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Bokfestival med fokus på barn- och
ungdomslitteratur startar på måndag
Den 15-20 april samlas författare, illustratörer, forskare, journalister,
bibliotekarier, pedagoger, förlagsfolk och andra barn- och
ungdomsboksintresserade i Lund för att delta i LitteraLund Festival som i år
äger rum för åttonde gången. Fredagskvällens och lördagens program viks åt
dem det verkligen handlar om, barnen och de unga själva.
Bland de internationella medverkande i år utmärker sig den argentinska
bilderbokskonstnären Isol som emottog årets Litteraturpris till Astrid
Lindgrens minne, världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Hon

kommer bland annat att, tillsammans med Benjamin Chaud från Frankrike
och Lilian Brøgger från Danmark, leda en fortbildningskurs för
yrkesverksamma illustratörer som arrangeras för första gången i år, tack vare
The Creative Plot.
Så här ser veckans program ut i korthet:
Måndag 15 april - fredag 19 april får 1100 elever i årskurs delta i
bildworkshops med illustratörer på Stenkrossen, Kastanjegatan 13, och ute på
skolorna. Ytterligare 600 elever i årskurs tre till nio träffar författare under ett
antal storsamlingar på Lilla Teatern och Lunds stadshall.
Tisdag 16 april - onsdag 17 april samlas fjorton utvalda och yrkesverksamma
illustratörer och grafiska designers på Stenkrossen för en fortbildningskurs Work in Progress - under ledning av Isol, Benjamin Chaud och Lilian Brøgger.
Onsdag 17 april
kl. 18.30 är det vernissage för utställningen av det arbetsmaterial som är
resultatet av Work in Progress, på Södra Esplanaden kreativ studio,
Kungsgatan 2. Utställningen håller öppet torsdag till lördag. På onsdagen kl.
16 arrangeras också en bokfika för läsande barn med författaren Ingelin
Angerborn på Lunds stadsbibliotek, och kl. 18 ett samtal mellan förläggaren
Erik Titusson och bilderboksskaparna Lena och Olof Landström, för nyfikna
småbarnsföräldrar och andra vuxna.
Torsdag 18 april - fredag 19 april samlas på Lunds stadshall några hundra
bibliotekarier, pedagoger och andra som arbetar med barn- och
ungdomslitteratur, för två dagars intensiv konferens om just barn- och
ungdomslitteratur.
Fredagkvällen den 19 april viks programmet åt unga i högstadie- och
gymnasieåldern, med ett program starkt präglat av zombier, blod och ond
bråd död, på Lilla Teatern, Lunds stadsbibliotek och Kino. Bland annat
arrangeras en zombiewalk genom centrum med start från Lunds
stadsbibliotek kl. 17.30.
Lördagen den 20 april blir programmet betydligt snällare med upplevelser
från topp till tå för alla barn och deras föräldrar. Prins- och prinsesskalas,
workshops, teater, allsång, rockkonsert, sagostunder och pyssel på Lunds

stadshall, Lilla Teatern, Lunds stadsbibliotek och Kino.
För mer information och kontakt med de medverkande, vänligen kontakta
Kristina Wåhlin, projektledare LitteraLund, tel. 046-35 73 03,
kristina.wahlin@lund.se
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