Möt SV på Bokmässan
24-27 september • C04:02
Fredag 25 september
10.00 | Christina Rogestam

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam om bättre
levnadsförhållanden för alla äldre.

10.30 | En röd stuga med en halvmåne på gaveln
Samtal om folkbildning med Sonja Schwarzenberger.

11.00 | Kultur i hela landet?

Ny politik. Regioner i fokus. Fritt kulturliv. Vad hände efter samverkansmodellen? Hör kulturrådet, politiker och kulturarbetare.

12.00 | Carola Hansson
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Torsdag 24 september
10.00 | Bygdeband

En digital historia. Webbplatsen för fakta och berättelser.
Med dina bilder och dokument. Back Lena Holm, Släktforskarnas Hus.

11.00 | Mat, Musik, Minnen

En föreställning med mat, musik och dofter skapar ett helt
nytt sätt att kommunicera med demenssjuka. Tillsammans
med Hushållningssällskapet.

12.00 | DigiVäv

Deltagardrivna metoder och nya digitala plattformar.

13.00 | Ta i hand

Att mötas genom slöjd och hantverk. Hur funkar det?

13.30 | Miljöpolitik för moderater

Mattias Svensson såg miljörörelsens ondska och tvivlade på
global uppvärmning. Idag har han tänkt om. Blått är det nya
gröna.

14.00 | Thomas Hammarberg

F.d. Europarådets Kommissionär för mänskliga rättigheter.
Är det Fria Ordet hotat? Dissidenternas kamp och mänskliga
rättigheter.

15.00 | Modern Klassresa

Om Masja, den avslutande delen i romansviten om
familjen Tolstoj som Carola Hansson inledde med den
Augustnominerade romanen Andrej.

12.30 | Uppkopplad

Felicia Margineanu har skrivit en bok om hur unga människor
kan påverka samhället via internet.

13.00 | Integration och företagande

Nima Sanandaji visar i sin bok hur många utrikesfödda
skapar sina egna möjligheter och lyfter integrationen.

14.00 | Då Torgny Lindgren, och nu?

1996 fick Torgny Lindgren Studieförbundets Vuxenskolans författarpris. Årets pristagare avslöjas nu.

15.00 | Idag skall vi inte dö - Fångar i
krigets Syrien

Under 46 dagar satt reportern Magnus Falkehed och fotografen Niclas Hammarström som gisslan i Syrien.

15.30 | Boktjuvarna

Anders Rydell fortsätter att utforska nazisternas plundring av
Europas kulturskatter. Senaste boken handlar om böcker och
bibliotek.

16.00 | Denna Dagen, ett liv

Den danske litteraturvetaren Jens Andersen presenterar den
första nordiska Astrid Lindgren-biografin på 40 år.

16.30 | Konspirationsteorierna
och verkligheten

2012 kom Bildningsresan nu kommer Klassresan. Möt Ola
Nordebo i ett samtal om föreningslivets roll för människors
klassresor.

Vem angav Anne Frank och vad orsakade Dag Hammarskjölds
död? Erik Åsard, professor och USA-expert, har skrivit en
bok om sex historiska gåtor som alla omgärdas av konspirationsteorier.

16.00 | Matglad – kokboks-appen som
låter alla lyckas

17.00 | Turkiets historia

Matglad-appen är en inspirationskälla för att planera, handla
och laga mat. Tillsammans med Hushållningssällskapet.

Diplomaten och författaren Ingmar Karlsson skildrar landets
historia, från det mångkulturella Osmanska riket till dagens
moderna Turkiet.

17.00 | Stand Up Cooking

18.00 | Poetry slam

Anders Arnell, matpredikant och kock. Lagar och pratar
mat. Lokala råvaror med kvalitet. Snobbar inte till det – men
överraskar!

Möt nya talanger som tävlar i estradpoesi.
Fler programpunkter

Lördag 26 september

Söndag 27 september

09.30 | God morgon med Qi Gong!

09.30 | God morgon med Qi Gong!

10.00 | Aris Fioretos

10.00 | Sju dagar kvar att leva

Gudrun Gylling visar dig några avslappnande rörelser från
den mångtusenåriga kinesiska läkekonsten.
Nya romanen Mary är en passionshistoria om en ung
människas frihetslängtan, en berättelse om politiskt våld och
kvinnors gemenskap.

10.30 | Rasbiologen Herman Lundborgs gåta
Maja Hagerman berättar om läkaren och Uppsalaprofessorn
som predikade rasblandningens degenererade effekter.

11.00 | Johan CP-Blues

Johan Öberg hade ambitioner men CP-skadan satte stopp.
SV hakade på. Nu är Johans texter musiksatta. Samtal om
yttrandefrihet och musik.

12.00 | Kunskap för hållbar utveckling

En samnordisk påbyggnadsutbildning för vuxna med en kursträff i respektive Nordiskt land.

12.30 | Svensken om svenskan

Professor Lars-Gunnar Andersson berättar om svenska folkets
nyfikenhet, oro och förtjusning över sitt språks utveckling.

13.00 | 8 av 10 röstar inte

Politikerspråk stänger ute. Hur svårt ska det va? Om Mitt val,
demokrati och intellektuell funktionsnedsättning.

13.30 | Annelie Pompe

Gudrun Gylling visar dig några avslappnande rörelser från
den mångtusenåriga kinesiska läkekonsten.
I Texas möter reportern Carina Bergfeldt den dödsdömde
Vaughn Ross, när det återstår en vecka av hans liv.

10.30 | Hjort Rosenfeldt

De underkända är den femte boken i den framgångsrika författarduons serie om kriminalpsykologen Sebastian Bergman.

11.00 | Honung är Hälsa

och bin en ekologisk nödvändighet. När du odlar din trädgård
glöm inte kupan med Apis! Lotta Fabricius, naturpedagog och
biodlare.

11.30 | Frida Boisen

Digital succé – om hur man lyckas i sociala medier och med
att starta virala succéer.

12.00 | Biskopen och korståget 1206

Arkeologen Jonathan Lindström om sin biografi över ärkebiskop
Andreas Sunesson, en av Nordens främsta medeltidsgestalter.

12.30 | Ebba Witt-Brattström

Stå i bredd är en personlig litteraturhistoria som visar att
70-talsfeminismen var banbrytande för den samtida litteraturen.

13.00 | Sebbe Staxx

Möt äventyraren som pendlar mellan nästan ofattbara ytterligeter i sin nya bok Otroligt högt och extremt djupt.

Artisten Sebbe Staxx har tillsammans med journalisten Niklas
Malmborg skrivit en självbiografi om musiken, brotten och
beroendet.

14.00 | Hållbara unga Ledare

13.30 | Rom – arkitektur och stad

14.30 | Säker stil

14.00 | Boksamtal för hälsa

Ett ledarskapsprogram för ungdomar verksamma på landsbygden med syfte att skapa hållbarhet i livet, företaget och
samhället.
Ebba Kleberg von Sydow & Emilia de Poret om sin bok som
är inspirerad av svensk och nordisk stil, fylld av vackra bilder
och smarta knep.

15.00 | Karolina Ramqvist

Den nya romanen Den vita staden är en fristående fortsättning på Flickvännen.

15.30 | Mikael Bergstrand

16.00 | Kjelle Berka från Högdalen

Skådespelaren Kjell Bergqvist har för skribenten Hans
Christiansen berättat om sina erfarenheter och värderingar
från livet.

Kan gruppsamtal om skönlitteratur vara ett medel mot
psykisk ohälsa? Erfarenheter från ett projekt.

14.30 | Bisyssla

I sin bok beskriver Joachim Pettersson hur man tar hand om
bin, om biodlaråret och de sociala binas liv i kuporna.

15.00 | Poetry slam

Möt nya talanger som tävlar i estradpoesi.
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Gurun i Pomonadalen är den tredje och sista delen i romanförfattarens populära Indiensvit.

Om boken som behandlar Roms moderna byggnadskonst
i relation till antiken. Arkitekterna Gunilla Linde Bjur och
Hans Bjur.

16.30 | Himlen bar inga moln

Doris Dahlins nya roman handlar om den framgångsrika författaren Maria, som återvänder till den norrländska hemstaden.

17.00 | Annika Estassy

Författaren till Solviken och Croissants till frukost berättar
om sin inspirerande författarresa och om hur hennes böcker
blir till.

Foto: Andreas Bardell

Foto: Hans Christiansen

