
Scenframträdande i Hörsalen
Seminarium i Lindblomsrummet
Övrigt

Nedan är programpunkterna under Östergötlands bokmässa 2013. 
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet efter 
tryckning. Observera att alla våra programpunkter har begränsat 
antal platser och att det är först till kvarn.

Fri entré till alla programpunkter!

10.00 Östergötlands bokmässa 2013 öppnar!

10.15-10.20 Bibliotekschef Lena Axelsson inviger Östergötlands bokmässa i 
bibliotekets foajé.

10.20-10.30 Invigning av utställningen: Christopher Günther – Linköpings 
första boktryckare. En utställning med böcker och tryck från Linköpings stifts-
biblioteks samling i bortre ljusgården. Utställningen pågår till och med den 10 
november 2013 och är producerad av Per Larson och Linköpings stiftsbibliotek.

10.30-10.50 Release av Linköpings Antikvariats 50-årsjubileumsbok Bland 
böcker och blad – Linköpings Antikvariat 1963-2013. Releasen äger rum i 
bortre ljusgården i samband med invigningen av utställningen om Linköpings 
första boktryckare. En artikel i boken behandlar just Christopher Günther: 
”Linköpings första boktryckare och pappret från Tannefors”.

10.30-10.45 Norrköpingsbaserade författaren Melker 
Garay berättar om sin nyutkomna bok RÅTTAN och andra 
onda berättelser.

10.30-11.15 Skrivarskolan: Att skriva dialog
Hur kan man jobba med dialog för att stärka en historia? Hur hittar man 
rätt röster till sina karaktärer?  Och hur får man dialogen trovärdig och 
intressant? Självklart finns inte något rätt eller fel utan en massa olika 
alternativ som kan fungera mer eller mindre bra i olika sammanhang. I 
skrivarskolan gör vi korta praktiska övningar, provar olika idéer, resonerar 
omkring resultaten, leker med kontraster, väcker nya idéer och provar 
ännu lite mer…
Samtalsledare: Maria Fagerberg. Författare till bland annat Lingonstigen 
114 och Svart dam. 
Maria debuterade som författare 2003 och har gett ut fyra romaner, alla 
på Forum.

10.50-11.15 Release av Ingemar E.L. 
Göranssons nya roman I skuggan vilar mörket. Releasen kommer att le-
das av ABF:s kulturansvarige i Stockholm Marianne Högmark. Medverkar 
gör också ytterligare två personer: Jan Hillman, folkbildare från Rejmyre 
och Sira Jokinen Lisse, konstnär från Motala.

11.20-12.05 Seminarium: Att ge ut på eget förlag och författaren som 
varumärke
Allt fler ger ut sin bok själv. Produktionspriset har sjunkit och distributionen 
har förenklats tack vare print on demand-tjänster. Men hur gör man egent-
ligen? Vilka steg behöver man gå igenom och vad krävs för att boken ska 
sälja? I dag räcker det inte med att kunna skriva en bok. Du måste kunna 
sälja den också. Hur gör man då för att nå ut till sina läsare? Vad krävs för 
att boken ska sälja? Emelie Schepp vet av erfarenhet vad som krävs och 
ger tips och råd.
Samtalsledare: Emelie Schepp. Författare till succédeckaren Märkta för 
livet som hon gav ut på 
eget förlag.

11.20-11.35 Roger Klinth, prefekt på Institutionen för TEMA på Lin-
köpings universitet, pratar under rubriken: Vad säger forskningen om sam-
hället? – Aktuell forskning från TEMA.
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11.30-12.00 Enskild författarcoaching
Dramatikern och skrivarpedagogen Kristofer Nilsson Ahlberg tar emot 
för enskilt textsamtal utan kostnad, max 20 minuter. Gärna föranmälan, 
ring direkt till Kristofer på 073-8066231. Samtalen äger rum i 
Odencrantzrummet som man når från Galleri Vända Sida.

11.45-12.15 Novelltävlingen Unga Berättare      
– årets finalister presenteras!

12.10-12.55 Seminarium: Att ge ut på etablerat förlag
Många är vi som förhoppningsfullt har skickat in ett manus till Bonniers eller 
Norstedts bara för att några månader senare få ett refuseringsbrev. Det finns 
många tips på hur man ska göra för att väcka storförlagens intresse men faktum 
kvarstår, ytterst få debutanter ges ut varje år. Få tips och råd från två författare 
som har passerat nålsögat!
Samtalsledare: Sofie Sarenbrant och Susanne Boll. Båda ges ut av Damm 
förlag. Sofie är aktuell med sin senaste deckare Andra andningen och Susanne 
är aktuell med sin Damm-debut Det enda rätta.

13.00-13.45 Seminarium: Den moderna bokhandeln
Hur ser en bokhandlares verklighet ut i dag och hur fun-
gerar egentligen en nätbokhandel?
Samtalsledare: Erkki Saikkonen och Nilla Wermstedt. Erkki och Nilla driver 
NevaBooks, en fotobokhandel med såväl nätbutik som fysisk butik och fotogal-
leri i Rimforsa.

13.00-13.45  Seminarium: Allt du behöver veta -                  
            för att skriva en riktigt bra roman
Dramatikern och skrivarpedagogen Kristofer Nilsson Ahlberg leder ett samtal 
om skrivandets hantverk med fokus på berättelsens grundstenar. Seminariet 
äger rum i Odencrantzrummet som man når från Galleri Vända 
Sida.

13.05-13.30  Sofie Sarenbrant från Gusum är en uppskattad deckarförfattare 
med fyra böcker utgivna på Damm förlag. Här leder Viveka Adelswärd ett sam-
tal med Sofie som rör deckargenren, Sofies författarskap, vad som krävs för att 
fånga läsaren och mycket annat.

13.35-14.00 Historikerna Erik Petersson och  Annika Sandén berättar 
om sina nya böcker.

13.50-14.35 Skrivarskolan: Miljöbeskrivning
Verkliga miljöer, påhittade miljöer, detaljerade miljöer, miljöer som lyfter 
fram handlingen eller står i kontrast till den, miljön i centrum för en historia 
eller bara som en kuliss… I skrivarskolan gör vi korta praktiska övningar 
där vi jobbar med olika miljöer och vilka effekter de kan få på en historia. 
Vi provar olika alternativ, resonerar omkring resultaten, provar med varia-
tioner i stämning, intensitet och detaljrikedom och ser vilka effekter det får 
på texten.
Samtalsledare: Maria Fagerberg. Författare till bland annat Lingonstigen 
114 och Svart dam. Maria debuterade som författare 2003 och har gett ut 
fyra romaner, alla på Forum.

14.00-15.00 Enskild författarcoaching
Dramatikern och skrivarpedagogen Kristofer Nilsson Ahlberg tar emot 
för enskilt textsamtal utan kostnad, max 20 minuter. Gärna föranmälan, 
ring direkt till Kristofer på 073-8066231. Samtalen äger rum i Oden-
crantzrummet som man når från Galleri Vända Sida.

14.05-14.25 Susanne Boll, aktuell med romanen Det enda rätta, berättar 
om resan mot författarskapet. Från sin barndoms Motala, via psykologin 
och egenutgivningen – till det efterlängtade förlagskontraktet.

14.50-15.00 Malin Boström, författare till boken Nå dina mål, berättar om 
hur du med hjälp av tändande målbilder, rätt fokus och en positiv inställ-
ning kan nå längre än du trodde var möjligt och få ett lyckligare liv. Malins 
bok är utgiven på Eget Förlag.

15.05-15.20 Bengt Erik Eriksson, professor på Tema kultur och sam-
hälle på Linköpings universitet, håller föredrag med rubriken: Småförla-
gen och förlagsbranschens framtid.

15.30-15.50 ”En krönikörs vardag” – Johan Birath presenterar sin nya 
bok Första krönikeboken.

16.00 Östergötlands bokmässa stänger. 

www.linkoping.se/bibliotek
www.ostergotlandsbokmassa.se
www.facebook.com/ostergotlandsbokmassa.se
www.twitter.com/narodladkultur

 

Specialerbjudande
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