TILL PRESSEN/PROGRAM PÅ SVENSKA
Finlands svenska författareförening och Schildts & Söderströms har planerat olika programpunkter på
svenska och bjudit in flera författare till Bokmässan i Åbo.
-Författareföreningen har också i år en egen monter A/29, där dejourerar dagligen flera författare som
gärna umgås och diskuterar med mässpubliken, i montern finns också en utställning på temat Finland.nu
och publiken kan delta i en tävling relaterad till temat. -Schildts & Söderströms delar en monter med
förlaget Atena, A/52. Det betyder att det nu är enkelt att hitta de uppträdande författarnas böcker på
svenska.
-De svenska programmen koncentreras till söndagen den 8 oktober och Fiore-scenen. -Men redan på
lördagen kl. 16.00 uppträder Lena Frölander-Ulf tillsammans med Siri Kolu i ett tvåspråkigt program på
Fiorescenen. Kreativitetsfysik/Luovuusfysiikka heter programmet och kreativitet kommer det att handla
om. Mårten Westö intervjuar.
-Nytt för i år är något som kallas för Textretreat, Eva Frantz läser ur sin nya deckare Blå villan, söndag kl.
11.45-12.00.
- Fiore söndag 8.10 kl. 13.20–14.20
Författarna Joakim Groth, Anders Larsson, Merete Mazzarella och Katarina von Numers-Ekman samtalar
och läser ur sina nya böcker. Konferencier Peter Sandström. Arr. FSF
-Fiore söndag kl. 14.20-15.00
Debutanten Ulla Donners serieberättelse Spleenish är en träffande samtidsbeskrivning i vilken medkänsla
och allvar blandas med stilsäker humor. Eva Frantz, som också är känd från Yle Vega, är aktuell med en ny
trivseldeckare. Blå villan inleder en serie om polisen Anna Glad. Samtalet leds av Mari Koli. Schildts &
Söderströms.
-Fiore söndag kl. 15.00-15.20
Samu Nyströms och Jörn Donners Märklig är nu världens gång lyfter fram de erfarenheter som utgjorde
grunden för det finländska medborgarsamhället. Ett rikt material av dagböcker, brev och tidningsurklipp
målar en levande bild av Helsingforsarnas liv och vardag från generalstrejken 1917 till slutet av 1918. Jörn
Donner samtalar med Mari Koli. Schildts & Söderströms.
-Fiore söndag kl. 15.20-15.40
Kjell Westös nya episka roman Den svavelgula himlen är en berättelse om generationer, familjeband, kärlek
och vänskap över tid, men också en skildring av hur vi stämplas av klass och av den miljö vi fötts till. Kjell
Westö samtalar med Mari Koli. Schildts & Söderströms.
För mer information, kontakta:
Finlands svenska författareförening: Merete Jensen, forfattarna@kaapeli.fi , 040 73465 81
Schildts & Söderströms: Elisabeth Jansson, elisabeth.jansson@sets.fi , 040 7451763

