamma det 
fria ordet – något vi älskar och arbetar för dagligen. Du som är prenumerant får 
därför ge bort VK till någon. Till ditt barn, granne eller vän. På så sätt är du med 
och delar med dig av det fria ordet.
Ge bort det fria ordet – en månad fri läsning på vk.se.
Ditt barn, vän eller granne beställer VK Plus på vk.se/kampanj/littfest.   

En månad 
fri läsning 
på vk.se! 

Erbjudandet gäller t o m 31 mars 2019 och avser en prenumeration på VK Plus, där allt material på vk.se ingår. 
Ord. pris 99 kr/mån. Erbjudandet gäller privatpersoner. Ingen bindningstid. Prenumerationen avslutas automatiskt. 

Nu kan du vara med och sprida det till fler.
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Så var det då äntligen dags för ännu en fest i littera-
turens tecken. De av er som varit med ett tag känner 
nog igen sig. Tre dagar till bredden fyllda med samtal, 
seminarium, läsningar, bokbord och spelningar, såväl 
dag som kvällstid. Och biljetterna är förmodligen mer 
eller mindre redan slut.

Men på sätt och vis märks också en skillnad 2019. 
Till i år har vi, trötta på att slå ut väggar och söka nöd-
lösningar, försökt strama åt festivalens många uttryck. 
Istället för att låta saker och ting växa över bredden har 
vi försökt koncentrera oss på de delar vi är stolta över, 
och som vi känner att vi kan utveckla. Programpunk-
terna i Idun har skänkts lite mer omsorg, samtidigt som 
det skett en försiktig upprustning i festivalens andra 
lokaler. Fredagens och lördagens kvällsprogram är 
bredare. Barnens Littfest, Bokveckan, Bokbussen och 
Författartåget är ännu med på tåget, med skillnaden 
att de inte gör sina jungfruresor.

Lika stolta är vi över att återigen husera utdelningen av 
Katapultpriset, Snöbollen och Elsa Swenson-stipendiet.

Den riktigt uppmärksamme noterar också att några 
kära och nygamla bekantskaper, såväl svenska som 
internationella, förärar oss med nya besök. Men vi 
har också den stora äran att presentera för Umeå nya 
och angelägna författarskap. ALMA-prisvinnande 
meg rosoff, den ständigt aktuelle johannes anyuru, 
fransk-mauritiska nathacha appanah, kanadensiska 
kim thúy och Nordiska rådets prisvinnare auður 
ava ólafsdóttir bara för att nämna några. Den sist-
nämnda presenterar vi dessutom genom ett nordiskt 
samarbetsprojekt som vi är initiativtagare till (se sidan 21).

Ett annat projekt som sätter ett tydligt avtryck på 
årets festival är Littfest Översätter där fristadsförfat-
tare vars verk ännu inte finns på svenska kommer att 
översättas och presenteras mitt under brinnande fes-
tival (se sidan 21).

Därtill har vi det Europeiska poesiprojektet ver-
sopolis, som nu gör en nystart i nygammal kostym. 
På det stora hela gör vi en mer professional festival, 
som krävt ett tydligare koordinerande av svenska och 
internationella aktörer, och ett hårdare arbete året 
runt. Littfest 2019 har silats genom flera filter för att 
finna sin slutgiltiga form: över 140 medverkande, från 
20 olika länder.

Välkomna!
Patrik, Erik och
Elenor

kontakta littfest 
E-post: info@littfest.se
Telefon (under festivalen är vi väldigt 
svåra att nå): 
072-745 46 55 (Patrik)
070-356 06 23 (Erik)
073-914 47 18 (Elenor)
Adress: Östra Rådhusg. 2, 903 26, Umeå

fÖlj littfest pÅ nÄtet 
www.littfest.se 
www.facebook.com/littfest
www.instagram.com/littfestumea

formgivning Hugo Sundkvist
tryck Daily Print
upplaga 52 500 ex.

BILJETTER TILL LITTFEST 
Festivalen delas in i olika programdelar. 
Varje del kostar 100–150 kronor. Delar av 
festivalen är dessutom helt gratis.

TORSDAG DAG och KVÄLL
gratis, ingen biljett krävs.
FREDAG DAG, 150 kr ordinarie och 100 
kr för pensionärer och studenter.
FREDAG KVÄLL, gratis inträde till 
Bildmuseet, ingen biljett krävs.
LÖRDAG DAG, 150 kr ordinarie och 
100 kr för pensionärer och studenter.
LÖRDAG KVÄLL, gratis inträde till 
Norrlandsoperan, men 100 kr för inträde 
till programmet i Konsertsalen.
Kvällen på NO har 20 års åldersgräns.

EJ PLATSGARANTI
Biljetterna gäller för festivalens pro-
gram 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 litteratur-
händelsen i Umeå. Under Bokveckan 
vecka 11 hjälper hela Umeå till att fylla 
stan med programpunkter. Bokveckan 
produceras av Visit Umeå. Läs mer på 
sidan 9.

BARN OCH UNGA
under 20 år går in gratis i mån av plats. 
Ingen biljett behövs. Lördagens kvälls-
program har 20 års åldersgräns.

FÖRKÖP
via Billetto.se eller över disk hos Bokcafé 
Pilgatan, Eljest Shop eller Bildmuseet i 
Umeå. Biljetter till kvällsprogrammet 
lördag säljs via Norrlandsoperan.

FESTIVALARMBAND
Alla biljetter byts in mot festivalarm-
band på Umeå Folkets Hus. Detta kan 
göras torsdag 11.00–19.00, fredag 9.00–
17.00 och lördag 9.00–17.00. Medtag 
student- eller pensionärsbevis. Kom i 
tid för att undvika köer.

GARDEROB
Bostaden AB bjuder på gratis garderob 
fredag och lördag dag och kväll.

MERCH
T-Shirt och tygpåse finns att köpa i be-
gränsad upplaga. Läs mer årets konstnär 
ludwig franzén, på sidan 23.

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

BIBLIOTEKSBUSSEN
står utanför Folkets hus, fredag och lör-
dag 11.00-17.00.

VÄLKOMNA
TILL FESTEN!

elfrida bergman (Idun). Återkommande cirkusdirektör 
för festivalens största scen, färgstark kulturanalytiker och 
författare till Queering Sápmi.

david vÄyrynen (Studion). Poeten, kroppsbyggaren, 
mångsysslaren och Norrländska litteratursällskapets 
ordförande som gav Hakkas ett ansikte. Och vilket 
ansikte sen…

mats jonsson (Äpplet). Seriedirektören som numera 
bara är serie, Bollstabruksonen från Telefonplan med 
verk som Mats Kamp och Nya Norrland på sitt samvete.  

sofia olsson (Bildmuseet). Serietecknare, redaktör 
och hetero i Hägersten. Alla undrar vad hon är i Husby, 
Hökarängen och Högdalen.

per bergstrÖm (Bildmuseet). Rámus förlags grundare 
och snart legendarisk förläggare. En man som enligt 
rykten varit fler gånger i Slovenien än de flesta slovener. 

helena fagertun (Bildmuseet och Vita Kuben). Över-
sättare, kritiker och tidigare redaktör för Provins och Ett 
lysande namn. Från Skråmträsk, men får vara med ändå. 

nino mick (NO). nino är inte bara tågvärd utan också 
svensk mästare i poetry slam. Dessutom borde hen 
också ha minst en SM-titel i bokpoesi. Författare till 
Tjugofemtusen kilometer nervtrådar.

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

VÅRA
PRESENTATÖRER
Vad vore en litteraturfestival utan alla 
fantastiska presentatörer – en kategori 
som tyvärr ofta glöms bort. 
Vi samlat de flesta av de bästa: 

BRA ATT VETA

Gillar ni festivalen och vill 
stödja den? Köp stödbiljett eller 
bli medlem i föreningen.
Läs mer på:
littfest.se/foreningen
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SAMI SAID
LÖRDAG IDUN 13.40

Människan är den vackraste staden är sami saids tredje 
roman efter debuten Väldigt sällan fin och Monoma-
ni.  Allt kring sami said och hans romaner känns som 
ett mysterium, som en av Jorge Luis Borges många 
labyrinter med små dunkla spår som är utlagda som 
brödsmulor i texter genom åren. Levde han verkligen 
i kulvertarna under Umeå universitetsbibliotek, läste 
Kalle Anka och skrev sin debutroman? Augustprisnomi-
nerade Människan är den vackraste staden är en modern 
Candide, en samtida pikaresk om San Francisco, på 
drift från stad till stad i ett Europa fyllt av nyfattigdom 
och fascism, men också en berättelse om möten männ-
iskor emellan fylld av humor och värme. 

JOHANNES
ANYURU
LÖRDAG IDUN 14.50

När poeten, dramatikern och prosaisten johannes anyuru 
för första gången besöker Littfest gör han det med en 
rik produktion i bagaget. Romanerna En storm kom 
från paradiset och De kommer att drunkna i sina mödrars 
tårar samt essäsamlingen Strömavbrottets barn  :   Texter om 
konst, våld och fred 2010–2018 är titlar lika prisbelönta 
som lästa. Det är berättelser som på olika sätt förhåller 
sig till sin samtid, till utanförskap, främlingsfientlighet, 
svek, men också till engagemang, tro och vänskap.

SARA STRIDSBERG
LÖRDAG IDUN 11.00

I romanen Kärlekens Antarktis använder sara stridsberg 
återigen sin förmåga att förvandla ett historiskt och lit-
terärt stoff till ett konstnärligt mästerverk. Tidigare har 
det varit Valerie Solanas, eller Nabokovs Lolitagestalt 
som behandlats. Det gemensamma är skildringen av 
våldet mot kvinnorna, de utstötta och försvarslösa – ett 
ämne som tyvärr är lika aktuellt utanför som i fiktionen. 
På Littfest samtalar hon med Västerbotten-Kurirens kul-
turredaktör sara meidell.

MALIN LINDROTH
LÖRDAG STUDION 14.00

malin lindroths bok Nuckan är en essä, en slags djupt 
personlig nuckans idéhistoria som reser frågor om vårt 
samhälles syn på en- och tvåsamhet. Men det är ingen 
klagosång utan ett försök att reclaima ordet nucka och 
ta tillbaka det fulaste namnet och tvätta skammen ur 
det. Detta är ett befrielseprojekt, ett ifrågasättande av de 
normer som vi fortfarande är så knutna till och kanske 
blinda inför samt ett beredande av plats för den större 
berättelsen om kärlek, makt och relationer.

JONAS HASSEN
KHEMIRI OCH
AMANDA SVENSSON
FREDAG IDUN 12.10

jonas hassen khemiri och amanda svensson tillhör 
sin generations mest tongivande författare. Nu möts 
de på Littfest för ett samtal om familj, författande och 
formgrepp. amanda svenssons kommande roman Ett 
system så magnifikt att det bländar är en familjeberät-
telse om tre syskon som försöker nå varandra i en värld 
som blivit alltmer splittrad. Precis som i jonas hassen 
khemiris hyllade Pappaklausulen ställs frågan om hur 
långt ifrån varandra en familj kan komma innan den 
upphör att höra ihop? Hur fortsätter man vidare, som 
en familj, trots hemligheter och dispyter?

FÖRFATTARE
I URVAL

Årets Littfest har över 140 medverkande,
här är några av gästerna: 
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LÖRDAG STUDION 11.00

bengt pohjanen har hunnit med det mesta. Han är 
inte bara präst (i olika kyrkor) utan har också skrivit 
romaner, dramatik, filmmanuskript, sånger, dikter och 
libretton och dessutom på tre språk: svenska, meänkieli 
och finska. Att sammanfatta Pohjanens levnad är därför 
inte helt enkelt, men i Gränsgångare -68 görs ett tappert 
försök att försöka ringa in i vart fall delar av ett liv, en 
tidsanda och en ganska negligerad geografisk del av 
Sverige. bengt pohjanen hör utan tvekan till en av de 
stora svenska kulturpersonligheterna. 

Foto: Khim Efraimsson
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YOKO TAWADA [JPN]
FREDAG IDUN 13.40

När den japanska författaren yoko tawada besökte 
Littfest för fem år sedan så var hon tämligen okänd 
för de flesta svenska läsare. Idag är hon ett respekterat 
namn såväl i Sverige som internationellt och nyligen 
vann hon det stora amerikanska litteraturpriset Natio-
nal Book Awards kategori för översatt litteratur. När 
hon nu återvänder gör hon det med En isbjörns memoarer 
- på ytan en berättelse om tre isbjörnar: Mormodern 
som är bästsäljande författare i Sovjetunionen, dottern 
som är en nyskapande cirkusartist i DDR och barnbar-
net som är en världsberömd djurparks attration. yoko 
tawadas märkliga roman är emellertid inte ett försök 
att förstå djurvärlden, utan mänskligheten. Genom att 
se på oss genom ett djurs ögon blottläggs våra brister 
och inkonsekvenser.

KIM THÚY [CAN]
LÖRDAG IDUN 12.30

kim thúy föddes i Vietnam, men är idag bosatt i Ka-
nada. Erfarenheterna från Vietnamkriget, Nordviet-
nams maktövertagande, amerikansk ockupation, livet 
i flyktingläger och som båtflykting har, tillsammans 
med erfarenheterna i det nya hemlandet som krögare, 
översättare och advokat, kommit att prägla hela hennes 
författarskap. 

Genombrottet kom i och med den självbiografiska 
debuten Ru som vunnit ett flertal priser. På Littfest 
talar hon om sitt författarskap och om sin senaste bok 
Smaker från Vietnam. Boken är en receptsamling, men 
också en resa i dofter, färger och smaker samt en kär-
leksförklaring till familjens kvinnor. 

LONE
ABURAS [DNK]
FREDAG STUDION 14.00

lone aburas (född 1979) är dansk författare med fem 
romaner på sitt samvete. Hon gästar Littfest för första 
gången i samband med att Politisk roman utkommer 
på svenska i johanne lykke holms översättning. Här 
är det den danska rasismen som granskas och som får 
sig en riktig käftsmäll - och det av en författare som 
karakteriserat sig själv som ”ofullkomlig festdiktare, 
en politisk aktivistamatör med dåligt samvete”. lone 
aburas har med rätta kallats en av Danmarks mest 
intressanta unga författare. 

MEG ROSOFF [USA]
TORSDAG IDUN 17.00

När meg rosoff debuterade som författare 2004 med 
ungdomsromanen Så har jag det nu hade hon hunnit 
bli 46 år gammal. Sen gick allt fort och tolv år senare 
fick hon Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 
med motiveringen: ”Meg Rosoffs ungdomsböcker talar 
till både känsla och intellekt. På en gnistrande prosa 
skriver hon om människans sökande efter mening och 
identitet i en besynnerlig och bisarr värld. Hon lämnar 
aldrig läsaren oberörd. Ingen bok är den andra lik i 
detta modiga, humoristiska författarskap”. I Rosoffs 
författarskap kämpar ungdomar i gränslandet mellan 
barndom och vuxenliv med sin egen identitet och sexu-
alitet och hamnar ofrivilligt i kaotiska situationer och i 
likhet med Astrid Lindgren är Rosoffs empati för och 
lojalitet med unga fullständig. 

JÖRN OCH RAFAEL 
DONNER [FIN]
FREDAG STUDION 15.00

Innan du försvinner är en brevväxling mellan jÖrn donner 
(född 1933), känd som bland annat författare, regissör, 
politiker och samhällsdebattör, och dennes yngste son 
rafael donner (född 1990), verksam som filmskapare, 
författare och chefredaktör för Studentbladet. Tiden är 
utmätt. Pappa Jörn kämpar sedan länge med behand-
lingar mot cancer, men sonen Rafael har mängder av 
frågor kvar att ställa. I såväl Finland som Sverige har 
tankeboken lästs och hyllats för sin lågmälda ton och sin 
litterär melankoli. På Littfest fortsätter  samtalet Don-
ners emellan och precis som på de 150 sidorna väntas 
en djupdykning i familjeband, mansroller och vad det 
kan innebära att vara son till en av Finlands största 
kulturprofiler. Programpunkten leds av pekka heino.

SAMAR YAZBEK [SYR]
LÖRDAG IDUN 16.00

Journalisten och författaren samar yazbek vänder åter 
blicken mot hemlandet Syrien, ett land i sönderfall 
och våldsam konflikt. Denna gång med fokus på Sy-
riens kvinnliga revolutionärer, som inte bara tvingats 
kämpa mot regimen, IS och andra islamistiska rebeller, 
utan också mot ett uråldrigt patriarkalt system som vill 
tysta dem. Boken Nitton kvinnor: berättelser om syriskt 
motstånd bygger på vittnesmål som yazbek samlat in 
under tre års tid.

NATHACHA
APPANAH [MUS]
FREDAG STUDION 16.00

nathacha appanahs roman Våldets vändkrets utspelar 
sig på den franska ön Mayotte i Indiska oceanen – sedan 
några år en del av EU. Denna kluvenhet genomsyrar 
hela romanen som berättar om Moïse, en ung pojke 
med ett svart och ett grönt öga. Romanen ställer frågor 
om mellanförskapet. Vad är man om man inte är utanför 
och inte innanför, inte Den Andre och inte europé? 
Våldets vändkrets har väckt stor uppmärksamhet i Frank-
rike och blivit mångfaldigt prisbelönad.

KOKO HUBARA [FIN]
LÖRDAG ÄPPLET 14.00

Essäsamlingen Bruna Flickor handlar om vikten av 
att bli sedd. koko hubara skriver om identitet, skön-
het, hiphop och föräldraskap i förhållande till kön, 
etnicitet och klass. Med knivskarp argumentation 
ifrågasätter hon samhällets vithetsnorm. Att upp-
rinnelsen till boken är en blogg som startades i ett 
tillstånd av raseri och bakfylla är svårt att tro. Men 
så är det inte vilken blogg som helst: finska bloggen 
Ruskeat Tytöt, alltså Bruna flickor, var första gången 
någon gav röst till rasifierade unga kvinnor i Finland. 
När boken utkom på finska 2017 blev den såväl hyl-
lad som ämne för livliga diskussioner. Under Littfest 
samtalar hon med journalisten ametist azordegan.
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Foto: Robin Skjoldborg
Foto: Mehmet Ali Poyraz

Foto: Benoît Levac
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Observera att
SVT/Babel och 
YNK spelar in
i lokalerna!
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REGIONBIBLIOTEKEN I NORRLANDSLÄNEN I SAMARBETE MED LITTFEST BJUDER IN TILL EN EFTERMIDDAG OM SPRÅK OCH LITTERATUR. VILKA SPRÅK OCH RÖSTER KAN OCH FÅR HÖRAS?

14 MARS 2019 | 12.30 - 17.00 | STUDION, FOLKETS HUS, UMEÅ
Medverkande: Erika Unnes, Björn Ylipää, Anne Wuolab, Tomas Colbengtson & Jan-Erik Lundström, Mona Mörtlund

Gratis, ingen föranmälan. Detaljerat program hittar du i Littfests programtidning.
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RÖSTER  FRÅN  NORR  – SÁPMI OCH TORNEDALEN!

Sprache. 
Kultur. 
DeutSchlanD.

Välkomna!

GOETHE-INSTITUTET ÄR FÖRBUNDSREPUBLIKEN 
TYSKLANDS KULTURINSTITUT MED  
VERKSAMHET I HELA VÄRLDEN

Goethe-Institut Schweden främjar det tyska språket 
och förmedlar tysk kultur och en aktuell bild av 
Tyskland i hela landet.

Våra kulturprogram förenar tysk nutidskultur 
med svenska och europeiska positioner, alltid i 
samarbete med lokala partner. 

Vi samverkar med svenska institutioner och 
organisationer som är engagerade i främjandet av 
det tyska språket och försöker på så sätt att stärka 
intresset för att lära sig tyska.

Vår informationsservice svarar snabbt och 
professionellt på frågor om Tyskland. Biblioteket 
tillhandahåller ett brett sortiment av tyskspråkig 
litteratur och erbjuder expertis inom detta område.

goethe.de/schweden

 

KONST, HISTORIA 
OCH FOTO I VÅR

Gammlia Umeå | www.vbm.se

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

I 20 & K 4: PERSPEKTIV PÅ 
REGEMENTSSTADEN
till 8 september
Föremål, minnen, berättelser

EMIGRANT MEMOIR
23 februari–5 maj
Migration på bild av Linda 
Maria Thompson 

LÅNEGODS UR VERKLIGHETEN
17 mars–25 augusti
Sune Jonsson som författare

HISTORIA I STYGN
7 april–9 juni
Broderade berättelser av 
Britta Marakatt-Labba

AT HOME WE BELONG
25 maj–25 augusti
Fotografen Inuuteq Storch 
nyanserar bilden av GrönlandFrån Emigrant Memoir
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PROGRAM

DEN NYA GENERATIONENS 
SERIETECKNARE

KORTFILM 
UNDER
LITTFEST

Seritecknaren Anneli 
Furmark har läst fyra 
debutanter inför Littfest 
och ser mod, värme och ett 
starkt bildspråk.
ellen greider, agnes jakobsson, moa romanova 
och my palm bokdebuterade alla under 2018 med 
serieromaner. Alla har gått på Serieskolan i Malmö. 
Alla fyra förhåller sig till det självbiografiska temat som 
om de inte är rädda alls. Eller förresten, jag fattar ju att 
de visst var rädda, men de förmådde skapa serier i alla 
fall, något vi ska vara glada för.

I ellen greiders Lunchbox (Galago) har Ellen just 
börjat sjuan och är ensammast i världen. Men hon 
är låtsaskompis med Marilyn Manson, som sitter i 
hennes rum och kommenterar det hon gör och tänker. 
Marilyn Manson förmår ändå inte lindra oron Ellen 
känner i skolan och inne på sitt rum, där hon liksom 
råkat videochatta med gubbar. ellen greider lägger 
stor vikt vid detaljer, vännernas ansikten, Marilyn 
Mansons musik och stora skor i en grafiskt vältecknad 
innerstad där svärtan beskrivs i gatumiljöer, rum och 
skolbyggnader.

 agnes jakobssons Psycho Girl, (Kartago) svartvita, 
ofta drastiska bildvinklar och häpnadsväckande 
perspektiv berättar om sena nätter som övergår i dagar, 
i lägenheter, på fester och barer. Huvudpersonen Agnes 
blir besatt av en kille av sorten som inte vet hur han vill 
ha det, utom när han i fyllan blir utkastad av en vakt 
klockan tre på natten för då vill han komma hem till 
Agnes. Huvudpersonens beteende, växelvis undfallande 
och påstridigt, gör det till en nervig läsning. Vem ska 
man hålla på? Hur beter hon sig egentligen?

Rastrerade 80-talspastelliga industriområden i 
fågelperspektiv, så beskrivs världen där huvudpersonen 
i moa romanovas Alltid fucka upp (Kartago) bor i en 
konstig lägenhet. Hon försöker hantera sin panikångest 
och funderar över vad Känd tv-gubbe egentligen har 
för avsikter. moa romanova har ett bildspråk som 
överraskar. Pastellfärger och skruvade personporträtt 
möter luftiga översiktsbilder och interiörer. Den 
starka oron möter motstånd i den på ytan lättsamma 
teckningsstilen, och det gör den ännu mer drabbande.

I my palms Festens charmigaste tjej (Galago) ställer My 
ständigt frågan: Hur gör man för att bli lyckad? Måste 
man ligga med folk? Och varför känns allt så hopplöst? 
Mys framfart i svart tusch genom fester, arbetsplatser, 
psykologmottagningar och diverse personers sängar 
är djupt smärtsam och samtidigt underhållande. De 
rörliga och rörande teckningarna och den väl avlyssnade 
dialogen ger berättelsen en hjärtskärande humor.

Och till sist. Genom alla fyra böckerna går det att 
följa en lysande varm och vänlig tråd, och den handlar 
om vänskap. Det är ingen slump.

Anneli Furmark,
serietecknare

I år förstärks några av Littfests programpunkter av 
kortfilm. Kortfilmsprogrammet presenteras i samarbete 
med Konstfrämjandet Västerbottens ungdomsprojekt 
och har utformats av claes hedlund (född 1995, 
Varuträsk). claes har under vintern arbetat fram ett urval 
som relaterar till Littfestprogrammets innehåll; filmer 
som tangerar festivalens ämnen och dess tankar med 
en förhoppning om att fördjupa samtalen som uppstår.

Ungdomsprojektet syftar till att möjliggöra konstnärligt 
arbete för unga i länet och lyfta deras ambitioner och 
skapa ingångar i etablerade konst- och kulturmiljöer. Vi 
är glada över detta samarbete med Konstfrämjandet och 
och möjligheten att lyfta unga i länet.

claes driver även bland annat DocLounge i Umeå och 
säger själv om kortfilmsformatet: 
–Kortfilmen kan liknas vid ett utkast ur samtiden sprunget 
ur en vilja att ta sig vidare eller något som går att kliva in i för 
att sedan lämna. Samtiden är föränderlig och kortfilmen 
likaså. Trendsättande, modig och formvidgande är tre ord 
som kan definiera kortfilmen idag. I och med samtidens 
föränderlighet måste vi inte bara omdefiniera filmens 
innehåll utan även avsändare och inte minst rummet det 
visas i.

ELLEN
GREIDER
FREDAG IDUN 14.50

MOA
ROMANOVA
FREDAG IDUN 14.50

AGNES
JAKOBSSON
FREDAG IDUN 14.50

MY PALM
FREDAG IDUN 14.50
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Observera att
SVT/Babel och 
YNK spelar in
i lokalerna!
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Foto: Magnus Mjöhagen

Foto: Kristian Bengtsson
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Littfesta 
med oss
Preppa inför Littfest 
13 MARS KL 19-20.30, FIKA! (VÄVEN). Vi djupdyker i Littfest- 
programmet och inspirerar för bokcirklar. Ett bra tillfälle att 
starta en cirkel och läsa någon av Littfest-författarna. 

Skrivinspiration – hitta modet att  
fortsätta eller gnistan att börja  
14 MARS KL 18-21.00, BILDA. Få verktyg att starta igång ditt 
skrivande eller komma vidare där du fastnat. Författare och skriv- 
pedagog Theres K Agdler föreläser om egna erfarenheter, därefter 
sätter vi pennan mot pappret och börjar skriva.   

Vi läser österbottnisk och 
västerbottnisk litteratur - uppstart! 
14 MARS KL 12-13, TULLKAMMAREN. Läs, njut och diskutera 
samtida österbottnisk och västerbottnisk litteratur under 6 
träffar. Möt sedan författarna under Litteratur och retur i Vasa. 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ  
BILDA.NU/LITTFEST

www.kvinnohistoriskt.se

 K.A.O.S.
16 juni 2018–28 april 2019

Nominerad till

årets utställning

KVINNOR, AKTIVISM OCH ORGANISERING AV SAMHÄLLEN 1789—1914
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DOC LOUNGE
Hissa Hilal är en fyrbarnsmor och självlärd 
poet, som blir hyllad och hatad när hon deltar i 
Saudiarabiens enorma poesitävling ”Million’s 
Poet”, och med sin poesi kritiserar misogyni 
och mord i Islams namn. Doc Lounge Umeå 
visar The Poetess under Bokveckan.
Tid: 13 mars
Info: bokveckan.se, Doc Lounge facebooksida
Arrangör: Doc Lounge Umeå

BESÖK BOKVECKAN I UTOPIA
Under hela veckan sätter Bokveckan upp en 
monter i Utopia, slå dig ner och läs en stund, 
inspireras och ta del av en mängd program-
punkter under hela veckan!
Tid: 11-17 mars
Plats: Utopia 
Arrangör:

BABY TALK TEXTUAL TO ME
UCLAs littärera salong 
Tid: 12 mars kl 19.00
Plats: Bokcafe Angbett, Klossen Ålidhem 
Centrum 

TEXTUAL HEALING
Passa på att delta i workshop med UCLAs inför 
deras litterära salong under Bokveckan. 
Tid: 19 februari kl 18.00 
Plats: Bokcafe Angbett, Klossen Ålidhem 
Centrum

Fritt inträde. Mer info och anmälan till work-
shop på Bokveckan.se eller UCLAs Facebook.
Arrangör: UCLA, Bokcafe Angbett

LITTSÖNDAG PÅ GAMMLIA
Litterär gudstjänst och författarsam-
tal. Medverkar gör; Susanne Dahl, Andrea 
Lundgren, Johannes Anyuru, Teresa Callewaert 
& Gustav Tegby. 
Tid: 17 mars, start 11.00 
Plats: Helena Elisabeth Kyrka
Biljetter: behövs till författarsamtalen,  
gudstjänsten är öppen för alla. Mer info på  
svenskakyrkan.se/umeå eller Bokveckan.se
Arrangör: Svenska Kyrkan Umeå

SKRIVINSPIRATION –  
HITTA MODET ATT FORTSÄTTA 
ELLER GNISTAN ATT BÖRJA
Hur skriver man en novell, en roman eller en 
dikt? Hur kommer du vidare med ditt manus 
som ligger och skaver i byrålådan? Har du en 

ska börja? Har du blivit refuserad men vägrar ge 
upp? Nu har du möjligheten att få skriv- 
inspiration i en workshop med: Theres K Agdler, 
författare, journalist och skrivpedagog.
12 mars: Bilda Skellefteå – Stationsgatan 15   
13 mars: Lycksele bibliotek  
14 mars: Bilda Umeå – Kungsgatan 36.  
Info & anmälan: bilda.nu/littfest/bokveckan.se
Arrangör: Studieförbundet Bilda, 
Regionbibliotek Västerbotten, Lycksele bibliotek

NYFIKEN PÅ ÖSTERBOTTNISK 
OCH VÄSTERBOTTNISK  
LITTERATUR? KOM PÅ  
INFORMATIONSTRÄFF OM 
NY BOKCIRKEL! 
Läs, njut och diskutera samtida österbottnisk 

april-sept, med uppehåll under sommaren. 

Litteratur och Retur i Vasa, 20-22 september.

på lunchmacka, välkomna!
Tid: 14 mars, kl 12.00-13.00 
Plats: Tullkammaren, Thulegatan 1, Umeå. 
Obligatorisk anmälan: bokveckan.se
Arrangör: Föreningen Norden Västerbotten, 
Studieförbundet Bilda och Regionbibliotek 
Västerbotten

HUNGERÅREN SOM SKAKADE 
SVERIGE - MAGNUS VÄSTERBRO
Magnus Västerbro berättar om arbetet med att 
skriva om de svenska nödåren i sin Augustpris-
vinnande bok “Svälten”, men också om 
hungersnöden som fenomen, dess historia och 
framtid.
Tid: 13 mars, kl 18.00
Plats: Västerbottens museum, Bio Abell
Arrangör: Västerbottens museum

LITTFESTA MED BILDA!
Vi djupdyker i Littfest-programmet och 
inspirerar för bokcirklar. Kanske blir du peppad 
att starta en cirkel och läsa någon av Littfest-
författarna? Alla läsintresserade är välkomna! 
Vill du starta en bokcirkel under kvällen bjuder 
vi på entré till Littfest. Då krävs anmälan.  
Först till kvarn!
Tid: 13 mars kl 19-20.30
Plats: Fika! (Väven) 
Anmälan & info: bilda.nu/littfest
Arrangör: Bilda Umeå

OM BOKVECKAN
Bokveckan sätter läsaren i fokus, vem du än 
är, hur du än läser. Ljudbok, magasin, tegel-
stensromaner eller kokböcker. För dig som 
inte kan få nog av böcker och för dig som inte 
öppnat en roman sen gymnasiet. Med start 
11 mars ska böcker i alla dess former återigen 
fylla Umeå. Bokveckan skapas av arrangörer, 
förlag, författare,  restauranger, butiker & 
kreatörer i Umeå och bjuder in alla att delta 
som publik eller på scen. Detta är endast 
en del av allt som händer under Bokveckan, 
hela programmet och information om alla 

facebooksida.

CLARA HENRY, MOT  
FRAMTIDEN - EN SIMPEL 
GUIDE TILL ATT KROSSA  
PATRIARKATET
Dags att sluta fråga om feminismen gått för 
långt, och istället dags att börja fråga: vad 
krävs för att nå jämlikhet? Vilka är de bästa 
svaren på sexistiska kommentarer? Och hur 
ont gör det egentligen att spräcka en blygd- 
läpp? Författarsamtal med Clara Henry som 
tar avstamp i hennes nya bok “Mot framtiden 
- En simpel guide till att krossa patriarkatet”.
Tid: 12 mars, 18.00–19.30
Plats: Väven
Biljetter och info: bokveckan.se
Arrangör: Väven, Bokveckan

NORRLANDSPODDEN 5 ÅR!

Lars Teglund kör Klagomuren Live och läser ur 
sin bok “Dagens Ris”, boksignering, DJ mm. 
Tid: 14 mars 
Plats: Gotthards krog
Fritt inträde. Info på bokveckan.se
Arrangör: Teg Publishing, Gotthards Krog, 
U&Me, Bokveckan

EFTER MÖRKRET KOMMER 
LJUSET/AFTER DARKNESS 
COMES THE LIGHT
Hur tar människor sig över hinder i vägen 
för att uppnå sina färdigheter? Vad händer 
när utanförskapet får tillräckligt med syre i 
våra samhällen, speciellt i en tid många kan 
uppleva orättvisa, hopplöshet och destruktivi-
tet? Hur kan människors tyngre erfarenheter 
som kan relateras till ”mörkret”, använda 
sig utav drivkrafter för att ta sig till ”ljuset”? 
Författarsamtal med Farah Roukachi som har 
skrivit boken “Efter Mörkret Kommer Ljuset/
After Darkness Comes The Light” efterföljt av 
ett panelsamtal med inspirerande människor 
som medverkar i boken. 
Tid: 13 mars, kl 17.15 mingel, 18.00–19.15  
författarsamtal
Plats: Väven
Arrangör: Bokveckan, föreningen Mama 
Africa & Väven
Fritt inträde. Info på bokveckan.se

HELA PROGRAMMET PÅ BOKVECKAN.SE

BOKVECKAN
 UMEÅ 11-17 MARS
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Sprache. 
Kultur. 
DeutSchlanD.

Välkomna!

GOETHE-INSTITUTET ÄR FÖRBUNDSREPUBLIKEN 
TYSKLANDS KULTURINSTITUT MED  
VERKSAMHET I HELA VÄRLDEN

Goethe-Institut Schweden främjar det tyska språket 
och förmedlar tysk kultur och en aktuell bild av 
Tyskland i hela landet.

Våra kulturprogram förenar tysk nutidskultur 
med svenska och europeiska positioner, alltid i 
samarbete med lokala partner. 

Vi samverkar med svenska institutioner och 
organisationer som är engagerade i främjandet av 
det tyska språket och försöker på så sätt att stärka 
intresset för att lära sig tyska.

Vår informationsservice svarar snabbt och 
professionellt på frågor om Tyskland. Biblioteket 
tillhandahåller ett brett sortiment av tyskspråkig 
litteratur och erbjuder expertis inom detta område.

goethe.de/schweden

Möt 
Bengt 
Pohjanen 
           på Littfest

Succéromanen Gränsgångare -68 
har hyllats av recensenterna.
Lördag kl 11.00

Träffa våra författare

16 mars

17 mars

Johanna 
Kristiansson

Magnus 
Ljunggren

Ylva Hällen

Melody 
Farshin

Fo
to

: C
ar

ol
in

e 
An

de
rs

so
n

Fo
to

: E
va

 L
in

db
la

d

Fo
to

: S
te

fa
n 

Te
ll

Littfest, Umeå 
Folkets Hus

Barnens Littfest, Väven

Umeå Littfests annons.indd   1 2019-01-17   11:16

MÖT VÅRA FÖRFATTARE
Malin Nord    Annelie Bränström-Öhman    Burcu Sahin    Johan Jönson    Sara Stridsberg    Jonas Karlsson    

Jonas Hassen Khemiri    

foto: M
artin Stenm

ark 

foto: Irm
elie K

rekin  

foto: Pierre Björk   

foto: C
arla O

rrego Veliz

foto: M
oa K

arlberg

foto: Privat

foto: Elin Berge



  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LITTFEST 2019 ANNONS 11

T O R S D A G
IDUN

BOKCAFÉ PILGATAN, TORSDAG KVÄLL

Regionbiblioteken i Norrlandslänen – Region Västernorrland, 
Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland/

Härjedalen – i samarbete med Littfest

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

12.30 HUR ÄR LÄGET?
Samtal om språk och röster från norr under ledning av erika unnes, projektledare vid 
Gaaltije (sydsamiska kulturcentrum i Östersund)

13.00 MED SMAK AV TORNEDALENS TERROIR
bjÖrn ylipÄÄ är matkonstnär och författare. Han föreläser om sitt ursprung som 
tornedalning och hur han använder det i sitt skapande och sina uppdrag ute i världen. 
Terroir kommer från franska ordet terre, "land". 2016 gav han ut Smak av norrsken. 

14.00 DEN HEMLIGA LÄSAREN: SAMISK FEELGOOD I FJÄLL OCH SAMTID
anne wuolab är författare, journalist och modersmålslärare. Hon bor i Lycksele och är 
ordförande i den samiska författarföreningen Bágo. Föreläsningen handlar om hennes 
nya bok Ii sat summal, en feelgoodroman som utspelar sig i samtiden i fjällkommunen 
Vualtjere (Vilhelmina).

15.00 FAAMOE: SPRÅKFÖRLUST, DEKOLONISERING OCH KONSTENS MAKT
tomas colbengtson är sydsamisk bildkonstnär. jan-erik lundstrÖm är curator och 
skribent. Tomas och Jan-Erik samtalar om språkförlust och språk, om den sydsamiska 
renässansen, och om urfolkskonst och dekolonialisering idag. Faamoe är den första boken om 
och med Tomas bildkonst. Faamoe är sydsamiska och betyder styrka, makt och uthållighet.

16.00 UNDER TAKKANTERNA HÄNGDE TORRKÖTTET I LÅNGA RADER
mona mÖrtlund är poet, dramatiker och översättare. Hon läser ur sina diktsamlingar 
och berättar om sitt skrivande på två språk och sina översättningar av Strindberg och 
Wolde till meänkieli. 

”Röster från 
norr - Sápmi och 
Tornedalen”:
Vilka språk och röster 
kan och får höras?

MEG ROSOFF
TORSDAG IDUN 17.00 Lilla Piratförlaget
meg rosoff, som tilldelades Astrid Lindgren Memorial Award 
2016, samtalar med förläggare ada wester om litteraturens roll 
i dagens samhälle. Om det livsnödvändiga läsandet, bibliotekens 
vikt, och kanske lite om hundar. På engelska.

20.00 SLÄPPFEST FÖR PROVINS! Provins, Norrländska litteratursällskapet
Årets första nummer av Provins har tema Barndomsland. Traditionsenligt hålls 
släppfest på Bokcafé Pilgatan första kvällen på Littfest. Kvällens gäster är författaren 
och konstnären anna-clara tidholm och poeten tove mÖrkberg, som läser dikter ur 
numret. De möts i ett samtal lett av Provins redaktör carl Åkerlund om att skriva poesi 
för och om barn.

BJÖRN YLIPÄÄ
TORSDAG IDUN 13.00

TOMAS
COLBENGTSON
TORSDAG IDUN 15.00

ERIKA UNNES
TORSDAG IDUN 12.35 MONA

MÖRTLUND
TORSDAG IDUN 16.00

ANNE
WUOLAB
TORSDAG IDUN 14.00

Foto: Nils Agdler

Foto: Richard Silver

Foto: Peter Steffo

Foto: Anna Lintzén

Foto: Privat
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IDUN STUDION
F R E D A G 1 5 M A R S

11.00 DEN POLITISKA BARNKULTUREN 
Finns det några gränser för vad barnkulturen bör behandla eller är allt möjligt? 
Medverkar gör dramatikern och författaren suzanne osten, musikern och bokaktuella 
författaren uje brandelius. Samtalet leds av annika norlin. 
Lilla Piratförlaget, ABF 

12.10 NÄR SLUTAR FAMILJEN ATT VARA EN FAMILJ? 
”Ingen växer upp i samma familj, hur gärna vi än vill”, sjunger Eva Dahlgren och syftar 
på hur uppväxter, upplevelser och minnen skiljer sig åt familjemedlemmar emellan. 
jonas hassen khemiris Pappaklausulen och amanda svenssons Ett system så magnifikt 
att det bländar är två romaner som båda undersöker sådana skiftande erfarenheter. På 
Littfest samtalar de med therese eriksson. 
Bonniers, Norstedts, Studieförbundet Bilda

13.40 EN ISBJÖRNS MEMOARER 
När yoko tawada återvänder till Littfest gör hon det med En isbjörns memoarer  i bagaget, 
en roman om exil och annorlundahet som ger nya perspektiv på vad det innebär att vara 
homo sapiens. Samtalet leds av yukiko duke. På engelska.
Goethe-Institute Schweden, Bokförlaget Tranan, Studieförbundet Bilda

14.50 SERIER, SERIER, SERIER, SERIER…
ellen greider, agnes jakobsson och my palm bokdebuterade alla under 2018 med 
serieromaner och räknas alla till den nya generationen svenska serietecknare. På Littfest 
samtalar de med författaren tone schunnesson.
Galago, ABF

16.00 KATAPULTPRISET - DE NOMINERADE 
De nominerade till 2018 års Katapultpris presenteras och intervjuas på scen: clara 
bolmsjÖ (Jordkropp), balsam karam (Händelsehorisonten), ina rosvall (Harungen), 
burcu sahin (Broderier) och elin willows (Inlandet). malin nord intervjuar de 
nominerade och bandet pm fourtet underhåller. 
Sveriges författarförbund

11.00 ETT ANNAT LAND–SYRIEN, SEXUALITET OCH SVERIGEBILDER 
Författaren khaled alesmael och dramatikern joakim rindÅ har uppmärksammats för 
sina skildringar av personer som söker asyl i Sverige. alesmaels roman Selamlik, med 
färgsprakande bilder av Syriens gaykultur, liksom rindÅs pjäs När vi träffade varandra, 
om mötet mellan en kille från Syrien och en bybo i Jämtland, utmanar båda idén om 
det toleranta Sverige. De möts i ett samtal om asylprocessen, sverigebilder och hbtq-
rättigheter. Samtalsledare carl Åkerlund.  På engelska.
Norrländska litteratursällskapet, Riksteatern

12.00 VEM SKÖT JOHN F. KENNEDY? 
Är klimathotet en lögn som skapats för att genomdriva koldioxidskatter som ska 
finansiera FN och förslava människan i en socialistisk PK-stat? Mördades JFK av CIA? 
Är George Soros Satan? Det finns de som tror det. Men hur uppstår konspirationsteorier, 
vem skapar dem och hur påverkar de oss? Ett samtal mellan kent werne, aktuell med 
Allt är en konspiration, och gabriella hÅkansson.
Ordfront, ABF

13.00 ATT DEBUTERA PÅ TRE SPRÅK 
Att behärska och tala flera språk kan på ett vis sägas vara en samisk tradition. Hur ser 
skrivprocessen ut om man skriver på flera språk och vad innebär mångspråkigheten för 
poesin? Poeterna juvvá pittja och johan sandberg mcguinne har båda nyligt debuterat, 
eller ska debutera, med mångspråkiga diktsamlingar. Här samtalar de med poeten 
pernilla berglund.

14.00 DET ÄR JAG SOM TALAR 
lone aburas produktion reser frågor och provocerar. I Politisk roman genomlyses 
samtidens vänsterintellektuella medelklass och i Det är ett jag som talar (Räkenskapens 
timme) är det den danska rasismen som sätts under lupp. Sammantaget måste aburas 
ses som en av Danmarks mest intressanta författare. I ett samtal kring aktivism, cynism 
och litteratur i vår krånglande samtid möter olav fumarola unsgaard, Göteborgs 
litteraturhus, författaren. 
Anti förlag och Göteborgs Litteraturhus

15.00 ETT SAMTAL MELLAN FAR OCH SON 
Innan du försvinner är jÖrn och rafael donners gemensamma brevroman. På Littfest 
möts far och son i ett samtal om projektet, om manlighet, förväntningar, livet och ett 
annalkande slut. Samtalsledare är pekka heino. 
Förlaget och Studieförbundet Bilda

16.00 VÅLDETS VÄNDKRETS 
Mauritiusfödda nathacha appanahs prisade roman Våldets vändkrets berättar om 
Moïse, född med ett svart och ett grönt öga. Det är berättelsen om mellanförskapet, 
kluvenheten mellan medborgare och illegal, kolonisatör och koloni. Samtalsledare är 
yukiko duke. På engelska.
Franska institutet, Elisabeth Grate Bokförlag
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11.00 ELBILEN OCH JAKTEN PÅ METALLERNA 
Elbilar måste väl vara bra för miljön, eller? arne müller författare och journalist, 
har grävt i saken och presenterar nya fakta och resonerar kring nya möjliga vägar in i 
framtiden. Samtalsledare är sverker olofsson.
Ord & Visor

12.00 VÅR TIDS GRUVA? 
1968 utkom Sara Lidmans rapportbok Gruva, om gruvarbetarnas tillvaro och 
arbetsvillkor. Hur skildras samtidens politiska frågor i Norrland och glesbygden i 
litteraturen? sven-olov karlssons bok Brandvakten är en personlig berättelse om 
skogsbränderna i Västmanland. joakim rindÅ har i flera pjäser utgått ifrån intervjuer 
med människor i norrländska byar. Här samtalar de båda med elin grelsson almestad.
Norrländska litteratursällskapet och NoK

13.00 VÄSTSAHARA INIFRÅN 
Journalisterna anna roxvall och johan persson har bevakat konflikter i hela världen 
och är aktuella med reportageboken Att svika ett folk – en berättelse om Västsahara, 
stormaktsspel, svek och svensk utrikespolitik. På Littfest samtalar de med viktor 
hariz om boken, men också om vikten av att hålla vattentäta skott mellan journalistik 
och aktivism. 
Myteri förlag, ABF

14.00 SANNING OCH KONSPIRATION
Konspirationsteorier, falska nyheter och myter sprider sig som en löpeld, inte minst på 
nätet och i sociala medier. Hur uppstår och sprids de? Vilka tror på dem och varför? Är 
det ett nytt fenomen? kent werne, författare till den uppmärksammade boken Allt är en 
konspiration samtalar med historikern och kulturskribenten lena berggren, som bland 
annat har forskat i antisemitismens historia. Moderator: henrik berggren.
ABF, Norstedts, Ordfront och Sanning & stil

15.00 AKTIVISTER I ALLA LÄNDER, LUTA ER TILLBAKA! 
I boken Det cyniska tillståndet ifrågasätter sven anders johansson, professor i 
litteraturvetenskap, tanken på att samtidens ödesfrågor är upp till oss alla att lösa. 
Kanske är det bättre att ge upp? I detta samtal, modererat av johan Örestig, diskuterar 
johansson sin bok med ann ighe och judith kiros.
Glänta

16.00 LANDET UTANFÖR 
Hösten 1939 trodde många att Sverige skulle klara sin neutralitet på samma sätt som 
under första  världskriget. Men med finska vinterkriget och det tyska angreppet på 
Norge och Danmark tycktes det som om Skandinavien skulle bli skådeplats för den 
stora urladdningen. Utifrån sin uppmärksammade bok, Landet utanför. Sverige och 
kriget 1939-1940, berättar henrik berggren om hur människor på alla nivåer i samhället 
hanterade krigshotet.
Norstedts, Studieförbundet Bilda

11.00 SÅNGBOKEN 
Den italienske poeten umberto saba har levt en relativt undanskymd tillvaro i Sverige. 
Kanske blir det ändring på det nu? gunnar balgÅrd har översatt Sångboken och samtalar 
med john swedenmark om översättningens utmaningar och Sabas poesi. 
Studieförbundet Bilda

12.00 LITTERATUR OCH TOTALITARISM: REVOLUTION, MYT OCH VERKLIGHET 
Årets Elsa Swensonstipendiat, tora lane, kommer att diskutera vår förståelse av 
problemen med den totalitära litteraturen i Sovjet efter revolutionen. I synnerhet kommer 
lane att se på förhållandet mellan myt och verklighet, avantgarde och realism, nytt och 
gammalt för att undersöka hur vi kan förstå de estetiska grunderna för etablerandet av 
en doktrin för sovjetisk konst. 
Elsa Swensons stiftelse
 
13.00 ÅRETS SNÖBOLLENPRISTAGARE 
eva lindstrÖm är årets mottagare av Snöbollen-priset för sin bok Kom hem Laila! 
Utdelningsceremoni och samtal leds av vicky uhlander.
Krumelur, Snöbollen

14.00 LITTFEST ÖVERSÄTTER: SAHAR MOUSA 
Den palestinska poeten, författaren och redaktören sahar mousa berättar om sitt 
skrivande liv, litteratur som motstånd, och sin väg från Gaza till Stockholm. Medverkar 
gör även anna jansson som har översatt mousas texter till svenska. Moderator är elnaz 
baghlanian, chefredaktör för Svenska PEN:s webbmagasin Dissidentbloggen. 
På engelska.
ICORN, Sveriges Författarförbund

15.00 LITTFEST ÖVERSÄTTER: JAHANARA NURI 
Människorättsaktivisten och författaren jahanara nuri berättar om sitt liv och 
skrivande. Programpunkten ramas in av uppläsningar av texter som nyligen översatts 
av helena hansson. Moderator är elnaz baghlanian, chefredaktör för Svenska PEN:s 
webbmagasin Dissidentbloggen. På engelska.
ICORN, Sveriges Författarförbund
 
16.00 LITTFEST ÖVERSÄTTER: ASHRAF BAGHERI OCH ARYA ARAMNEJAD 
ashraf bagheri och arya aramnejad, författare respektive protestsångare, har båda flytt 
Iran på grund av sitt konstnärskap och är nu verksamma i de svenska fristäder Uppsala 
respektive Stockholm, genom ICORNs fristadsprogram. På Littfest berättar de om 
de pris de tvingats betala i kampen för mänskliga rättigheter. Programmet avslutas 
med att nyöversatta texter - av bland andra namdar nasser - läses och spelas upp. För 
framförandet av aramnejads musik på svenska svarar arvid andersson ellis. Moderator 
är elnaz baghlanian. Samtalet tolkas till svenska.
ICORN, Sveriges Författarförbund
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IDUN STUDION
 
11.00 KÄRLEKENS ANTARKTIS 
Med utgångspunkt i sara stridsbergs senaste roman Kärlekens Antarktis möter 
Västerbotten-Kurirens kulturredaktör sara meidell författaren i ett samtal om skrivande, 
litterära fantasier och våld mot kvinnor.
Västerbottens-Kuriren och Studieförbundet Bilda

12.10 VINNAREN AV KATAPULTPRISET TILLKÄNNAGES 
Vinnaren av Katapultprisets tillkännages. De nominerade är: clara bolmsjÖ (Jordkropp), 
balsam karam (Händelsehorisonten), ina rosvall (Harungen), burcu sahin (Broderier )
och elin willows (Inlandet). Prisutdelare är amanda svensson.
Sveriges författarförbund 

12.30 EN DOFT AV VIETNAM 
Hela kim thúys författarskap, själv flykting från Vietnam och sedan barnsben bosatt 
i Quebec, kretsar kring flyktingskapet, minnen, erfarenheter, dofter och smaker. På 
Littfest i samtal om detta med yukiko duke. På engelska.
Studieförbundet Bilda

13.40 MÄNNISKAN ÄR DEN VACKRASTE STADEN 
Den som tvingats fly sitt hemland kommer för alltid vara annorlunda än den som tryggt 
har stannat hemma. Hur beskriver man den erfarenheten utan att falla in i klichéer, hur 
gör man stor, samtida litteratur av ett utanförskap alla pratar om men få verkligen förstår? 
Ett samtal mellan författarna sami said och gabriella hÅkansson.
Svensk biblioteksförening 

14.50 PARADISISKA STORMAR, STRÖMAVBROTT OCH MÖDRARS TÅRAR
johannes anyurus författarskap förhåller sig på olika sätt till sin samtid, till utanförskap, 
främlingsfientlighet, svek, men också till engagemang, tro och vänskap. På Littfest 
samtalar han med skribenten judith kiros.
Göteborgs litteraturhus, Kyrkan på Campus, Norstedts
 
16.00 BERÄTTELSER OM SYRISKT MOTSTÅND 
I Nitton kvinnor återvänder den syriska journalisten och författaren samar yazbek till 
hemlandets konflikt. Denna gång fokuserar hon på de tysta, eller tystade, aktörerna 
bakom revolutionen: kvinnorna. På Littfest samtalar yazbek med stefan ingvarsson. 
Med på scen finns även ameenah sawwan, en av de kvinnor som intervjuas i boken.
Samtalet tolkas till svenska av helena axelson fisk.
Ordfront, Studieförbundet Bilda

11.00 GENRER, GRÄNSER OCH SPRÅK I BENGT POHJANENS FÖRFATTARSKAP 
Ett samtal mellan författaren bengt pohjanen, aktuell med Gränsgångare -68, 
och litteraturvetaren anders persson om författarskapet, förhållandet till den 
självbiografiska romanen, liksom till andra romangenrer. Samtalet kommer även att 
beröra gränsproblematiken i författarskapet som helhet, liksom betydelsen av de tre 
språken – meänkieli, svenska och finska.
ABF

12.00 ALFHILD AGRELL - NOVELLER 
Alfhild Agrell, som föddes för 170 år sedan, markerade på 1880-talet de kvinnliga 
författarnas genombrott i Sverige. I Noveller samlas de femton bästa novellerna ur Agrells 
produktion från åren 1879-1919. Om dessa berättar professor ebba witt-brattstrÖm, 
som skrivit efterordet till boken, och skådespelaren stina ekblad ger oss smakprov 
genom uppläsningar.
Atrium Förlag, Umeå Teaterförening, UCGS (Umeå universitet), ABF Västerbotten, 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper (Umeå universitet).

13.00 ATT SKRIVA PÅ GRÄNSEN–SÁPMI I LITTERATUREN OCH LITTERATUREN I SÁPMI 
I ett samtal mellan annica wennstrÖm och sigbjørn skÅden utforskas hur bilden av 
det samiska konstitueras inifrån Sápmi och utifrån. Hur kan föreställningen om vad en 
författare får skriva utmanas? Vilka berättelser förväntar sig ickesamiska läsare att få från 
Sápmi? Med utgångspunkt i deras författarskap undersöks hur det samiska kan skrivas 
fram, utan att varken stängas in i givna definitioner eller överges för det allmängiltiga. 
Samtalsledare är författaren malin nord. 
Teg Publishing, ABF

14.00 NUCKAN 
I malin lindroths bok Nuckan försöker författaren ta tillbaka det fulaste namnet och 
tvätta skammen ur det. Det är ett personligt befrielseprojekt, ett ifrågasättande av de 
normer som vi fortfarande är så knutna till och kanske blinda inför och ett beredande 
av plats för den större berättelsen om kärlek, makt och relationer. Samtalspartner är 
tone schunnesson
Norstedts, Studieförbundet Bilda

15.00 NORDISK FÖRFATTARSCEN: DJUPA ÄRR OCH SKRUBBSÅR 
Jónas är 49 år, frånskild, i ofrivilligt celibat och ingen behöver hans hjälp att reparera 
saker längre. För att dottern ska slippa hitta hans kropp reser han till ett krishärjat land 
för att avsluta livet. auður ava ólafsdóttirs roman har lika delar allvar och glimt i ögat, 
och förärades Nordiska rådets litteraturpris 2018. I samtal med john swedenmark, 
översättare av isländsk litteratur. Samtalet hålls på engelska.
Nordisk kulturfond,  Studieförbundet Bilda

16.00 NORDISK FÖRFATTARSCEN: VÄRLDEN GENOM NOVELLEN
Julio Cortázar sa en gång i en jämförelse med boxning, att romanen vinner på poäng 
medan novellen på knock-out. Stämmer det? Ett seminarium om novellen som form och 
hur världen kan porträtteras, utifrån två aktuella novellsamlingar av susanne ringell 
och roskva koritzinsky, båda nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2018. 
Samtalsledare är författaren ida linde.
Nordisk kulturfond, Studieförbundet Bilda
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11.00 FANTASY I NYA TOLK(IE)NINGAR 
Fantasy är en litterär genre som nästan alla har en åsikt om, inte minst Tolkiens kända 
böcker. Hur tänkte översättaren erik andersson när han gav dem en ny språkdräkt? 
Och hur arbetar en översättare för att bevara den inre logiken i Ursula K. Le Guins 
världar? Medverkande: erik andersson, författare och översättare av J. R. R. Tolkien, 
lena jonsson, översättare av ursula k. le guin. Samtalsledare: john swedenmark, 
kritiker och översättare.
Översättarcentrum

12.00 KONSTEN ATT GÅ PÅ VATTEN 
Vem var han egentligen, Jesus? En man med storhetsvansinne, en allmänt hygglig typ 
eller frälsaren? Och vad är tro – ett maktmedel eller en kraftkälla, en tröst för svaga eller 
ett rent lurendrejeri. calle hÅrd, som skrivit romanen En kort promenad på vatten i 
samtal med prästen lisa tegby.
Calle Hard Production

13.00 ATT SY EN DIKT, ATT SKRIVA EN KLÄNNING 
Text betyder väva – och från Penelopes vävstol i det gamla Grekland slingrar sig de 
röda trådarna genom litteraturens historia fram till våra dagar. De trådarna  blir en söm 
som sys genom sorg och minnen av flykt i burcu sahins debutdiktsamling Broderier. På 
Littfest möter hon litteraturvetaren annelie brÄnstrÖm Öhman i ett samtal om sömnad, 
systerskap och skrivande. 
Göteborgs litteraturhus, ABF

14.00 BRUNA FLICKOR 
Bloggen bruna flickor fick ett enormt genomslag redan från det första inlägget. Det 
var där koko hubara, som arbetar för att även icke-vita finländare ska synas i samhället, 
började sin litterära resa. Nu finns blogginläggen som bok. I ett samtal med Tehran-
födde journalisten ametist azordegan diskuteras föreställningar om ”bruna flickor”, 
osynliggörande och att bli en ständig representant för andra saker utanför sig själv, samt 
hur hiphopen befriar och stärker jag-känslan. På engelska.
Förlaget, Studieförbundet Bilda

15.00 POSTKOLONIAL TEORI – VARFÖR BEHÖVS DET? 
Ett föredrag med samson beshir, en av författarna bakom Afrofobirapporten. Med hjälp 
av nedslag i historien fram till vår egen samtid kommer beshir diskutera hur postkolonial 
teori är ett centralt verktyg för frigörelse och jämlikhet.
For The Culture

16.00 KAN FÖRORTAREN FÖRFATTA? 
Ett samtal med Augustprisvinnaren johannes anyuru och debutförfattaren melody 
farshin. Ämnen som kommer tas upp är deras författarskap och betydelsen av att icke-
vita författare intar subjektspositioner i det svenska litteraturlandskapet. Moderator: 
samson beshir.
For The Culture

11.00 ÄLSKADE SYSKON, VI ÄR FORTFARANDE HÄR 
burcu sahin skriver ett brev till sina älskade syskon i förorten och sigbjørn skÅden 
har raseriet som drivkraft och det samiska kollektivet som röst. Båda författarna är nu 
aktuella med varsin poetik i den nordiska poetikserien Autor Chap och möts här för 
ett samtal om vilken roll kollektivet, platsen och flerspråkigheten spelar för det egna 
skrivandet. Samtalet leds av helena fagertun.
Autor

12.00 POETEN OCH ÖVERSÄTTAREN SOM BROBYGGARE 
yang lian är en av Kinas mest inflytelserika och översatta samtida poeter. I sitt arbete 
drivs han av en obotlig övertygelse om poesins förmåga att binda samman öst och väst. 
I lians dikter finner läsaren också inspiration och kopplingar till såväl den europeiska 
modernismen som den klassiska kinesiska mästarna. Men kan det finnas hinder för 
poesin att nå över språkliga och kulturella gränser och vilken roll har översättaren i 
detta arbete? yang lian och hans översättare anna gustafsson chen samtalar med 
förläggaren per bergstrÖm. 
Rámus, ABF

13.00 OTRADITIONELLT FÖRFATTARSKAP–VÄGEN TILL SKRIVANDE
Ett panelsamtal där frågor om författarskap utanför ramarna, såsom fanfiction, poetry 
slam och skrivarrörelser, diskuteras. Vem äger rätten att kalla sig för författare egentligen? 
Medverkar gör malin hole, fanfiction, tommy bildstrÖm, bibliotekarie och sanna 
hedlund, Sverok Västerbotten
Sverok Västerbotten och Studiefrämjandet

14.00 SYRISKA ERFARENHETER PÅ SVENSKA 
Hur gör man litteratur av flykten till Sverige från det krigsdrabbade Syrien? Och hur 
är det att översätta erfarenheter från Damaskus hamam, stadens osynliga fristäder för 
bögar? Översättarcentrum bjuder in till ett samtal kring att överföra arabisk litteratur 
till svenska, med utgångspunkt i romanen Selamlik. Medverkar gör författaren khaled 
alesmael och översättaren anna jansson. Samtalsledare: olav fumarola unsgaard. 
På engelska.
Översättarcentrum

15.00 KONSTEN ATT GÖRA ONYTTA - OM KULTURPOLITIKENS POLITISERING
”Kulturen är full av låtsasprojekt, skicka pengarna till vården istället”. ”Kulturen ska 
förmedla svenska värderingar”. Så här kan det ofta låta i den politiska debatten. Men 
hur påverkar kulturpolitikens politisering förutsättningarna för litterärt skapande i 
norra Sverige? Vem har råd att skriva onyttiga dikter? Medverkar gör: sara meidell, 
Västerbottens-Kuriren, david vÄyrynen, poet och ordförande i Norrlitt/FC Norr, anne 
wuolab, författare och ordförande för Bágo. Moderator: carl Åkerlund.
Norrländska litteratursällskapet

16.00 VERSOPOLIS
Fyra, i sina hemländer etablerade, poeter bjuder på samtida poesi på originalspråk. 
Dikternas översättningar, som tagits fram särskilt för ändamålet, kommer att 
projiceras på storskärm. Medverkar gör maria seisenbacher (Österrike), sandeep 
parmar (Storbritannien), charlotte van den broeck (Belgien) och vladimir Đurišić 
(Montenegro). per bergstrÖm presenterar poeterna från scenen.
Versopolis
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MIN BOKHYLLA
–ÅRETS LITTQUIZ
ÄPPLET LÖRDAG 18.00 
Med vicky uhlander och vera lynøe vid rodret genomförs 
årets litteraturquiz. Som vanligt med fina priser och både enkla 
och mindre enkla frågor. Möjlighet att köpa mat och dryck i 
restaurangen från 17.00.
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K V Ä L L S P R O G R A M
KONSERTSALEN, LÖRDAG

BILDMUSEET, FREDAG

KLACKEN, LÖRDAG

VITA KUBEN, LÖRDAG

20.00 EN TRÄDGÅRDSBERÄTTELSE NO, Studieförbundet Bilda
Möt skådespelaren och författaren jonas karlsson, aktuell med Regnmannen–En 
trädgårdsberättelse, i ett samtal med pekka heino om allt i från trädgård till skrivande.

 21.00 CORRESPONDENCE NO, Studieförbundet Bilda
Under ett års tid brevväxlade artisterna och vännerna annika norlin och jens lekman, 
genom skriva och skicka låtar till varandra. Tolv låtar, en för varje månad. Nu möts de 
för att prata om att skriva i brevform, och vi får såklart också höra ett par av låtarna live.

22.00 ETT SVENSKT BAD SEX AWARDS NO
tone schunnesson, johan jÖnson, andrea lundgren och stefan ingvarsson diskuterar 
bra och mindre bra sexskildringar i den svenska samtidslitteraturen. Kanske utses 
också en särskild litterär sexscen till vår genom tiderna sämsta? Samtalet leds av jenny 
hÖgstrÖm, poet och pornograf.

19.00 FOR THE CULTURE – POESI FRÅN UMEÅ For The Culture
Kollektivet for the culture, arrangörer av Ortens bästa poet i Umeå, bjuder in till 
poesiläsningar. 

20.00 PRISUTDELNING FÖRFATTARTÅGET SJ, Teg Publishing, Ord&Bild
För tredje året i rad kunde alla som åkte med nattåget till Littfest delta i skrivartävlingen 
fÖrfattartÅget. Kom och hylla årets vinnare, hör motiveringen från juryn (yukiko duke, 
amanda svensson och john swedenmark) och ta ditt exemplar av det specialtryckta 
fanzinet med utvalda texter från alla tre åren. Kanske får du inspiration att göra din 
nästa tågresa till en skrivresa!

20.30 VJ – ELLEN VIKSTRÖM 23.00 MOTORMÄNNEN
motormÄnnen bjuder informationstechno från ett svunnet Sverige. Acidslingor möter 
samplade monologer från dokumentärer och nyhetsklipp som belyser omvälvande 
händelser under 70- och 80-talet.

19.30–20.00 POESIUPPLÄSNINGAR 1 NO, Studieförbundet Bilda
Poeterna bengt pohjanen, pernilla berglund och jenny hÖgstrÖm läser poesi. 
Presentatör: helena fagertun. 

20.30–21.00 POESIUPPLÄSNINGAR 2 NO, Studieförbundet Bilda
Poeterna erik vernersson, burcu sahin och suzanne ibrahim läser poesi.
Presentatör: helena fagertun.

Littfests fredagskväll samarrangeras med 
Bildmuseet/Umeå universitet, Galago, 
Ordfront och Studieförbundet Bilda. 
Programmet är i år extra välfyllt och festligt 
med anledning av dubbel födelsedagsfest: 
Galago firar 40 år, och Ordfront hela 50 år!

Hela lördagskvällen samarrangeras 
med Norrlandsoperan.

LINA
EKDAHL
FREDAG BILDMUSEET 21.00

ANNIKA NORLIN &
JENS LEKMAN
LÖRDAG KONSERTSALEN 21.00

JONAS
KARLSSON
LÖRDAG KONSERTSALEN 20.00

SVEN WOLLTER
FREDAG BILDMUSEET 19.00
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17.00–19.30 MAT OCH MINGEL, HANSSON & HAMMAR

17.00 ÖPPEN BILDVERKSTAD, PLAN 2 
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 
eva lindstrÖm bok Kom hem Laila.
 Krumelur, 
18.00 VERNISSAGE ÅRETS SVENSKA BILDERBOK, PLAN 2 Snöbollen, Bildmuseet
Bilderboksskaparen eva lindstrÖm inviger utställningen Årets svenska bilderbok Kom 
hem Laila, med bilder ur den prisade boken. Hon tar emot bilderbokspriset Snöbollen 
under Littfest.

19.00–19.30 SVEN WOLLTER TOLKAR LIV STRÖMQUIST, FLEXHALLEN 
Giganter möts över generationer! En prillig hyllning till plakatpolitik! Sveriges mest 
kända nu levande skådespelare med norra Europas djupaste röst tolkar Liv Strömquists 
serier i en unik monolog som ni aldrig sett förut och aldrig någonsin kommer få se igen. 
Detta är sven wollters enda framträdande under Littfest 2019. Hans senaste bok Britas 
resa kommer finnas till försäljning och signering under kvällen.

19.30 POESILÄSNING, PLAN 6
Uppläsningar av poeterna johan jÖnson, maria seisenbacher, sandeep parmar och 
yang lian. Presentatör är per bergstrÖm.

19.40 GALAGOS SPOKEN WORD-SHOW MED MATS JONSSON, HUMLAB-X 
40-årsjubilerande undergroundbastionen galago firar med en svartglittrande 
halvtimme där serietecknaren mats jonsson med vänner bjuder på spoken word, 
musik och sekundärskam. Bland annat kommer mats att med publikens hjälp återskapa 
skandalföreställningen i Chicago då han kastades av scenen efter att ha smädat 
demokratin, kyrkan och Whitney Houston.

20.40 VAD F-N ÄR EN SONETTKRANS?, HUMLAB-X
Scenpoeten och författaren olivia bergdahl läser ur, och presenterar, sin kommande 
sonettkrans – ett otroligt komplicerat format där de olika delarna måste flätas ihop på 
ett intrikat vis OCH säga något av vikt på vägen. Hur går det till och varför ger man sig 
på att göra det? Vad finns det för gemensamma nämnare mellan strikt, klassisk vers och 
vanlig spoken word? Allt förklaras med exempel ur kommande och tidigare repertoar!
olivia bergdahl är sonettkransaktuell med Barnet (Ordfront förlag) och har tidigare 
givit ut romanen Efter ekot, och turnerar världen runt som scenpoet. Detta är olivia 
bergdahls enda framträdande under Littfest 2019. Hennes senaste bok Efter ekot 
kommer att finnas till försäljning och signering under kvällen.

21.00 POESILÄSNING, PLAN 6
Uppläsningar av poeterna lina ekdahl, vladimir đurišić, jÖrgen lind
och charlotte van den broeck. Presentatör är helena fagertun.

21.10 SPEED DRAW – SOM SPEED DATE FAST TECKNAT, FLEXHALLEN
Lär känna några nya uppmärksammade tecknare som presenterar sig själva
och sin skaparprocess genom att teckna till musik på storbild.
moa romanova (Alltid fucka upp), agnes jakobsson (Psycho Girl),
ellen greider (Lunchbox), my palm (Festens charmigaste tjej).

22.30 JANI KAUNIS & THE PUUKOT, FLEXHALLEN
På kort tid hade jani kaunis & the puukot (Vackra Jani och Knivarna, på svenska) arbetat 
sig till kultstatus i Luleås lokala musikliv. Femmannabandet blev omtalat för sin tunga 
Piazzollatango i moll, sitt uteslutande finska mellansnack och bistra Kaurismäkisuttryck. 
Men, för två år sedan, lade de plötsligt ner instrumenten och försvann från scenen - utan 
förklarande kommentarer. Lika oförklarligt reser sig nu bandet igen, för en exklusiv 
spelning på Littfest! Kom i dina finaste dansskor.

23.30 DJ – UJE BRANDELIUS, HANSSON & HAMMAR
Gävlesonen, legenden, Fil. Dr. Kosmos och författaren till
Hemma hos Harald Henriksson underhåller dansgolvet. JANI KAUNIS & 

THE PUUKOT
LÖRDAG KVÄLL ÄPPLET 22.00
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Bildmuseet presenterar den prisade boken  
i en utställning. Vernissage under 
Littfestkvällen fredag 15 mars kl 18:00
Författaren medverkar. Fri entré

Å R E T S 
S V E N S K A 
B I L D E R B O K
KOM HEM LAILA 
AV EVA LINDSTRÖM

Möt Nathacha Appanah
på Littfest 2019!

WWW.FORLAGET.COM

JÖRN DONNER & RAFAEL DONNER

MÖT OSS PÅ LITTFEST 2019

OCH PÅ BARNENS LITTFEST

LINDA BONDESTAMJENNY LUCANDER

SUSANNE RINGELL KOKO HUBARA

  

  F ira med oss 
             under hela L ittfest och  
på B ildmuseet (fredag 15/3) !

  Spännande samtal och
          g e n r e ö v e r s k r i d a n d e

      överraskningar!
SVEN WOLLTER

SAMAR YAZBEK

ELLEN 
GREIDER

MY PALM

OLIVIA 
BERGDAHL

MATS JONSSON

KENT WERNE

ANNIKA NORLIN &
JENS LEKMAN
LÖRDAG KONSERTSALEN 21.00
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Kliv in i böckernas 
fantastiska värld

Barnens Littfest är helt kostnadsfritt. En del programpunkter kräver en kostnadsfri biljett som finns att 
hämta i Kulturreceptionen på plan 3. Håll utkik på vaven.se/barnenslittfest för information om biljettsläpp 
och fullständigt program.

vaven.se/barnenslittfest

Den 17 mars är det äntligen dags för Barnens Littfest att förtrolla 
Väven. Vi fyller huset med spännande och kreativa aktiviteter för 

stora och små. Kom och lyssna när författare läser högt ur sina 
egna böcker, se illustratörer in action, delta med liv och lust i våra 

workshops, samtal och pysselverkstäder. 

Välkommen till en magisk litteraturfestival  
för barn i alla åldrar.

På Barnens Littfest deltar bland andra:
Författarna bakom succén Handbok för 
superhjältar, Elias och Agnes Våhlund.
Ylva Hällen med fantasyserien Ylvania.

Linda Bondestam, Uje Brandelius, 
Clara Dackenberg och många fler.
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Poesi på Väven

www.vaven.se
www.umea.se/kultur

Njut av en vår i Väven som är fylld av poesi i alla dess former. Ta del av våra omtyck-
ta poesisöndagar med lokala och nationella poeter, fira världspoesidagen med oss 
eller varför inte stå på scen själv under evenemanget Dina ord. 
Oavsett vad du väljer så är du hjärtligt välkommen.

Söndag 3 mars kl. 15.00
Vävenscenen

”Jag tvingades lämna mitt land på grund av orden 
och nu, i det nya landet har jag blivit invald i Aka-
demien tack vare orden.”

Välkommen till ett spännande samtal om poesi, 
identitet och tillhörighet. På scenen står Jila Mos-
saed, prisbelönt poet invald i Svenska Akademien 
och Yukiko Duke kulturjournalist, författare och 
översättare.

Fredag 29 mars kl. 19.00
Vävenscenen
 
Bob Hansson är en av Sveriges mest älska-
de poeter, nu turnerar han med sin inspiratio-
nal-stand-up-föreställning om lattevispar och 
konsten att älska livet. En föreställning då allt kan 
gå fel i en värld som gör just det, men ändå lyckas 
vara obegripligt vacker flera gånger om dagen.

Biljetter till båda föreställningarna köps via 
Tickster.com samt Kulturreceptionen, plan 3.
På vaven.se och i vårt tryckta program kan du läsa 
mer om allt som händer hos oss i vår.

Jila Mossaed och Yukiko Duke Bob Hansson
Kan vi vara snälla nu för sen dör vi faktiskt

©
Henrik Folkesson



PROGRAM

  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LITTFEST 2019 ANNONS20

POESI
TEMA

Vi brukar kunna stoltsera med ett digert 
poesiprogram på Littfest och 2019 är inget 
undantag. Som vanligt bjuds också en 
stark uppställning internationella poeter, 
mycket tack vare att det europeiska 
samarbetsprojektet Versopolis fortsätter 
ytterligare fyra år. Nätverket, där Littfest 
medverkar som enda nordiska partner, 
förenar styrkan hos litteraturfestivaler
från 19 länder. 

OLIVIA
BERGDAHL
FREDAG HUMLAB-X 20.40

YANG LIAN
FREDAG BILDMUSEET 19.30

Tillsammans har vi, sedan starten 2015, presenterat 
närmare 200 poeter på en gemensam portal, och låtit 
publicerat 2000 dikter i översättning. Från vår horisont 
kan konstateras att Versopolis resulterat i att dussinet 
svenska poeter svarat för 20 europeiska festivalbesök, 
och att deras poesi har översatts till hela 15 olika språk!
Versopolis innebär också att vi som festival årligen får 
chansen bjuda in ett antal europeiska poeter som låtit 
tala om sig i sina respektive hemländer. I år gästas vi av 
belgiska charlotte van den broeck, montenegrinska 
vladimir đurišić, österrikiska maria seisenbacker och 
brittiska sandeep parmar. Två av poeterna är redan 
kända i Sverige sedan tidigare, och har varit aktuella 
för Sverigebesök. Först nu landar de på svensk mark.

Vi är också glada över att kunna välkomna yang lian 
till Umeå. Både före och under sin ofrivilliga exil 
sedan 1989 har han varit en av Kinas mest innovativa 
och inflytelserika poeter. yang lian blev i början 
av 1980-talet ett av de ledande namnen inom den 
kontroversiella grupp av kinesiska diktare som kallades 
de Dunkla poeterna. Hans dikt ”Norlang” (ett vattenfall 
i Tibet) från 1983 anklagades av myndigheterna som en 
del av kampanjen mot andlig förorening. I sin exil har 
poeten översatt till mer än tjugo språk och tilldelats 
Flaiano International Prize for Poetry 1999 samt 
Noninopriset 2012.

Dessa internationella poeter, som alla framträder på 
bildmuseet fredag kväll, får sällskap av ständigt aktuelle 
johan jÖnson (senast med Marginalia/Xterminalia, 
2019), den innovativa och mångfaldigt prisade poeten 
lina ekdahl, samt sävarfödde jÖrgen lind som nyligen 
tilldelades Sveriges Radios lyrikpris för sin diktsamling 
Vita kommun. Fredag kväll bjuds också en nyskriven 
poesiföreställning (Vad är en sonettkrans?) av poetry 
slam-stjärnan olivia bergdahl.

Nytt för i år är att vi bygger ut poesiprogrammet med 
ytterligare ett antal block läsningar, på Norrlandsoperan 
lördag kväll. Det första introduceras av föreningen for 
the culture, som ligger bakom Ortens bästa poet i 
Umeå. Här får vi chans att möta några av föreningens 
starka röster. Det andra blocket utgörs av tre starka 
namn från norr: Debuterande hemvändaren erik 
vernersson, pernilla berglund (aktuell med sin tredje 
diktsamling Rätten) samt veteranen och legendaren 
bengt pohjanen. På lördag kväll finns också möjlighet 
att höra den syriska fristadsförfattaren suzanne ibrahim 
vars författarskap redan blivit omtalat i Sverige, den 

JOHAN
JÖNSON
FREDAG BILDMUSEET 19.30

BURCU
SAHIN
LÖRDAG
NORRLANDSOPERAN 20.30

uttrycksfulla göteborgspoeten jenny hÖgstrÖm samt 
kritikerrosade burcu sahin som även hon debuterade 
2018. Flera av dessa författare medverkar i ytterligare 
programpunkter under festivalen, inte minst sahin, 
som kan höras samtala med såväl annelie brÄnstrÖm 
Öhman, om litterära broderier, som den norsk-samiske 
poeten sigbjørn skÅden, om kollektivet, platsen och 
flerspråkigheten i skrivandet.

Programmet rymmer även ett f lertal andra 
programpunkter om poesi. Redan fredag morgon, 
vid festivalens öppnande, fäster vi blicken på den 
europeiska poesin, när umeförfattaren gunnar 
balgÅrd presenterar sin tolkning av den italienska 
poeten umberto saba, i sällskap av samtalsledaren 
john swedenmark. Kort därefter sammanstrålar 
poeterna juvvá pittja och johan sandberg mcguinne, 
i ett samtal om den samiska poesins förutsättningar, 
lett av pernilla berglund.

Littfest är en litteraturfestival, som rymmer alla 
tänkbara genrer och uttryck, men behöver alltså inte 
skämmas för sig när det kommer till poesin. Med 
åtminstone 20 författare som kommer till Umeå för 
att läsa eller samtala om lyrik, rymmer de tre dagarna 
en fullgod poesifestival.
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CHARLOTTE VAN
DEN BROECK
FREDAG BILDMUSEET 21.00

PERNILLA
BERGLUND
LÖRDAG NORRLANDSOPERAN 19.30
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NORDISK
FÖRFATTARSCEN

LITTFEST 
ÖVERSÄTTER

AUÐUR AVA
ÓLAFSDÓTTIR
LÖRDAG STUDION 15.00

Till Littfest välkomnar vi stolt vinnaren av Nordiska 
rådets litteraturpris, isländska författaren auður ava 
ólafsdóttir. Hon nominerades för sin roman Ärr, som 
följer en man som tappat tron på allt och funderar över 
hur han ska göra slut på sitt liv. Melankoli och humor 
går hand i hand när livets mening utforskas, i en bok 
vars innehåll väger tyngre än dess 200 sidor. På Nordisk 
författarscen på Littfest samtalar hon med översättaren 
john swedenmark.

Välkommen till en festivalscen som genljuder 
på litteraturfestivaler i Norden.

Nordisk författarscen är ett samverkansprojekt 
mellan litteraturfestivaler i Sverige, Norge, Finland 
och Island, som lyfter fram författare från de nordiska 
grannländerna som nominerats till Nordiska rådets 
litteraturpris. Nordisk författarscen hade sin urpremiär 
i Tromsø, på festivalen Ordkalotten i vintras, och nu 
genomförs detta för första gången på Littfest i Umeå.

Konferencier är therese bakkevold från litteratur-
festivalen Ordkalotten, Tromsø.
Nordisk författarscen genomförs som ett samarbete 
mellan Littfest Umeå, Littfest Vasa, Ordkalotten i 
Tromsö och Reykjavik international literary festival.
Nordisk författarscen genomförs med stöd från Nordisk 
kulturdfond 

Det pågår väldigt mycket bakom kulisserna på årets 
Littfest, arbete och slit som många besökare aldrig får se. 
Ett sådant projekt som vi är särskilt stolta över är Littfest 
översätter. Genom att introducera fristadsförfattare och 
musiker på svenska vill detta projekt tala om litteratur 
som bokstavligen är på liv och död.

Littfest översätter är ett samarbete med fristads-
nätverket International Cities of Refuge Network 
(ICORN) och Sveriges Författarförbund, i form av en 
workshop för fristadspersoner och översättare.

Målet är att, i Sverige baserade, fristadsförfattare och 
-musiker ska få träffa och arbeta med professionella 
översättare, dels för att vidga sina nätverk, dels för att 
kunna kommunicera sina texter till en svensktalande 
publik. Resultatet av den två dagar långa workshopen 
kommer att presenteras i Tonsalen på fredag med start 
klockan 14.00.

Då ges möjlighet att lyssna till poeten sahar mousa 
från Gaza. mousa skriver ofta om politisk polarisering, 
social orättvisa och det dåliga allmäntillståndet hos 
befolkningen i Palestina. mousa har sedermera fått en 
fristad i Sverige efter att hon blivit dödshotad av en lokal 

ROSKVA KORITZINSKY
LÖRDAG STUDION 16.00

Författaren roskva koritzinsky från Norge 
nominerades till Nordiska rådets litteraturpris för sin 
hyllade novellsamling Jag har ännu inte sett världen. 
Vardagliga teman återges på ett sätt som är både 
utforskade och sökande, med ett språk som tycks 
betrakta sig självt. Under Littfest samtalar hon med 
finlandssvenska susanne ringell, som nominerades till 
Nordiska rådets litteraturpris för sin novellsamling God 
morgon. Också här möter vi vardag och relationer, de 
som går hand i hand och de som går skilda vägar. Och så 
fotboll, kaffe och döden. Samtalet leds av Umeåbördiga 
författaren ida linde, som även är lärare vid Biskops 
Arnös Författarskola med intag från hela Norden.

IS-grupp. Hoten uppkom efter att hon publicerade en 
artikelserie på Facebook kallad Krigets dagböcker.
jahanara nuri kom till sin nya fristad Linköping, efter 
en flykt från hemlandet Bangladesh via Nepal, till följd 
av att Islamistiska fundamentalister hotade att skära 
henne i tusen bitar. Nu presenteras författarens och 
människorättsaktivistens texter för första gången på 
svenska.

ashraf bagheri och arya aramnejad är båda Kultur-
profiler i sitt hemland Iran, men efter förföljelse och i 
det senare fallet fängelse och tortyr, är de drivna till exil 
i Sverige. bagheri är journalist, författare, redaktör och 
utgivare som tagit ställning mot flera samhällsproblem 
i sitt skrivande samt arbetar för kvinnor och barns 
rättigheter. arya aramnejad har flera gånger suttit i 
fängelse för sin musik, som kritiserar den iranska 
regimen, men aldrig gjort avbön. I Sverige har han 
bland annat hunnit med ett musikaliskt samarbete med 
love antell.

Moderator för programpunkterna i Tonsalen är 
elnaz baghlanian, chefredaktör för Svenska PEN:s 
webbmagasin Dissidentbloggen.

SAHAR MOUSA
FREDAG TONSALEN 14.00

ARYA
ARAMNEJAD
FREDAG TONSALEN 16.00

SUSANNE
RINGELL
LÖRDAG STUDION 16.00
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JAHANARA
NURI
FREDAG TONSALEN 15.00

Foto: Lennart Lundwall
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PERNILLA
BERGLUND
LÖRDAG NORRLANDSOPERAN 19.30
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HERRE GUD
Nu är den här

EN KORT PROMENAD PÅ VATTEN;  
Så lurade Jesus hela världen och sig själv

 Calle Hård i samtal med Lisa Tegby på Littfest
Folkets Hus, Äpplet, den 16 mars kl 12.00

Rosenboms boklåda, innehavare Katarina Mazetti, 
ger också ut Maria Steen: ”Så  putsas en skitstövel” och  

”En liten jävel över bron” samt Per Nord: ”Löses På Plats 
- män reser tillsammans”. Finns på Bokus och Ad Libris.

ww
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.se
Plugga språk och litteratur

• Journalistprogrammet 

• Programmet för litteraturvetenskap  
och kreativt skrivande 

• Fristående kurser i språk, lingvistik,  
litteraturvetenskap m.m

Vill du veta mer? 
Scanna QR-koden till 

vänster för att läsa mer 
om våra utbildningar. 
Du kan också kontakta 
oss på: humaniora@

adm.umu.se
umu.se/humanistisk-fakultet/

utbildning/program

Varje människas berättelse  
är värd att lyssna på!
Nordens första berättarcentrum har etablerats i Skellefteå och nu 
samlas krafterna för ett samarbete över lands- och språkgränser. 
Som en del av Västerbottensteatern ska Nordiskt Berättarcentrum 
vara ett regionalt resurscentrum för berättarkonsten, men även 
arbeta med ett nordiskt perspektiv.

Nordiskt Berättarcentrum ska utveckla 
berättandet som konstform, socialt verktyg, 
pedagogisk metod och som bevarare, 
levandegörare och förmedlare av kulturarvet. 
Workshops, konferenser, seminarier, 
scenföreställningar, berättarkvällar och så förstås 
Berättarfestivalen! Allt i samverkan med våra berättarvänner.

facebook.com/berattarcentrum     vasterbottensteatern.se/berattarcentrum

BERÄTTAR 
FESTIVALEN 

Skellefteå 
14-20 oktober 

2019

Skellefteå kommun har givit Västerbottensteatern uppdraget att etablera och driva Nordiskt 
Berättarcentrum. Verksamheten har även projektstöd från Region Västerbotten och Kulturrådet.
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ÅRETS KONSTNÄR

FANZINEKULTUR
Det senaste året har fanzinekulturen uppmärksammats 
såväl lokalt som i media runt om i landet. Fokus har 
dock inte legat på fanzinekulturens peak under 80- och 
90-talet utan på de som idag väljer att ge ut fanzine.

Bland de mest aktiva idag är konstgruppen lilla-
syster från Luleå som gett ut tre nummer av sitt zine: 
Flickrummet där de behandlar livet som ung i det nordli-
gaste länet, om flytt, att växa upp, självorganisering och 
kamratskap, kultur från deras eget perspektiv.

Vi kan samtidigt se många likheter i rÄser studios 
från Umeås fanzine; totally true med nummer som: 
Sommaren 2k18, Om livet i länet och Umeå – en slags 
tätort. Under Littfest kommer både rÄser studios och 
lillasyster att spela musik mellan programpunkterna 
i Äpplet i sann d.i.y – och klipp å klistra-anda àla Fan-
zinekulturen 2019.

FOR THE CULTURE
En av Umeås senaste kulturföreningar heter For The 
Culture. De verkar för kultur i förorterna och har redan 
bockat av en succé med arrangemanget Ortens bästa 
poet Umeå.

Ett mångfaldigande av röster är av största vikt, inte 
bara för en relevant och intressant festival utan för ett 
levande litteraturklimat i stort. Därför bjöd vi in FTC 
att gästkurera ett antal programpunkter på festivalen.
Missa inte samson beshirs föreläsning om vikten av 
postkolonial teori, i Äpplet fredag 15/3 kl 15.00, samt det 
direkt påföljande samtalet ”Kan förortaren författa?” 
med beshir, johannes anyuru och melody farshin.
Programmet fortsätter sedan på Norrlandsoperan, kl 
19.00, där for the culture satt ihop ett kvällsprogram 
med poesiläsning.

PROGRAM
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Årets t-shirts och tygpåsar har 
illustrerats av Ludwig Franzén 
och finns till försäljning under 
festivalen.

Sedan 2017 bjuder Littfest in en konstnär att tolka 
festivalen i bild. De ges fria händer att fånga in aktuell 
temata, eller utgå från Littfest i stort. I år har uppdra-
get gått till ludwig franzén, konstnär bosatt i Umeå, 
som formgivit tröj- och tygpåsetryck samt satt samman 
videojinglar till våra scener. Han berättar själv om sin 
process:

”Jag kan faktiskt inte avgöra om jag har hittat på det 
här motivet, inspirerad av flera källor som blandats 
samman, eller om jag bara har stulit det någonstans. 
Så det enklaste sättet att beskriva det är som ett vy-
kort med okänd avsändare. Min arbetsmetod är alltid 
tillkrånglad, men den här bilden tog ovanligt lång tid 
– och inte bara för att det är en mödosam procedur att 
omvandla en målning till tryckbart format. Det är som 
om jag har avbildat något jag inte kände till innan. Det 
känns råbra.”

LUDWIG
FRANZÉN

LITTSÖNDAG PÅ GAMMLIA
TIDLÖSA TANKAR I EN TILLFÄLLIG TILLVARO

Söndag 17 mars Helena Elisabeth kyrka 

www.svenskakyrkan.se/umea

Författarsamtal 
Biljetter: Biljettcentrum

13.00–13.45 
 Andrea Lundgren 

Nordisk fauna.
14.00–14.45  

Johannes Anyuru 
Strömavbrottets barn  

 – texter om konst, våld och fred.

Litterär gudstjänst 
Öppet för alla

11.00–12.00  
Andrea Lundgren, författare.  
Susanne Dahl, präst. 
Gudstjänsten spelas in för  
Sveriges radio. Därför ska alla  
vara på plats senast kl 10.45.

Foto: Samuel Pettersson
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Kim Thúy [can], Samar Yazbek 
[syr], Auður Ava Ólafsdóttir 
[isl], Yoko Tawada [jpn], Meg 
Rosoff [usa], Sara Stridsberg, 
Jonas Hassen Khemiri, Sami 
Said, Johannes Anyuru, Amanda 
Svensson, Nathacha Appanah 
[mus], Jörn Donner [fin], 
Rafael Donner [fin], Roskva 
Koritzinsky [nor] Susanne 
Ringell [fin], Yang Lian [chn], 
Suzanne Osten, Uje Brandelius, 
Jonas Karlsson, Maria Seisenbacher 
[aut], Sandeep Parmar [gbr], 
Charlotte Van den Broeck [bel], 
Vladimir Đurišić [mne], Lone 
Aburas [dnk], Koko Hubara 
[fin], Khaled Alesmael [syr], 
Suzanne Ibrahim [syr], Sahar 
Mousa [pse], Jahanara Nuri 
[pak], Ashraf Bagheri [irn], 
Arya Aramnejad [irn], Sigbjørn 
Skåden [nor], Eva Lindström, 
Andrea Lundgren, Bengt 
Pohjanen, Johan Jönson, Malin 
Lindroth, Lina Ekdahl, Jörgen 
Lind, Olivia Bergdahl, Melody 
Farshin, Mats Jonsson, Joakim 
Rindå, Kent Werne, Henrik 
Berggren, Lena Berggren, Johan 
Persson, Anna Roxvall, Ameenah 
Sawwan [syr], Gabriella 
Håkansson, Moa Romanova, 
My Palm, Agnes Jakobsson, Ellen 
Greider,  Annica Wennström, 
Sven Wollter, Samson Beshir, 
Ebba Witt-Brattström, Stina 
Ekblad, Jens Lekman, Annika 
Norlin, John Swedenmark, 
Jenny Högström, Erik Vernersson, 
Pernilla Berglund, Clara Bolmsjö, 
Balsam Karam, Ina Rosvall, 
Burcu Sahin, Elin Willows, Tora 
Lane, Anna Gustafsson Chen, 
Arne Müller, Sverker Olofsson, 
Erik Andersson, Lena Jonsson, 
Nino Mick, David Väyrynen, 

Sven Anders Johansson, 
Ann Ighe, Judith Kiros, Anna-
Clara Tidholm, Tove Mörkberg, 
Gunnar Balgård, Annelie 
Bränström-Öhman, Sven-Olov 
Karlsson, Juvvá Pittja, Johan 
Sandberg McGuinne, Björn 
Ylipää, Anne Wuolab, Tomas 
Colbengtson, Mona Mörtlund, 
Jan-Erik Lundström, Erika 
Unnes, Calle Hård, Malin 
Hole, Tommy Bildström, Sanna 
Hedlund, Anna Jansson, Helena 
Hansson, Namdar Nasser, Elnaz 
Baghlanian, Tone Schunnesson, 
Ida Linde, Ametist Azordegan, 
Pekka Heino, Yukiko Duke, 
Stefan Ingvarsson, Helena 
Fagertun, Per Bergström,
Malin Nord, Sofia Olsson, 
Sara Meidell, Therese Eriksson, 
Elin Grelsson Almestad, Olav 
Fumarola Unsgaard, Carl 
Åkerlund, Lisa Tegby, Anders 
Persson, Vicky Uhlander, Viktor 
Hariz, Johan Örestig, Ada Wester,
Carl-Axel Gyllenram, Helena 
Axelson Fisk, Vera Lynøe, Therese 
Bakkevoll [nor], For The 
Culture, Räser Studios, Lillasyster, 
Motormännen, Arvid Andersson 
Ellis, Ellen Vikström, PM Fourtet, 
Jani Kaunis and The Puukot.

utstÄllare:
Afhild Agrell-sällskapet
Alastor Press
Alyasiri Bokförlag
Anti AB/förlaget Anti
Atrium Förlag
Barents publisher
Birger Norman-sällskapet
Bokbinderi Bok & Box
Bokförlaget K & R 
Bokförlaget Mormor
Bokförlaget Tranan
Bokförlaget Wanzhi
Calle Hard Production
Celanders förlag
DJ-kollektiven Räser och
Lillasyster 
DELS de litterära sällskapen 
och Parnass
ellerströms förlag
Emil Hagström-sällskapet 
Federativs förlag
Fronesis
Förlaget Proclio
Glänta
h:ström - Text & Kultur AB
Lars Ahlin-sällskapet
Laura Fitinghoffsällskapet

Leopard förlag
Lillasyster och Räser Studios
Ludvig Nordström-sällskapet
Lumio förlag
Länsbiblioteket i Västerbotten
Maria Sandelsällskapet
Karl Östmansällskapet
Konstfrämjandet
Mingus Bok&Skivbutik
Novellix AB
Nätverkstan Kulturtidskrifter
Ord&Bild
Ord&visor förlag
Ordfront/Galago
Pilgatan
Provins
Rámus förlag
Region Jämtland/Härjedalen
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Studieförbundet Bilda
Sveriges författarförbund
Teg Publishing
Tidskriften BiS
Tidskriftscentralen rf
Visto Förlag

SVERIGES STÖRSTA
LITTERATURFESTIVAL

FACEBOOK.COM/LITTFEST INSTAGRAM.COM/LITTFESTUMEA LITTFEST.SE
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