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Eget deltagande stort under LitteraLunds
festivaldagar för barn och unga
Den röda tråden i LitteraLunds festivalprogram för barn och unga den 20-21
april är ”gör själv”, med stöd av en diger skara namnkunniga författare och
illustratörer på området. Det erbjuds workshops i allt från att teckna serier
och manga, till att skriva egna låtar och dansa streetdance. Dessutom
författarträffar, filmvisningar, sagoläsning - och en konsert med några från
Sveriges absoluta artistelit.
Hela programmet finns bokningsbart på www.litteralund.se från och med
fredagen den 23 mars (bara dropin till ungaprogrammet). Det är fri entré till

allt.
Program för unga fredag 20 april kl. 15-22
På Wickmanska, Kino och ComUng
LitteraLunds festivalprogram för unga (ca 13-19 år) bjuder på flera workshops
som alla mynnar ut i – självklart frivilliga – framträdanden av de besökande
själva på en avslutande öppen scen på Wickmanska. Till exempel
fantasyworkshop med den finska fantasyförfattaren Maria Turtschaninoff,
streeetdanceworkshop med Johanna Gynnstam från Kulturskolan, och
låtskrivarworkshopen ”nO Respect” med Cecilia Nordlund, känd från
Dollykollot bland annat.
Den öppna scenen håller den prisbelönte Spoken Word-poeten och Poetry
Slam-mästaren Oskar Hanska i, som för att värma upp scenen och publiken
även bjuder på eget material.
Det blir också filmvisning på Kino; norska filmen ”Ligg med mig”, flera
tävlingar, bokcafé och spelhörna. Dessutom avslöjas traditionsenligt vem som
vunnit skrivartävlingen som i år haft kriteriet att meningen ”Dagen då jag
blev galen” ska ingå någonstans i texten. Totalt 89 bidrag har anmälts till
tävlingen som hade deadline den 12 mars.
Barnprogram lördag 21 april kl. 11-16
På Stadshallen, Stadsbiblioteket, Kino, Kulturen och Krabat
Barnprogrammet omfattar i år hela 24 programpunkter för alla i åldrarna 114 år, och har utökats till att, förutom på Stadshallen, även äga rum på
Stadsbiblioteket.
Dagen inleds på Stadshallen med en konsert med Bröderna Lindgren som
gästas av bland annat Ebbot Lundberg från Soundtrack of our Lives, Patrik
Arve från Teddybears och Britta Persson.
Även för barnen arrangerar vi flera workshops, till exempel med
serieskaparen Elin Fahlstedt, amerikanskan Stephanie Blake som skapat
böcker som Bajskorv och Nej! Inte tandläkaren, författaren och konstnären Sara
Lundberg, och mangatecknaren Catarina Batista.

LitteraLund Festival äger rum den 16-21 april: 16-19 april skolprogram, 19-20
april konferensprogram, 20 april program för unga, 21 april program för barn.
Pressbilder samt hela programmet som pdf finns under relaterat material.
För kontakt med enskild författare eller annan medverkande, hör av dig till
Kristina Wåhlin, projektledare för LitteraLund, som även kan svara på frågor
om programmet. Tel. 046- 35 73 03, kristina.wahlin@lund.se
För ackreditering till hela LitteraLund Festival, kontakta Kajsa Karlström,
marknadsförare. Tel. 046-35 62 19, kajsa.karlstrom@lund.se

LitteraLund är en betydelsefull arena för barn- och ungdomslitteraturen i
Sverige. Året runt erbjuder LitteraLund arrangemang, projekt och kurser som
alla syftar till att ge barn- och ungdomslitteraturen högre status och att
uppmuntra läslust, eget skrivande och kreativt skapande.
LitteraLund samarbetar med ett flertal bokförlag på området och vänder sig
till lärare, bibliotekarier, fritidsledare, barn och ungdomar och deras föräldrar,
såväl lokalt, som regionalt och nationellt. Festivalveckan på våren,
LitteraLund Festival, med konferens, skolprogram och offentligt program för
barn och unga utgör den årliga kulmen för LitteraLund.
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