Litteraturrundan 4-5 maj 2019
Helgen 4-5 maj i år kommer Litteraturrundan att äga rum i Skåne för sjunde
gången.
Du som författare antingen medverkar vid en samlingstillställning med uppläsningar
och andra roligheter eller öppnar upp din skrivarstuga för besök av nyfikna läsare
som vill veta varför du skriver och hur du bär dig åt. De passar säkert gärna på att
handla några böcker av dig också, när de ändå är där...
Det skrivna ordet står i centrum, men för att kunna nå ut till som flesta med våra
”ord”, våra alster, söker vi breda samarbeten med t.ex. de olika studieförbunden,
hembygdsförbund/föreningar, lokala bibliotek och kulturpersonligheter., caféer,
konsthallar, etc. Det är nämligen meningen att allmänheten också ska kunna ta del
av exempelvis vandringar i olika – både nu levande och framlidna – författares
sällskap, föreläsningar och andra evenemang med det skrivna ordet i centrum.
Litteraturrundan
Författare medverkar med uppläsningar och bokutställningar, öppnar upp sin
skrivarstuga och samtalar med läsare, presenterar sina böcker, håller föredrag ”i
författares fotspår”.
Författare och andra som redan driver bokkafé och liknande på sin ort erbjuder
lokal/scen åt flera författare.
Litteraturrundan bygger på att medlemmarna på olika orter organiserar sitt eget
framträdande själva eller i samarbete med andra intresserade t ex föreningar,
bibliotek, caféer, konsthallar, etc.
Syftet är att ta vara på det intresse som finns för det skrivna ordet, öka läslusten och
stimulera litteraturintresset genom möten med författare och läsare/publik.

Litteraturrundan omfattar hela Skåne och vänder sig till alla människor oavsett
ålder, kön och etnisk bakgrund.
Programpunkterna ska ha stor bredd. Den kulturellt bevandrade ska hitta sina
guldkorn, samtidigt som ovana läsare ska våga smaka på det som kanske är lite mer
lättsmält. Under Litteraturrundan ska det finnas ingångar till litteraturen där vi tagit
bort trösklar som kan verka oöverstigliga eller rent av skrämmande för en ovan
publik. Men det ska också bjudas intellektuella utmaningar och överraskningar för
garvade läsare.
Många författare, översättare, föreläsare och förlag är egenföretagare, bosatta och
verksamma på landsbygden eller på mindre orter. De nätverk som finns lokalt
förankrade ska fångas upp och utvidgas. Varje medlem ska stärkas i sin identitet
som författare och omgivningen göras medveten om hans eller hennes roll som
kulturskapare.
OBS: NYHET!
I år kommer Litteraturrundan Ekonomisk Förening (LEF) att organisera tillsammans
med Lunds Stadsbibliotek en BOKMÄSSA: ”Förlags- och författarlördag på Lunds
stadsbibliotek” den 23 november på Lunds Stadsbibliotek där medlemmar i LEF
kommer att kunna delta med sina böcker. Mer info längre fram men skriv redan nu
in lördagen den 23 november mellan kl 11 och 16 i almanackan.

Vill du sälja fler böcker? Nå ut till en större och bredare publik? Då borde du
engagera dig i Litteraturrundan, och om du inte redan är medlem kanske du borde
bli det för att kunna bli en del av den gemenskapen som Litteraturrundan
Ekonomisk Föreningen är ;-) Det kostar inte mycket att vara medlem, enbart 150 kr
per år, samt en engångsinsats på 500 kr.
Vi ser framemot nytt år med Litteraturrundan, ser framemot att många medlemmar
deltar i år, och vi hoppas på många nya medlemmar som vill vara med och ser
nyttan och nöjet i att vara med ;-)

