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Rapport - General /Projektledare
2019 – det sjunde året i rad som Litteraturrundan arrangerades i Skåne.
Styrelsen för Litteraturrundan Ekonomisk Förening samt generalen har arbetat för att få
fler medlemmar vilket resulterade i den största Litteraturrundan hittills, med fler
arrangemang än någonsin. Och vi fick mer mediabevakning än någonsin från både radio
och tidningar runt om i Skåne.
Litteraturrundan 2019 genomfördes av föreningens medlemmar i samarbete med inbjudna
författare och med stöd från ABF Lokalföreningar och Författarcentrum Syd.
Evenemanget hade i år 31 programpunkter (dvs. 3 programpunkt mer än förra året), 18 på
lördagen och 13 på söndagen. Arrangemangen fanns i 11 kommuner över hela Skåne.
I arrangemangen deltog och samverkade ett hundratal författare, förläggare, översättare,
musiker, fotografer, konstnärer, poddare och andra kulturaktörer – alla med fokus på
litteraturen.
Totalt engagerade 2019 års Litteraturrunda 735 personer.
Litteraturrundan ekonomisk förening har verkat för att marknadsföra evenemanget på flera
olika sätt. Med pressreleaser, pressträffar i Vollsjö, tryck och spridning av affischer,
programblad och skyltar, info till bibliotek, turistbyråer och evenemangsguider, information
på hemsidan och framför allt ett flöde av uppdateringar på vår facebooksida:
Litteraturrundan.
Marknadsföringen har bland annat resulterat i att evenemanget bevakades av media både
före och under rundan, bland annat med inslag i både Radio P4 Kristianstad och
Malmöhus, ett flertal artiklar i bl.a. Skånska Dagbladet, Trelleborgs Allehanda, Ystads
Allehanda, ÖsterlenMagasinet, Norra Skåne, Lokaltidningen Sjöbo/Ystad/Svedala/
Trelleborg och nyhetssajten Boktugg.
Författarcentrum Syd publicerade artiklar om Litteraturrundan i medlemsbladet Flygande
Posten och ABF presenterade sina respektive områdes arrangemang. Kommunerna har
även publicerad delar av programmet på sina respektive hemsidor.
På Litteraturrundans facebooksida presenterade vi alla programpunkter i både det stora
programmet och i en kortversion, samt många medlemmar gjorde Litteraturrundan till
medvärd till sina arrangemang för att få ännu mer spridning. Marknadsföringen
intensifierades under april/maj och de flesta inlägg nådde 150 - 2.000 personer, ett av
inläggen nådde nästan 4000 personer. Antalet personer som följer facebooksidan är 823
personer i skrivandes stund. Trenden är ökande.
I genomsnitt hade varje programpunkt drygt 23 besökare. En del av arrangörerna har
fortfarande inte skickat in antalet besökare.
Åtta av programpunkterna var helt nya och alla gick även de mycket bra.
Några av medlemmarna som varit med tidigare hade inte möjlighet att delta i år, men har
redan anmält sitt intresse för kommande år, samt ett antal nya medlemmar som också har
anmält sitt intresse till Rundan 2019.
Litteraturrundan kan på alla sätt väntas växa ännu mer till nästa år och fortsätta sprida
litteratur på både traditionella och nya sätt och nå både väntade och oväntade målgrupper,
runt om i hela Skåne, och framför allt i de mindre orterna och landsbygden.
Litteraturrunda har kommit för att stanna ;-)
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