Littereraturrundan Ekonomisk förening

Litteraturrundan 6 - 7 maj 2017.
Rapport från Stina Larsson.
Eftersom det så sent som i december 2016 beslutades att Litteraturrundan skulle bli en ekonomisk
förening, var det minst sagt oklart både om vi skulle hinna arrangera en runda 2017 och om vi skulle
ha råd att arrangera den. Att senarelägga rundan till hösten var inget alternativ eftersom vi ville
fastställa en återkommande helg och hade kommit fram till att detta blir den ”första helgen i maj”
vilket i år var den 6-7 maj. Med hjälp av alla som gått med i föreningen och det stöd vi fått från
Författarcentrum Syd, ABF och Region Skåne har vi kunnat genomföra evenemanget.
Vi är fantastiskt nöjda och glada för utfallet av Litteraturrundan 2017.
Rundan hade 27 programpunkter, 16 på lördagen och 11 på söndagen. Arrangemangen fanns i 14
kommuner över hela Skåne, främst fördelat över de södra delarna. I arrangemangen deltog och
samverkade ett hundratal författare, förläggare, översättare, musiker, fotografer, konstnärer,
samhällsdebattörer och andra kulturaktörer – alla med fokus på litteraturen.
Litteraturrundan ekonomisk förening har verkat för att marknadsföra evenemanget på flera olika
sätt. Med pressreleaser, pressträffar i Ystad och Svedala, tryck och spridning av affischer,
programblad och skyltar, info till bibliotek, turistbyråer och evenemangsguider samt ett flöde av
uppdateringar på facebook och information på hemsidan.
Marknadsföringen har bland annat resulterat i att evenemanget bevakades av media både före och
under rundan, bland annat av Radio P4 Kristianstad, Skånska Dagbladet, Trelleborgs Allehanda, Ystad
Allehanda, ÖsterlenMagasinet, Norra Skåne och nyhetssajten Boktugg. Författarcentrum Syd
publicerade dessutom åtminstone 5 artiklar om Litteraturrundan i medlemsbladet Flygande Posten.
På Litteraturrundans facebooksida presenterade vi alla programpunkter i text och bild och
intensifierade marknadsföringen under april/maj med ett eller flera inlägg varje dag. Vid de
inledande inläggen nådde vi cirka 2.500 personer och under litteraturrundeveckan nådde vi över
5.500. Antalet personer som gillar sidan har ökat från 604, som vi hade när vi avslutade rundan 2016,
till 654 personer i skrivandes stund.
Några av arrangörerna hade besöksrekord, till andra kom inte så många som man hade hoppats på.
Vi kan inte skryta med att ha slagit några publikrekord för Litteraturrundan totalt i år – det hade vi
inte räknat med eftersom vi hade färre programpunkter – men faktum är att vi i medeltal hade något
fler besökare per arrangemang jämfört med tidigare år. Litteraturrundan har blivit ett inarbetat
varumärke.
Från besökarna har vi enbart fått lovord – det ska vi alla inblandade ta till oss!
Avslutningsvis: Ibland får jag frågan om varför jag tycker Litteraturrundan är så bra, och jag skulle
vilja sammanfatta det så här:
I ett sammanhang där arrangören sätter litteraturen i centrum på sitt eget sätt, i en miljö och ett
sammanhang som man själv valt, skapas möten och diskussioner som ibland beskrivs som ”magiska”.

Nya kontakter knyts och gamla återupptas. Idéer och projekt kommer till världen, både mellan de
som medverkar i arrangemangen och tillsammans med, eller tack vare, besökarna. De positiva intryck
vi alla tar med oss hem och får oss att längta, läsa, skriva, agera eller vila i det vi upplevt – Det är
Litteraturrundans styrka!
Stina Larsson
Verksamhetsledare för Litteraturrundan
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