PROGRAM
ATRIUMGÅRDEN

Presentatör: Thomas Grundberg
Kl. 11.00: Göran Blohm, ordförande Litteraturrundan &
Helen Halldorsdottir, general Litteraturrundan, inviger och
presenterar Förlags- och Författarlördagen.
Kl. 11.05: Elisabet Norin, skribent, författare, textcoach.
Kl. 11.10: Lilla Ordmakeriet. Lillemor Bruce och Monika
Carnehult skriver feelgoodromaner.

FÖRLAGS- OCH
FÖRFATTARLÖRDAG
Stadsbiblioteket
23 november kl. 11-15

Kl. 11.15: Bert Westerström, poet, biolog och antikvarie.
Kl. 11.20: Karin Eberhardt Grönvall, författare och korrekturläsare.
Kl. 11.25: Peter Winai, författare och förläggare på Winai
Books. www.winbooks.se.

Hjärtligt välkomna att möta
författare och bokförlag
som ställer ut böcker i alla
dess former. Uppläsningar
och presentationer kommer
att äga rum under dagen i
Atriumgården och för barn
med vuxna i Sagoskåpet.

Kl. 11.30: Unnur Sólrún Bragadóttir, poet, har publicerat tolv
diktsamlingar.
Kl. 11.35: Sällskapet Mariann Sönnebos Vänner; repr. av:
Britta Collberg och Jadwiga Kurowska.
Kl. 11.40: Boris Zetterlund, debuterade med romanen
”Kabaré Vemod”.
Kl. 11.45: Annika McClintock, journalist och författare, förläggare på MacMedia.
Kl. 12.00: Per Gahrton, författare, fd riksdagsledamot &
EU-parlamentariker.

Ett samarrangemang av
Litteraturrundan &
Lunds stadsbibliotek

Kl. 12.05: Mari Bister, författare till barnboksserien
Djurdeckarna.
Kl. 12.10: Marianne E Gunve, debuterade med ”Fina Flickor”.
Kl. 12.15: Lotte Lannerberth, författare till böckerna om Lea
Lejontämjare.
Kl. 12.20: Tora Greve, författare, förläggare, tolk.
Kl. 12.25: Peter Ahlqvist, författare, psykolog och psykoterapeut.
Kl. 12.30: Maria Bielke von Sidow, Författare, förläggare och
skrivkursledare.
Kl. 12.35: Themis Förlag ger ut poesi, filosofi, skönlitteratur
och annan kvalitetslitteratur.
Kl. 12.40: Inka Persson - Ett stycke kärlek ur Violatrilogin.
Kl. 13.00: Ida Andersson, författare till böckerna om Kattja.

PROGRAM
SAGOSKÅPET

Kl. 13.05: Anna Alemo debuterade 2019 med feelgoodromanen
”Emmas nya liv”.

Kl. 11.30 - 11.45: Lotte Lannerberth, författare till böckerna om
Lea Lejontämjare.

Kl. 12.45: János Kató, poet, från Trelleborg.

Kl. 13.10: Celanders Förlag, ett litet, oberoende förlag med
bred utgivning.
Kl. 13.15: Jennax text & ton förlag ger ut diktböcker, vissamlingar samt visor på CDskivor.
Kl. 13.20: Kulturföreningen Poetisk Plattform har verksamhet i Helsingborg och Höganäs.
Kl. 13.25: Dennis Renfors, poet, poetryslammästare.

Kl. 13.00 - 13.15: Mari Bister, författare till den prisbelönade
barnboksserien Djurdeckarna om djur och miljö.
Kl. 13.30 - 13.45: Lotte Lannerberth, författare till böckerna om
Lea Lejontämjare.
Kl. 14.00 - 14.15: Mari Bister, författare till den prisbelönade
barnboksserien Djurdeckarna om djur och miljö.

Kl. 13.30: Andrea Kontros, skriver romaner, noveller och poesi.
Kl. 13.35: Förlagshuset Siljans Måsar ger ut litteratur för nyfikna.
Kl. 13.40: Hanna Lindkrona, poet. Författare till ”Existentiell
Kärlek” och ”Den Gyllene Bron”.
Kl. 13.45: Barbara Fellgiebel, författare, föredragshållare
och arrangerar författarresor.
Kl. 14.00: Norboda Förlag ett förlag för klassisk och samtida
litteratur om islam på svenska.
Kl. 14.05: Birk Andersson skriver komiska, finurliga och anarkistiska haiku.
Kl. 14.10: Willa Holma Förlag ger ut miljömärkta kvalitetsböcker för barn och unga.
Kl. 14.15: Christina Karlsson, poet, aktuell med diktboken,
”Våra andetag andas haikusommar”.
Kl. 14.20: Björn Ranelid, författare, estradör.

Folkbiblioteken i Lund
www.lund.se/folkbiblioteken

Möt lokala författare och förlag!
Litteraturrundan och Lunds stadsbibliotek i
samarbete med Författarcentrum Syd
arrangerar en lokal minibokmässa på Stadsbiblioteket med medlemmar från Litteraturrundan
och bokförlag med säte i Lund.

UTSTÄLLARE
Litteraturrundan, vill locka man ur huse för litterära möten
och upptäckter i Skåne. Litteraturrundan startades 2013 och
äger rum alltid den första helgen i maj varje år.

Göran Blohm, ordförande Litteraturrundan, författare.

Nyfiken och intresserad av det okonventionella. Tänjer gärna
gränser, speciellt i det litterära språket.

Helen Halldorsdottir, general Litteraturrundan, poet, översättare, föredragshållare, tangolärare, socialantropolog, skodesigner, möbelrenoverare…en mångsysslare.

Sällskapet Mariann Sönnebos Vänner. ”Qvighusa. En kvinna och hennes hus” är författaren Mariann Sönnebos postuma
debut. Presenteras av Britta Collberg och Jadwiga Kurowska.

Boris Zetterlund. Boris Zetterlund debuterade med romanen
”Kabaré Vemod”. En av 2018 års bästa romaner enligt Helsingborgs bibliotek.
Willa Holma Förlag ger ut miljömärkta kvalitetsböcker för
barn och unga.

Hanna Lindkrona, poet. Diktsamlingar ”Existentiell Kärlek”

och ”Den Gyllene Bron”. Serien handlar om att vinna och återfå
kärleken till sig själv.

Lotte Lannerberth, Möt Lotte Lannerberth, författare till
böckerna om Lea Lejontämjare som har blivit populära i förskolan. Böckerna passar barn i åldern 3–8 år.

Norboda Förlag, ett förlag för klassisk och samtida litteratur
om islam på svenska.

Författarcentrum Syd är en ideell förening för yrkesverk-

Marianne E Gunve, Nybliven Simrishamnsbo, debuterade

samma författare med syfte att skapa möten mellan författare
och läsare.

2018 med den historiska relationsromanen ”FINA FLICKOR”.
Temat är ambivalens.

Elisabet Norin, pedagog, skribent, författare, textcoach.

Unnur Sólrún Bragadóttir, poet som publicerat tolv diktsam-

Lilla Ordmakeriet. Författarduon Lillemor Bruce och Monika

Tora Greve, skriver science fiction, fantasy och alternativ verk-

Specialiserad på textutveckling och textcoachning.

Carnehult skriver feelgoodromaner med lundafeeling och
humor.

lingar. Snart kommer den tredje på svenska, ”Orden som övernattade”.

lighet, utgivit på TiraTiger Förlag sedan 2013. Översatt till tyska
och engelska.

Ellerströms Förlag grundades 1983 av Jonas Ellerström.

Peter Ahlqvist, författare, psykolog och psykoterapeut.

Maria Bielke von Sidow, Boksläpp för Bielkes fredagsreflek-

Themis Förlag ger ut poesi, filosofi, skönlitteratur och annan

Förlaget ligger i Lund, och ägnar sig åt en genomtänkt utgivning
av kvalitetslitteratur.

Har gett ut ”Det egna fallet – en psykolog ser tillbaka på sin
uppväxt” samt ”Minnet av Renate”.

tioner - samlade krönikor som berör livet! Författare, förläggare
och skrivkursledare.

kvalitetslitteratur. Se www.themisforlag.se.

Per Gahrton, Per Gahrton, författare, fd riksdagsledamot

ett pussel av bitar ur min egen verklighet som jag har passat ihop
med mitt livliga ”hittepå”.

och EU-parlamentariker, och fd EU-rapportör om Sydkaukasus,
bl a Georgien.

Peter Winai, författare och förläggare. Winai Books ger ut

skönlitteratur om människors sökande, om hur de blir utnyttjade,
om hur de lurar andra och sig själva.

Bert Westerström, poet och antikvarie, skrivit bl.a. ”Natten
skriver sig själv, dikt och bild”. I juni utkom diktsamlingen
”Vindarna vilar i lila alkover”.

Inka Persson med Violatrilogin. Berättelsen om Viola Björk är

János Kató, poet, från Trelleborg, har gett ut flera diktsamlingar på eget förlag, Aida.

Ida Andersson, författare till böckerna om Katja. Ida är poli-

tiskt aktiv och har stort intresse i integrationsfrågor, människors
olika kulturer och våra livsöden.

Anna Alemo, arbetar som IT-samordnare på Lunds universitet. I
september 2019 kom hennes debutroman ”Emmas nya liv”..

Jenny Westerström, professor em. vid litteraturvetenskapliga
inst., LU, skrivit bl.a. om: Nils Ferlin, Klarabohemer och Svenska
Akademiens modernisering.

Jennax text & ton förlag ger ut diktböcker, vissamlingar
samt visor på CD-skivor.

Karin Eberhardt Grönvall, Romanerna ”Hjärngrepp”och
”Och mamma bara tiger … ” är berättelsen om hur man kan
hamna i ett destruktivt förhållande.

Mari Bister, författare till den prisbelönade barnboksserien

Djurdeckarna om djur och miljö inbakat i en spännande deckarhistoria.

Vill du bli medlem i litteraturrundan?
Mejla: info@litteraturrundan.se
eller ring: 0708-52 83 38
www.facebook.com/litteraturrundan

