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Piloten landade - nu kör vi på riktigt!
Författarcentrum Syds nystartade stöddiga projekt i Skåne, Litteraturrundan, fick en
ordentlig testkörning i fjor och succén var ett faktum. Hundratals besökare tog del av
litteratur i alla dess former. Därför brakar det loss på allvar i år, närmare bestämt 10–11
maj.
– Det är ett fantastiskt projekt där våra medlemmar jobbar helt ideellt för att åstadkomma
möten mellan författare och publik och som skapar oförglömliga upplevelser, menar Lars
Magnar Enoksen, ordförande i Författarcentrum Syd.
Litteraturrundan är ett gräsrotsprojekt, initierat av de egna medlemmarna. Upprinnelsen var
en motion som lämnades in till föreningens årsmöte 2012 av Jeanette Thelander, som
menade att en litteraturens variant av den etablerade konstrundan kunde vara en god idé.
– Litteraturen behöver avdramatiseras och nå ut även till dem som tror att litteratur är svårt,
menar hon. Under Litteraturrundan bjuder vi på ett brett utbud med allt från finstämd lyrik
till handfasta prova-på-aktiviteter, så alla kan hitta "sin grej", oavsett ålder och förkunskaper.
– I sin enklaste form medverkar våra medlemmar genom att öppna upp sin skrivarstuga
under några timmar. Men det finns också författare som slår sig samman och genomför
större gemensamma arrangemang, inflikar Anna Alsmark, projektledare på Författarcentrum
Syd. Vi är öppna för alla former av kulturella samarbeten också med andra konstformer,
varje medlem väljer fritt vad han eller hon vill göra.
Pilotprojektet 2013 gav mersmak. Föranmälningarna till årets Litterturrunda är många och
speglar en stor bredd med allt från urnordisk galdrasång, rock'n'roll och hovlakejer till
sagorace, haiku-verkstad och arkitekturpoesi.
Det blir författarframträdanden, uppläsningar, bokbord och intressanta möten mellan
författare och läsare. Böcker, läsning och skrivande dyker upp i nya sammanhang och på en
del oväntade platser. Vad sägs till exempel om en skrivarkurs i ett gammalt kalkbrott, sagor
bland trädkronorna, rundvandring på en begravningsplats eller kattgenetik i en ishall?
Nytt för i år är samarbetet med Skånes Hembygdsförbund, som bland annat märks genom
att lantbruksmuseet i Alnarp håller öppet med bokförsäljning, men också i vissa lokalval och
genom att olika hembygdsföreningar arrangerar litterära aktiviteter. Oppmanna-Vånga
aktualiserar till exempel Harry Martinson i ett Aniara-tema vid Immelsjöns strand som ställer
frågor om vår livsstil, klimat- och miljöutmaningarna.
Rundan snurrar kring hela landskapet – Från Hästveda i norr till Ystad i söder, från Höganäs i
väst till Åhus i öst. På bifogad lista över förhandsanmälningar framgår några av de
arrangemang som är på gång. Fler tillkommer och programmet trycks i mars. Presskonferens
med utförlig information är utlyst till början av april.
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Hemsida www.litteraturrundan.se
Arrangör: Författarcentrum Syd i samarbete med författares nätverk och andra verksamheter i
Skåne. Projektet genomförs med stöd av ABF och Region Skåne.
Presskontakter!
Lars Magnar Enoksen, projektsamordnare. Ordförande i Författarcentrum Syd. Fackboksförfattare och
serietecknare från Segevång i Malmö, skriver om runor, fornnordisk mytologi, vikingatida kulturhistoria och
glima-brottning. Kontakt: lars@temmon.com, 0708-100344
Jeanette Thelander – projektsamordnare. Frilansskribent och författare till flera fackböcker, reportageböcker
och en historisk ungdomsroman. Hon bor på en liten gård i Hästveda i norra Skåne och driver ett eget
kulturhus, Annies hus. Kontakt: jeanette@ordsmedjan.dk, 0708-112816
Ylva Stockelberg – projektsamordnare. Fackboksförfattare, har gett ut åtta böcker om katter. Hon har
medverkat i Borrby bokbys Boken om Böcker. Bor sedan två år i Simrishamn och arbetar även som
managementkonsult, sitter i styrelsen för företagsnärverket Qlara och Österlen lyser. Kontakt:
ylva.stockelberg@tele2.se; 070-775 68 85.
Anna Alsmark, projektmedarbetare på Författarcentrum Syd. Författarförmedlare och drivande kraft i flera
stora litteraturprojekt i Skåne, bl a Författardagen i Hässleholm om litteratur för barn och unga,
litteraturscenen Poeten på hörnet i Malmö. Kontakt:
anna.alsmark@forfattarcentrum.se, 0761-189026, 040-6118990.

PROGRAMPUNKTER SOM HITTILLS HAR KOMMIT IN TILL PROJEKTET. HELA PROGRAMMET
PRESENTERAS UTFÖRLIGT DEN 10 APRIL. VI ÅTERKOMMER MED INBJUDAN!

Förstå katten och kattens språk
Ylva Stockelberg
Hemma hos Ylva Stockelberg, Skepparegatan 5 Simrishamn
Föredrag samt möjlighet att köpa signerade böcker till specialpris.
Där framtidens fötter vandrar
Mattias Edvardsson
Söderslätts Bok & Papper, Trelleborg
Mattias Edvardsson berättar om sin nya roman "Där framtidens fötter vandrar", en bok om en pappa, en son och
en stad.
Ett annorlunda liv & författarskap
Kim Andersson
Mölle stationshus, Mölle, Höganäs kommun
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Kim Andersson berättar om det som blev ett annorlunda liv och därmed en annorlunda form av författarskap.
Haikulunden - poesiverkstad
Anna Maris
Christinehofs Ekopark, Brösarp, Tomelilla
Haikupoeten Anna Maris leder en haikuverkstad, där deltagarna läser och skriver japanska kortdikter.
Haikulunden - poesiverkstad
Anna Maris
Christinehofs Ekopark, Brösarp, Tomelilla
Haikupoeten Anna Maris leder en haikuverkstad, där deltagarna läser och skriver japanska kortdikter.
Bokloppis och bokprat
Gull Åkerblom
Hobjersvägen 41, Kåseberga.
Vid fint väder i trädgården. Vid regn i uterummet.
böcker. Spontana bokprat om böckerna. Kaffe och kaka.

Försäljning av egna (signerade) och andras

Kungens älskade hovlakej
Staffan Bengtsson
Trollis. Trollebergsvägen 52 i Lund
Berättelsen om hovlakej Engelberth Bengtsson (1897-1978) och livet bakom kulisserna vid Stockholms Slott
under 50 år, 1922-1972.
Kungens älskade hovlakej
Staffan Bengtsson
Trollis. Trollebergsvägen 52 i Lund
Berättelsen om hovlakej Engelberth Bengtsson (1897-1978) och livet bakom kulisserna på Stockholms Slott
under 50 år, 1922-1972.
Malmös begravningsplatser till fots
Jeanette Rosengren
S:t Paulikyrkogårdarna, Malmö
Utifrån boken om Malmös begravningsplatser bjuder vi med dig på en kulturhistorisk rundvandring. Efteråt finns
det möjlighet att köpa boken.
Kan bokskrivande förändra samhället?
Per Gahrton, Drude Dahlerup
Bessingegården, Bessinge 2145, Östra Sallerup, Hörby
Vi visar författargården - kringbygd, skånsk, delvis korsvirke - säljer våra böcker till superreapris och berättar
om vår verksamhet.
Hästen - gudaförtrogen mat eller kamrat?
Jeanette Thelander
Biblioteket i Hästveda, Hässleholms kommun
En presentation av hästen ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Boken Synen på djuren. Del 1. Hästen finns till
försäljning. Boksignering.
Kattgenetik
Ylva Stockelberg
På SVISS Internationella utställning i Söderslätts ishall, Trelleborg
Kortföreläsningar, möjlighet att köpa signerade böcker till specialpris. Ylva har skrivet åtta böcker som handlar
om katter.
"Ord och poesi och musik som förenar ."
Medlemmar ur Föreningen Poetisk Plattform
Staffan Svensson, Gerd Hackberg, elever i årskurs 6 på Tornlyckeskolan i Höganäs
Lerbergets bibliotek, Östra Lerberget, Höganäs kommun
Läsning av egen och andras författarskap. Redogörelse för projekt "Poesi i skolan". Elever i årskurs 6 har skrivit
poesi.
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Bokförsäljning på lantbruksmuseet
Skånska lantbruksmuseet i Alnarp ideell förening
Lantbruksmuseet, Elevenborgsvägen Alnarp. Lomma kommun
Litteratur om Alnarpsinstitutet runt f sekelskiftet och 1900-talet. Elevmatriklar. Lanthushåll under mitten av
1900-talet. Försäljes.
Bjäreidyllen - bas för spänningsromaner
Peter Winai, Joachim Karlsson
Bjäre Bokhandel, Båstad
Samtal, högläsning och signering.
Ängelsbäck - rum för skapande
Peter Winai
Ängelsbäcksstrand, Båstad kommun
Besök i författarens skrivarstuga. Utblickar över havet och förslag till promenader.
Bokprojekt: Hebrons hemlighet
Taliah Pollack Glassfabriken, Malmö
Författaren Taliah Pollack bjuder in till samtal om hennes pågående bokprojekt som utspelar sig i Israel/Palestina
där hon själv vuxit upp.
Bokskoj - en tipsrunda för unga.
Suzanne Mortensen
Boktryck & Papper. Torget 21 Åhus. Kristianstad kommun.
Klurig aktivitet med hemliga priser.
Skrivarkurs i kalkbrottet Bjärsjölagård
Elisabet Norin, skrivarpedagog & författare
Det gamla kalkbrottetet mellan väg 13 och Bjärsjölagårds slott
Du skriver dina egna dikter och berättelser inspirerad av atmosfären på en magisk plats. Medtag picknick,
papper, penna, regnkläder.
Berättelser i Trädhuset
Per Gustavsson, Kjell Sundberg
Trädhuset, Hovdala, Hässleholm
Träffa författaren Per Gustavsson från Bjärnum. Kjell Sundberg visar sagoillustrationer och skulpturer.
Bokförsäljning. Kaffeservering. medarr: Hovdala slott.
En sån HÄRLIG APTIT!
Svante Körner Svante Körner Tryde 1303 B&B Café Galleri, Tryde 1303, 27397 Tomelilla
Kom till Tryde 1303 och njut av vänlig atmosfär, god brunch, spännande quiz och underhållande berättelser av
Svante Körner.
Text & bilder från ett romanbygge
Lars Hansare
Café Amanda, Höganäs Stadsbibliotek & Kommun
Lars Hansare visar bilder och berättar om sin pågående romantrilogi om Gunnar Falk.
Sagostunder, pyssel, tipsrunda & café!
Anna Villavicencio
Tryde 1303 B&B Café Galleri, Tryde 1303, 27397 Tomelilla
Kom till Tryde 1303 och njut av skön atmosfär och sagostunder för barnen. Gå en tipsrunda i trädgården. Sitt en
stund i caféet med en bok.
Litteraturrally med bokbasar
Flera författare
Hembygdsparken i Hästveda, Hässleholms kommun
Författare och litteraturvänner stafettberättar om böcker, var och en under en halvtimme. Bokbasar med
försäljning och signering.
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Rock 'n' roll och poesi
Flera författare och musiker
Hembygdsparken i Hästveda, Hässleholms kommun
Moderator Tom Ingvarson, med fötterna stadigt förankrade i de tunga ackorden leder ett panelsamtal om ord och
ton med rockpoesin i fokus.
Rock 'n' roll och poesi
Cabhouse, Lars Magnar Enoksen
Hembygdsparken i Hästveda, Hässleholms kommun
Vackra texter och rockiga ackord från Malmöbandet Cabhouse blandas med urnordiska galdrar av Lars Magnar
Enoksen.
Författarkväll på Scala
Mikael Bergstrand
Karin Brunk Holmqvist
Kristina Hård
Johanna Limme & Martin Palmqvist m fl
Biografteatern Scala, Stora Östergatan 12 Ystad
Välkomna till en författarkväll där allvar och skratt kommer strömma från scenen. Konferenciär: bokförläggare
Kerstin Aronsson.
Med brödet under bröstet
Anna Lindgren, Madeleine Brandin, Rikard Lehmann
Sjöboden, Östra stranden 80, Trelleborg
Anna Lindgren berättar om boken "Med brödet under bröstet. Mellan Stalin och Hitler, flykten från
Dneprepotrovsk till Trelleborg"
Helena Thorfinn gästar Drömbageriet
Helena Thorfinn
Drömbageriet i Komstad på Österlen. Kafé och bageri. www.drömbageriet.se
Afternoon tea. Helena Thorfinn berättar om sitt författarskap. För två år sedan debuterade hon med
succéromanen "Innan floden tar oss".
Arkitekturpoesi på Söderslätt Madeleine Brandin
Start Östra stranden 80, Trelleborg. Vi färdas med cykel eller enskilda bilar.
Upptäck kalkugnar, formtegel, myllrande liv i staden, linjer över slätten, en sinnlig resa över Söderslätt
Förlorad vid Medelhavet
Andrea Kontros som skriver under pseudonymet Zeanna Augner
Hästveda
Jag berättar om varför jag började skriva, om min romanidén och om hur romanen blev till.
Jag skänker dig mina vackraste ord.
Björn Ranelid På Kivik invid Karakås. Simrishamns kommun.
Jag talar utifrån mina böcker och berättar om mitt författarskap. Hur gör jag för att skapa litteratur av ordet i
poesi och prosa?
En doft av Indien
Mikael Bergstrand
Klappeskogsvägen 1 A i Rörum
Möt författaren i hans skrivarlya. Fika och bokförsäljning på plats. Miniföreläsningar på speciella klockslag, i
övrigt öppet hus.
Foto, prosa och poesi
Presentation, läsning och samtal
Arne Gustafsson, Goy Persson
Bodarp 10 maj, Baren, Bodarp 18 ( utanför Håslöv), Trelleborgs kommun
Galleri Sagoy, 11 maj. Västra Ryttmästaregatan 25, 21752 Malmö
Det tredje samarbetet mellan fotografen Arne Gustafsson och författaren Goy Persson kommer att presenteras.
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Tysk litteratursalong med Frühschoppen
Barbara Fellgiebel
Karups Nygård mellan Blentarp och Sövde, Sjöbo Kommun
Läsvärd tysk litteratur presenteras och diskuteras- Därtill serveras en Frühschoppen.
Poesi med fjäder i hatten
János Kató
Trelleborgs stads gator mellan 9.30 - 11 och 13 -16 österut.
Poeten János Kató läser sina dikter och ger till dem han möter under sin poesipromenad på stadens gator.
I vinrankornas rike
Stina Larsson, Joakim Larsson, Kiin Ekelin Wick, Gunnel Dahlqvist, Erik Malmberg
Hällåkra Vingård i Norra Grönby
Barnböcker, lyrik och ett gripande livsöde. Vi läser högt, dramatiserar och bjuder på överraskningar. Mat och
fika på vingårdscaféet.
Sagorace i växthuset
Ing-Marie "Inka" Johansson
Inkasi, Smiths väg 14, Hammarslund 291 50 KRISTIANSTAD
Vikingar, Carl von Linné eller rena sagovarelser kan ingå i din berättelse. www.inkasi.com
Öppen Trädgård i Sagans tecken
Ing-Marie "Inka" Johansson
Inkasi, Smiths väg 14, Hammarslund 291 50 KRISTIANSTAD
Vi kikar in i Årstidssagan Vilse Alfe och De 7 T-feernas tillhåll i trädgården.
Föfattarpresentation
Ingrid Trolle på biblioteket i Höör
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