
7 SEPTEMBER VERKAN
FORUM FÖR POESI OCH PROSA

7 SEPTEMBER läser Hans Gunnarsson, Therese Bohman, Johannes 
Heldén och Namdar Nasser på Forum för poesi och prosa. Kvällen 
har tema TEMA VERKAN. TID: 19.00 PLATS: KONSERTSALEN, 
MUSIKENS HUS

Hans Gunnarsson är en av Sveriges mest framstående prosaister och 
manusförfattare. I höst aktuell med romanen Rum för resande, i vilken ett 
ungt par hamnar i en spänningsladdad sits. I Therese Bohmans roman, 
Aftonland, följer vi en litteraturprofessor i en berättelse om kärlek, konst 
och ensamhet i en privilegierad storstadsmiljö. Den hyllade poeten 
Johannes Heldéns senaste samling Astroekologi är ett gränsöverskridande 
och dystopiskt verk som kretsar kring den enskilda individens handlingar 
och deras ekologiska konsekvenser i ett astronomiskt perspektiv. 
Namdar Nassers diktsamling Jag är din röst i världen innehåller dikter där 
självupplevda händelser som krig, fängelse och flykt står i centrum.

Författarna besöker även följande orter: 6 SEPTEMBER TROLLHÄTTAN: Gunnarsson, 
Bohman / 8 SEPTEMBER LIDKÖPING: Gunnarsson, Bohman. Se www.poesiochprosa.se för 
fullständig information. 

7 DECEMBER 
INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö  
FORUM FÖR POESI OCH PROSA

7 DECEMBER läser Steve Sem-Sandberg, Qaisar Mahmood, Elisabet 
Kristín Jökulsdóttir (IS) och Emöke Andersson Lipcsey på Forum för poesi 
och prosa. Kvällen har tema INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö. TID: 19.00 
PLATS: KONSERTSALEN, MUSIKENS HUS

Steve Sem-Sandberg är en flerfaldigt prisbelönad författare. 2016 är han 
aktuell med romanen Stormen, en hypnotisk och suggestiv skildring av en 
ö, igenvuxen av berättelser och myter. Författaren Qaisar Mahmoods 
romandebut, Halva liv, är berättelsen om en far och en son, om dået 
och nuet, samt om en obetvinglig längtan efter helhet. Den isländska 
poeten Elisabet Kristín Jökulsdóttirs senaste diktsamling Kärleken – ett 
nervvrak. Ingen dans vid Fiskarstenen är nominerad till Nordiska Rådets 
pris 2016. Emöke Andersson Lipcsey är en svensk-ungersk författare och 
översättare, bosatt i Sverige sedan 1984. Hennes senaste roman, taurus 
blogg, exponerar bloggarlivet i vilket medverkarna knyter starka band och 
enas i sitt gemensamma hat till den så kallade taurus – frågan är bara: vem 
är egentligen taurus? 

Författarna besöker även följande orter: 5 DECEMBER STRÖMSTAD: Sem-Sandberg, 
Mahmood / 6 DECEMBER VÄNERSBORG: Sem-Sandberg, Mahmood / 8 DECEMBER 
LIDKÖPING: Sem-Sandberg, Mahmood. Se www.poesiochprosa.se för fullständig 
information. 

9 NOVEMBER läser Nina Björk, Lina Wolff, Catharina Gripenberg 
(FI) och David Norlin på Forum för poesi och prosa. Kvällen har tema 
RÖRELSE. TID: 19.00 PLATS: KONSERTSALEN, MUSIKENS HUS

Nina Björk slog igenom med den feministiska klassikern Under det rosa 
täcket 1996. Nu är hon aktuell med boken Drömmen om det röda i vilken 
hon slår följde med den socialistiska ikonen Rosa Luxemburg. Lina Wolffs 
andra roman, De polyglotta älskarna, handlar om en man som söker efter 
en flerspråkig kvinna. Sökandet tar honom till Italien där han möter en 
markisinna på ruinens brant. Catharina Gripenberg (FI) är en prisbelönad 
finlandssvensk poet, numera bosatt i Köpenhamn. Hennes senaste samling 
är Handbok att bära till en dräkt. David Norlin är författare och psykolog. 
Hans debutroman Dagar utan ljus, nätter utan mörker utspelas i havets djup, 
på en atomubåt med ett topphemligt uppdrag i en dystopisk värld.

Författarna besöker även följande orter: 7 NOVEMBER SKÖVDE: Björk, / 8 NOVEMBER 
TROLLHÄTTAN: Björk, Norlin  / 10 NOVEMBER ÅMÅL: Björk, Wolff / 11 NOVEMBER 
KINNA: Björk, Gripenberg. Se www.poesiochprosa.se för fullständig information. 

KVALITET OCH BREDD / YTTRANDE- OCH TRYCKFRIHET 

FöRFATTARCENTRum VäsT är en ideell förening för västra Sveriges författare. Vårt 
mål är att sprida litteraturen brett i samhället och ordna möten mellan författare 
och läsare. Vi förmedlar författarbesök, driver läs- och skrivfrämjande projekt 
samt arrangerar och medverkar i litterära evenemang. Läs mer på www.
forfattarcentrum.se/vast

FORum FöR pOEsI OCH pROsA är en litterär scen och en mötesplats för litteratur-
intresserade. Läs mer på www.poesiochprosa.se

VI DRIVER ÄVEN 

BARNBOKsNäTET – nätverk för illustratörer och författare i Västsverige och en del av 
Författarcentrum Väst. Läs mer på www.forfattarcentrum.se/vast

mADE IN BACKA – litterär elevtidning. Devisen är ”Språk är makt!” 
Läs mer på www.madeinbacka.com

9 NOVEMBER RÖRELSE 
FORUM FÖR POESI OCH PROSA

HÖSTEN 2016

5 OKTOBER ORDEN 
FORUM FÖR POESI OCH PROSA

2 DECEMBER FÖRFATTARDAGEN

Författardagen Vuxen är en utbuds- och utbildningsdag. Tolv aktuella 
västsvenska författare (poeter, prosaister, fackboksförfattare) presenterar 
sina senaste böcker. Bland andra Carin Hjulström, Jan Jörnmark, Maria 
Ramnehill, Annika Paldanius, David Norlin, Hanna Ricksten, Andreas 
Lundberg, Jenny Högström och Jesper Söder. Dagen inleds med ett 
föredrag av Niklas Schiöler som kommer att prata om poesiantologin 
Svensk poesi, som han varit en av redaktörerna för. Författardagen riktar 
sig i första hand till bibliotekarier och pedagoger men allmänheten 
är välkommen i mån av plats. Medarrangörer: Kultur i Väst och 
Stadsbiblioteket Göteborg. FRI ENTRÉ. TID: 10.00 – 15.30 PLATS: 
HÖRSALEN, STADSBIBLIOTEKET GÖTEBORG

5 OKTOBER läser Mattias Alkberg, Birgitta Lillpers, Morten Chemnitz 
(DK) och Annika Paldanius på Forum för poesi och prosa. Kvällen har 
tema ORDEN TID: 19.00 PLATS: PUSTERVIK

Mattias Alkberg är en prisbelönad musiker och poet. Hans fem 
diktsamlingar finns samlade i volymen Vart ska vi det vet jag när vi är framme 
från 2014. Poeten och prosaisten Birgitta Lillpers har sedan debuten 1982 
varit en egensinnig och tongivande röst i den svenska litteraturen. Hennes 
senaste bok Anteckningar om hö skildrar en vandring genom hembygden 
Orsa och Manchester, med sjukdom, förfall och förändring som font. 
Morten Chemnitz tillhör den nya vitala generationen av danska poeter. 
Han debuterade med den naturlyriska diktsamlingen Inden april och är nu 
aktuell med den kritikerhyllade Bindingerne. Romandebuterande Annika 
Paldanius egensinniga och lekfulla Jag vet allt det här kretsar kring en 
läkarstudent och hennes kamp mellan känsla och intellekt. 

25 NOVEMBER POESIDAGEN

På vår årliga Poesidag framträder några av landets främsta poeter. Som 
alltid sätter vi en ära i att låta många och olika röster tala. Ingen särskild 
stil eller skola har företräde, bara väldigt bra poesi. Medverkande: Daniel 
Boyacioglu, Signe Gjessing (DK), Pär Hansson, Ann Jäderlund, Andrés 
Stoopendaal och Anna-Karin Hellqvist. Presentatör: Kennet Klemets 
Medarrangör: Stadsbiblioteket Göteborg. FRI ENTRÉ. TID: 18.00 PLATS: 
TRAPPSCENEN, STADSBIBLIOTEKET GÖTEBORG

22 SEPTEMBER BOKSLÄPP!
Författarcentrum Väst har tillsammans med romer och resande i Västra 
Götaland tagit fram antologin Den ohörda historien. Verket släpps på 
Bokmässan och några av de medverkande läser då utdrag ur sina texter. 
TID: 14.45 PLATS: LITTERATURSCENEN, MONTERNR: A01:60

Författarna besöker även följande orter: 3 OKTOBER  BORÅS: Alkberg, Paldanius / 4 
OKTOBER VÄNERSBORG: Alkberg, Lillpers / OBSERVERA: 6 OKTOBER ÅMÅL: Agneta 
Pleijel, Helena von Zweigbergk. Se www.poesiochprosa.se för fullständig information. 

19 OKTOBER PÅ SKRIVKAMMAREN
Aase Berg och Mats Kolmisoppi talar med Anna Mattsson och Martin 
Engberg. Temat för samtalet är Vreden på skrivkammaren. Ett samarbete 
mellan Författarcentrum Väst och ABF Göteborg. FRI ENTRÉ. TID: 19.00 
PLATS: GÖTEBORGS LITTERATURHUS

25 NOVEMBER BARN OCH UNGA!

Författar- och utbudsdag där barn- och ungdomslitteratur står i fokus. 
Kom och möt en rad intressanta författare och illustratörer, bland andra 
Sara Kadefors, Jesper Lundqvist, Lina Ekdahl och Jessica Schiefauer. Det är 

fri entré, men anmälan krävs och kan göras via Kultur i Väst. TID: 9.30 – 
16.00 PLATS: GÖTEBORGS LITTERATURHUS



JARMO VÄyRyNEN är Forum för poesi och prosas fotograf sedan    

2009 och är medlem i Fotografiska föreningen i Göteborg. Han 

skriver även poesi. Bilden är en del i fotoprojektet Balett i urban 

miljö med Nora Ekman.  
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