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ett samarrangemang av Kiruna Stadsbibliotek och Kiruna Bokhandel



Kiruna Bokfestival är ett samarrangemang mellan  

Kiruna Bokhandel och Kiruna Stadsbibliotek

BOKMÄSSAN pågår mellan 11-16 i Folkets Hus, Lars Janssons-

gatan 17. Vi från Biblioteket kommer att finnas på plats i Folkets Hus 

från och med kl. 09.00 för att kunna ta emot er. 

De flesta kommer att få plats i Lars Janssonsalen men eftersom vi är 

35 utställare så finns en del av era bord placerade i entreplanet och alla 

bord är märkta med era namn på namnskylt och kuvert med 

information om dagen! 

   Det finns en stor parkering utanför Folkets Hus och är det någon som 

behöver en P-skiva så har vi sådana med oss.Bokmässan har ingen 

deltagaravgift utan är helt gratis, dessutom bjuder vi på lunch till alla 

deltagare på mässan. Kafé Rost som finns i Folkets Hus serverar lun-

chen, man kan hämta sin lunch mellan 11-13.30. Alla deltagare får 

en lunchkupong vid ankomst.

Välkommen till Kiruna Bokfestivals  

Bokmässa lördag 14 oktober 2017

SPEAKER’S CORNER (SC) håller vi 12.00-13.10  

i Kafé Rost med 9 deltagare. Varje talare får tala i 5  

minuter. Det är bra om ni själva kan hålla reda på när ni ska upp 

i Speaker’s corner. Följande är de 9 som är med och talarordning 

enligt nedan:

Daniel Åberg

Per-Erik Mattsson

Per Teofilusson

Björn Forseth

Inez Svonni Fjällström

Ebbe Wikberg

Marianne Hofman

Siv-Britt Mangi

Lars Lundgren

MINISEMINARIERNA (MS ) hålls i Prisma  

13.00 - 16.00 med 9 deltagare. Varje talare får tala  

i 15 minuter. Följande är de 9 som är med och talarordning  

enligt nedan:

13.00 Anders Skoglind: ”Fjällvandrarens trollguide” och  

         ”Viltliv-Björnfrossa” 

13.20 Carina Kero Esberg: ”På dagen flyttar staden” 

13.40 Peo Rask: ”Ett annat Berlin” 

14.00 Åsa Rosén: ”Drottningmysteriet” 

14.20 David Väyrynen: ”Marken” 

14.40 Kerstin Tuomas Larsson: ”Tunneks sie Pippi Longstrympin?” 

15.00 Peter Johansson:  ”Rastplats 58 - mordet på Carolin” 

15.20 Roger Melin: ”Det blå vistet” 

15.40 Lars Alm: ”Mannen på väg”

Har ni funderingar eller frågor så hör gärna av er till:

Carina Kreku 0980-704 04, carina.kreku@kiruna.se

Mari Norberg 0980-703 07, mari.norberg@kiruna.se 

Anders Pudas  0980-707 47, anders.pudas@kiruna.se 

Vi deltar på Bokmässan:

Agge Theander

Anders Skoglind

Björn Forseth

Carina Kero Esberg

Curt Persson, Tornedalica

David Väyrynen

Ebbe Wikberg

Henny Utsi-Åhlin

Jan Bergsten

Kerstin Tuomas Larsson

Kierisällskapet

Kiruna Bokhandel

Kiruna Forskarförening

Kiruna Konstgille

Kiruna Sameförening

Kiruna Stadsbibliotek

Kirunas Rötter

Kirunatidningen förlag och Benny Ekman

Lars Alm

Lasse Lundgren

Lumio förlag

Marianne Hofman

Norrländska litteratursällskapet 

Peo Rask, Black Island Books

Per Teofilusson

Per-Erik Mattsson

Peter Johansson

Ravda Lagadus/Ravda Förlaget

Rita Simu

Roger Melin

Siv-Britt Mangi

Stina Fjällborg

Stina Inga

Studieförbundet Vuxenskolan

Åsa Rosén

Välkomna allihop!

KIRUNA BOKFESTIVAL

14 OKTOBER 2017
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Josefine är uppvuxen i Upplands Väsby och har arbetat som klassisk 
balettdansös, danspedagog, varit med i melodifestivalen och arbetat 
som programledare på SVT i bland annat Lilla och stora melodifestiva-
len, Junior-Jeopardy med mera.  Dessutom har Josefine hunnit skriva flera böcker både för barn och 
vuxna. Hon har bland annat skrivit Sagasagor: fiffiga kroppen och 
finurliga knoppen, Sagasagor:studsmatta, simskola och en borttappad 
tiger och en tredje bok om Saga kommer ut under hösten. 
  Böckerna handlar om Saga och hennes vardag i fristående  
berättelser. 

Josefin ger en inspirerande föreläsning om vikten av att läsa böcker 
och hur man tänker när man skriver för barn. 
Föreläsningen kommer att vara i ca. 45 minuter med möjlighet  
att ställa frågor.

Kiruna Bokfestival bjuder in till en inspirerande  
föreläsning med Josefine SundströmJOSEFINE SUNDSTRÖM

KULTURDAG 2017FOLKETS HUS ONSDAG 18 OKTOBER

För dig som är  
intresserad av  
barns läsning

Onsdag 18 oktober, kl 16-17 Folkets Hus, Kiruna 
Anmäl dig till ahn@kiruna.se sista anmälningsdag 11 oktober

VARMT VÄLKOMMEN!

Och skynda att anmäla dig innan platserna tar slut!

Kiruna Bokfestival är ett samarrangemang mellan  
Kiruna Stadsbibliotek och Kiruna Bokhandel

Varmt välkommen  
till Kiruna Bokfestival 2017 
 
Till kvällsarrangemang och till Kulturdag  
för barn och ungdomar 2017

Mikael, vi är fantastiskt glada över att du vill besöka oss. Vi ser så fram emot ditt  
besök och vi ska göra allt för att du ska trivas så bra som möjligt på Kiruna  
Bokfestival.

• Ni bor på hotell Ferrum mitt i Kiruna C. 
• Eftersom du ska vara med på WIP-arrangemanget och signera böcker vore det fint om 

du kunde anlända till Kiruna tidigare under eftermiddagen. Arrangemanget börjar kl 
17.00.  Carina Salomonsson kontaktar dig för tid för signeringen.  
Vi bjuder på lunch på tisdag.

• Under kvällsakten projiceras en bild på dig och din nya bok Koka Björn, på scénen.  
Samma bild projiceras även under föreläsningen på Kulturdagen.  
Du kommer inleda tisdagens kvällsakt, detta efter invigningstal, hyllning av Augustprista-
garen Ann-Helén Laestadius och utdelning av stipendium från Sparbanken Nord.  
ca 18.45. Vi räknar med 45 minuter på scén.  
Gemensam signering med Katarina Wennstam i pausen efteråt som pågår till ca 20.15

• Tiden för föreläsning Kulturdagen är kl 13.00, samma scen som kvällsakten. Ca 350 st 
ungdomar kommer för att lyssna till dig.

• Vi kan erbjuda headset till båda din framträdanden. Önskar du annan teknik hand-
mikrofon så meddela Carina senast 10/10•  
I programmen som bifogas så ser du övriga författare som medverkar både för kvälls- 
akten samt kulturdagen.

• Du kommer ha en personlig värd under kulturdagen, Sanna Gunnare, som hjälper till 
med eventuella frågor.

• På tisdagkväll bjuder vi på en sen middag/supé på restaurang SPIS efter Katarina  
Wennstams framträdande.

• Vid båda kvällsakterna och Kulturdagen så har vi med oss en fotograf. Bilderna kommer 
att användas i våra social medier och sparas i bildbank inför kommande år. 

• Fråga gärna om stort eller smått, vi vill att ditt besök hos oss, både för kvällsarrange-
manget och Kultrudagen ska bli så bra som möjligt.

Kontaktuppgifter Kiruna Bokfestival:
Carina Salomonsson
csal@kiruna.se  |  0980 - 707 45

Hurra! Det är jubileum i år.  

Vi summerar våra första fem.

FÖRFATTARMÖTEN 2017 

MIKAEL NIEMI • KATARINA WENNSTAM 

GÖRAN GREIDER • MARI JUNGSTEDT  

THEODOR KALLIFATIDES • MOA HERNGREN
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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN KIRUNA BOKFESTIVAL

Foto: Johan Ylitalo

PERSONLIGT

VÄLKOMNANDE

NÄRA

Hur förbereder vi oss inför Bokfestival?

• Organiserar och bjuder in till Bokmässa
   kontakta författare/förlag/planera upplägg
 
• Organiserar och bjuder in barngrupper och  
   elever från förskola till gymnasiet till Kulturdag
 
• Boka författare: ska fungera ihop smalt/brett/ 
   fungera i samtal och på egen hand, läser på
 
• Marknadsföring/Bilaga

• Varmt välkomnande i mottagandet till våra författare, 
  före, under och efter
 
• Vi bjuder in till ”en middag” för 400 personer



Viktig kugge före, under och efter Bokfestivalen

ÅSA LARSSON
Ambassadör Kiruna Bokfestival 

Åsa Larsson, ambassadör för  

Kiruna Bokfestival inviger festivalen  

17 oktober, kl. 18.30 på Folkets Hus. 

iruna Bokfestival fyller fem år. Hur det 

känns? Alltså, ni vet de där youtube- 

klippen från olika Idol-program världen 

över? Det tultar upp ett litet barn på scenen och 

en av jurymedlemmarna frågar: ”Vad ska du göra 

då?” Barnet svarar med späd röst: ”Jag ska sjunga!” 

Juryn ger varandra ”oj-hoppas-det-inte-går-för-illa-

stackars-liten”-blickar. Publiken håller andan, arma 

barn. De första ackorden ljuder och sedan sjunger 

ungen som om Mahalia Jackson, Birgit Nilsson och 

Elvis stigit upp från sina gravar. Publiken får sådan 

ståpäls att röv-håren lyfter dem från sina säten. 

Juryn jublar och smackar till en jätteknapp och det 

regnar guld ur skyn.

 
Ja, ungefär så känner jag för Kiruna Bokfestival.  

Man såg den kliva upp på scenen. Man hoppades 

att det skulle gå bra. Måtte någon författare kom-

ma, tänkte man. Och lite publik snälla gode gud 

amen. Här står jag fem år senare med styva röv-hår 

och bara: Wow! Eller: VOI VOI!

Författarna älskar festivalen. Förra året stod 

Anders Roslund på scén och sa att han och Börge 

Hellström (vila i frid) hade rest över hela världen 

på festivaler, men aldrig blivit så väl omhändertag-

na som i Kiruna. Året innan dess sa paret bakom 

Kepler att de nog måste skriva något som utspelar 

sig i Kiruna. 
Jag vet att folk från Malmfälten inte har svart 

bälte i att skryta, men nu får vi faktiskt bita ihop 

och skryta över vår bokfestival. 

Till exempel Kulturdagen. I Kiruna, känt i resten 

av landet för snö, skotrar och visst-är-det-så-att-ni-

ska-flytta-hela-stan, där har skolbarnen inte bara 

friluftsdagar, utan en Kulturdag. Under en dag får 

vartenda skolbarn i hela kommunen träffa en för-

fattare, alla, från knattar i reflexväst till gymnasie-

elever på väg ut i vuxenlivet. Jag har i alla fall inte 

hört talas om något liknande någon annanstans. 

Och så Bokmässan, denna underbara lördag då 

lokala författare och förlag, myllrar, minglar och 

träffar läsare. Där köpte jag flera kilo böcker förra 

året. 
Åsså författarkvällarna förstås. Man får skratta, bli 

berörd och tänka ”det där har jag alltid vetat, men 

aldrig riktigt kunnat hitta ord för”.

B.I.K. Bara. I. Kiruna. Det är här det händer.  

Grattis, magiska femåring!

ÅSA LARSSON – AMBASSADÖR  

FÖR KIRUNA BOKFESTIVAL

”Grattis magiska femåring!”

Åsa Larsson

Fo
to

: Petra SternlundK
SPRIDNING

KONTAKTNÄT

VÄRDSKAP



• Start på festivalen med 35 st lokala  
   författare och förlag.  
• Nytt för i år: Miniseminarier
• Speakers Corner.   
• 1000 besökare 2017.

BOKMÄSSA lördag 14 okt. 



• Kulturdag för kommunens barn  
   och skolungdomar.  
• Sagostund   
• Författarmöten
• Insperationsföreläsning
• Kulturaktiviteter
• 2000 besökare 2017.

KULTURDAG onsdag 18 okt. 
med 2000 barn och ungdomar



KULTURDAG 2017
för Kirunas förskole-, grundskole- och 
gymnasieelever

Kiruna Bokfestivals 

FOLKETS HUS ONSDAG 18 OKTOBER

FÖRFATTARMÖTEN:
 

• Dan Höjer   |  årskurs 3 till årskurs 6    
Dan bor i Sundbyberg utanför Stockholm och är både journalist och 
författare. Han har skrivit ett sjuttiotal barn-och ungdomsböcker bland 
annat spökhistorier, serien om Arkeologdeckarna och Cirkusdeckarna. 
Den sjunde boken i serien, Cirkusdeckarna och ismysteriet utspelar 
sig i Jukkasjärvi! Den 17:nde boken om Cirkusdeckarna kommer un-
der hösten och heter Cirkusdeckarna och julbockmysteriet.

• Magnus Nordin  |  årskurs 7 till gymnasiet  
Magnus bor i Stockholm och är högstadielärare, ungdomsförfattare 
och arbetar med filmmanus och dessutom spelar han även bas i ett 
rockband. Magnus skriver ungdomsdeckare med titlar som ”Det 
fjärde offret”, ”Prinsessan och mördaren”, ”Avgrundens änglar” samt 
skräck och fantasy med titlar som ”Skuggvarelser”, ”Blodets röst”, 
”Slips mardröm”. Hösten 2016 kom ”Offerträdet”, första delen i en 
fristående, lättläst skräckserie.

•  Viktor Frisk | årskurs 9 + gymnasiet 
Viktor bor i Stockholm och är både bloggare och artist. Han har skrivit 
boken ”Min superkraft så har jag lärt mig älska min struliga ADHD” 
där han berättar hur det är att leva med ADHD, om sin struliga  
uppväxt, problemen i skolan med både lärare och kompisar men 
också hur han lärde sig att dra nytta av sin rastlöshet och energi och 
kunde se möjligheterna och inte bara problemen med ADHD. 

• Mikael Niemi  |  årskurs 9 + gymnasiet  
Mikael bor i Pajala och har skrivit många böcker som utspelar sig i 
Norrbotten, både ungdoms- och vuxenböcker. Han började skriva 
dikter och noveller redan i femtonårsåldern. Den bok som gjorde  
honom känd i hela Sverige, ja hela världen var ”Populärmusik från  
Vittula” som kom 2004 och blev filmatiserad 2004. Mycket av  
inspirationen kommer från uppväxten i Pajala. Hans senaste bok  
heter ”Koka björn” och kommer ut under september.

Dan Höjer

Magnus Nordin

Viktor Frisk

Mikael Niemi



Carina Kero Esberg

 
• Sagostund 4 till 6 år    

Sagotanten Doris  läser vintersagor.  

• Carina Kero Esberg läser ur  
  ”På dagen flyttar staden”  4 till 6 år 

Carina bor i Kiruna och har skrivit och illustrerat  bilderboken  
”På natten mullrar berget” som handlar om Kirunas gruva
Nu har hon skrivit och illustrerat en ny bilderbok som heter 
”På dagen flyttar staden” som handlar om stadsflytten.
Kom och lyssna när Carina läser ur sin bok ”På dagen flyttar 
staden.”

• Inspirationsföreläsning med Josefine Sundström
Om barns läsning om vikten av att läsa böcker för barn och 
unga.

• Animera Mera! Animation årskurs 1 till 3   
Kom och gör animationer tillsammans med elever från  
estetprogrammet på Hjalmar Lundbohmskolan. 

• Öppet Hus på bokbussen     
Kom och besök vår fina, prisbelönta bokbuss som står upp-
ställd på parkeringen vid Folkets Hus. 

Sagotanten Doris

KULTURAKTIVITETER



KULTURDAG 2017



KVÄLLSPROGRAM tisdag-torsdag 17-19 okt.
• Tre välbesökta kvällar på Folkets Hus
• Drygt 350 besökare per kväll



KVÄLLSPROGRAM tisdag-torsdag 17-19 okt.



Stort tack till alla våra samarbetspartners

Har du smärta från nacke- 
skuldra och/eller rygg

Vi söker Dig som är 18-63 år, har smärta från nacke-skuldra 
och/eller rygg sedan mer än tre månader till ett forsknings- 
projekt med syfte att åstadkomma bättre och effektivare  
rehabilitering vid långvarig smärta. Speci�kt är målet att  
förbättra individens arbetsförmåga, hälsa och livskvalitet.

Forskningsprojektet sker i samverkan mellan Norrbottens läns 
landsting och Luleå tekniska universitet och ingår i ett nationellt 
forskningsprogram kallat REHSAM med syfte att effektivisera 
rehabiliteringen vid långvarig smärta. REHSAM- programmet 
�nansieras av Socialdepartementet via Försäkringskassan. 

Studien innebär att du kommer att erbjudas individuellt 
anpassad sjukgymnastik i kombination med ett webbaserat 
självhjälpsprogram och coaching med inriktning på Kognitiv 
beteendeterapi.

Studien kommer att genomföras vid Luleå tekniska Universitet 
och en sjukgymnastikmottagning i Luleå.

Rekryteringen av deltagare till studien kommer att ske under 
hösten 2014. 

Är du intresserad att medverka?

För mer information om studien och dina möjligheter att  
medverka, kontakta:
 
Tommy Calner, doktorand Luleå tekniska universitet 
0920-49 38 64, 070-559 62 75  
tommy.calner@ltu.se 

KIRUNA BOKFESTIVAL 2017
TOTALT 4300 BESÖKARE

Hjalmar Lundbohmsskolan

APPLANDS
Kommunalförbund

APPLANDS
Kommunalförbund

APPLANDS
Kommunalförbund


