Språket nu & då

Högsby, Mönsterås

Föreningen Nostalgia visar utställningen Språket Nu och Då. Prova
på att tyda gamla texter, vi visar också sydda monogram.
Garboutställningen

Högsby

En av de fem internationellt mest kända svenskarna genom tiderna
är Greta Garbo. På museet kan du följa hennes karriär med hjälp av
fantastiska studiobilder, filmrekvisita och mycket annat.
Böcker och lyrik
Under hela helgen kommer det på olika sätt att bjudas på boktips,
information om hur du startar en bokcirkel, poesihörnor och mycket
annat.
Gratisarrangemang
På följande arrangemang behövs ingen festivalbiljett utan alla är
varmt välkomna: Ingvar Gunnarsson, Lär dig animera, visstuga,
Hip-hop-texter, Sagostunder på svenska och arabiska,
utställningarna Språket nu & då och Greta Garbo och mycket mer.

www.monsteras.se

Festival A-Ö
Högsby och Mönsterås bibliotek
fredag-söndag 13-15 november 2015
Ta fram författaren i dig själv!
Hur ger jag ut en bok?
Animera en film!
Gör din egen serie!

Bli en bra berättare!
Skriv en skräcknovell!
Musikunderhållning!

www.hogsby.se

Författarbesök med Augustprisvinnaren Lena Andersson!

www.oso.abf.se

Dockteater för alla mellan 10-90 år!

www.nbv.se/sydost
http://www.sv.se/avdelningar/sv-kalmar-lan
regionenlaser.wordpress.com

Massor av bok- skriv- och lästips!

Dansdikter

Biljetter och inträden
Festivalband (3 dagar) 		
Endagsbiljett			

100 kr **
50 kr

Biljetterna köps på Högsby och Mönsterås bibliotek, eller i samband
med något av arrangemangen. På flera arrangemang är det
begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Kultur på recept - kulturkort gäller.
Arrangemang med fri entré hittar du under Gratisarrangemang.
** För barn och studerande gäller fri entré hela helgen. Deltagare i
projektets cirklar hos ABF, SV och NBV har fri entré. Mer info kommer
via posten.
Lokaler för festivalen
Festival A-Ö pågår i flera lokaler samtidigt. På mittuppslaget ser du
vad som händer i de olika lokalerna. Följande lokaler används:
Högsby bibliotek, Storgatan 17, Högsby
Bibliotekshallen
Studiesalen
Hörnrummet
Kaffe och fikabröd till försäljning.
Garbomuseet, Storgatan 26, Högsby
Fritidsgården, ”Gården” på Fröviskolan, Högsby
Mönsterås bibliotek, Norra Tingsgatan 5, Mönsterås
Bibliotekshallen
Skogsdungen
Sagorummet Gläntan
IOGT-NTO (Mönsterås bio), Sandgatan 1, Mönsterås
A-salen - biografsalongen
B-salen - mindre lokal på baksidan av huset

Mönsterås

Kan man dansa till språk istället för musik? Ton, rytm, och betoning
finns i både musik och språk, Anja Pots hjälper deltagarna att skriva
en dikt där man använder musikaliska begrepp och lägga rörelser
till den. Ingen tidigare erfarenhet av dans, dikt eller musik behövs.
Dockteater

Högsby, Mönsterås

Anja Pots bjuder på föreställningen Prins Pärlemor. Det blir en riktig
högtidsstund för alla mellan 10-90 år.
Sagans värld

Högsby, Mönsterås

Följ med Lotta Davidsson på en spännande resa i sagornas värld.
Passar för alla åldrar.
Sy ett gemensamt lapptäcke

Högsby

Alla syr tillsammans och skapar ett stort lapptäcke under ledning av
Klaartje Gilliams och medarbetare.
Sagostunder på svenska och arabiska

Mönsterås

Lyssna på högläsning av olika sagor på både svenska och arabiska.
Visstuga

Högsby

Gunhild Pfeiffer m. fl. leder alla som vill vara med och tillsammans
sjunger vi och lär varandra kända och okända folkvisor.
Hugo & Willy

Högsby

Hugo Lundström och Willy Andersson underhåller med musik.
Bob Dylan på svenska

Högsby, Mönsterås

Anna Carlsson från Mönsterås underhåller och pratar om sin musik
där hon översatt Bob Dylans musik till svenska.

För datum och tider ser mittuppslaget
Att skriva skräck

Högsby, Mönsterås

Workshop med författaren Johan Ring. Johan är född och uppväxt i
Högsby, numera bosatt i södra Skåne. Han håller i en gastkramande
workshop. Kom om du vågar!
Gör din egen serie

Högsby, Mönsterås

Workshop med Klaartje Gilliams där du får lära dig göra din egen
serie. Med mycket inspiration, glädje och kreativitet skapar du egna
texter och bilder i serieformat.
Lär dig animera!

Högsby, Mönsterås

Du kan få saker att röra sig. Du kan animera med lego, leksaker,
bollar, kompisen eller egentligen vad som helst. Resultatet blir en
kort film. Passar alla åldrar. Kom och prova du också!
Att komma igång med sitt skrivande

Högsby, Mönsterås

Workshop med Blanka Kusova Westman som vänder sig till dig som
vill skriva en berättelse, men inte riktigt vet var man kan hitta dem,
men även till dig som kanske har en historia bakom örat och behöver befolka den med trovärdiga karaktärer.
Hip hop-texter

Högsby

Få hjälp med att komma i gång att skriva egna Hip hop-texter. En
workshop där Filip från Progress Evolution går igenom grunderna
för att du ska kunna skriva själva.
Kalligrafi i ord och bild

Mönsterås

Kalligrafi är är en konstnärlig form av handskrift som görs med en
speciell penna. Ulf Ragnarsson berättar om kalligrafins historia och
du får också möjlighet att prova själv.

Invigning

Högsby, Mönsterås

Festival A-Ö invigs i Högsby av kommunalråd Stihna Johansson
Evertsson och i Mönsterås av kulturnämndens ordförande Magnus
Gustafsson
Lena Andersson

Mönsterås, Högsby

Författarbesök av Lena Andersson, som vann Augustpriset för bästa
svenska skönlitterära bok 2013 för romanen Egenmäktigt förfarande
och har skrivit sex romaner.
Roland Flemk

Mönsterås

Författarbesök av Roland Flemk som berättar om sin nya bok Med &
mot under färden. Boken är en biografi som handlar om uppväxten i
ett fiskarhem och vidare till livet som sjökapten jorden runt.
Soverskan på Oknö

Mönsterås

Rolf Rosell berättar om Karolina Olsson, också känd som soverksan
på Oknö.
Att publicera en bok

Högsby, Mönsterås

Wolfgang Schmeing från Minbok.nu pratar på temat Från penna till
bok, ge ut din släkthistoria eller roman. Wolfgang berättar hur det
går till och hur man gör för att ge ut sin bok i tryck.
Småland skriver

Högsby, Mönsterås

Lotta Hellström berättar om skrivarnätverket Småland Skriver och
dess verksamhet. De ger ut publikationer där medlemmar får sina
alster tryckta.
Ingvar Gunnarsson

Högsby

Denna kända profil har försett Högsbyborna med lokala nyheter i
flera decennier. Kom och lyssna på utvalda berättelser från Ingvars
innehållsrika yrkesliv som lokalreporter.

FESTIVALPROGRAM 2015
10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00
fredag 13 nov Högsby
Invigning

Bibliotekshallen

Språket nu & då *
Ingvar Gunnarsson *
Pågår hela dagen
Dockteater

Studiesalen

Boktips *

Visstuga *

Guidad
visning *

Garboutställningen öppen *

Garbomuseet

Bob Dylan på
svenska

Att komma igång
med sitt skrivande

Gör din egen serie

Boktips *

Hörnrummet

Hugo & Willy

Garboutställningen öppen *

Guidad visning *

Lär dig animera! *

Fritidsgården

Hip hop-texter *

lördag 14 nov Högsby

Studiesalen

Författarbesök
Lena Andersson

Sy ett gemensamt lapptäcke *

Bibliotekshallen
Sagans värld

Att publicera en bok
Småland skriver

Hörnrummet

Boktips *

Guidad visning *

Garbomuseet

Att skriva skräck
Garboutställningen öppen *

lördag 14 nov Mönsterås

Skogsdungen

Invigning

Dockteater

Författarbesök
Lena Andersson
Poesi

Bibliotekshallen

Gör din egen serie

Boktips *

Att publicera en bok

Gör din egen serie

Sagostund på
arabiska *

Sagorummet

Småland skriver

IOGT-NTO A-salen
Lär dig animera! *

IOGT-NTO B-salen

Soverskan på Oknö

Bob Dylan på
svenska

Dansdikter

söndag 15 nov Mönsterås

Skogsdungen

Att komma igång
med sitt skrivande

Bibliotekshallen

Språket nu & då *
Pågår hela dagen

Sagorummet
Invigning

Sagor *

Utställning

Författarbesök
Roland Flemk

Kalligrafi i
ord & bild

Att skriva skräck
Sagor *

Sagans värld

Musik

Föreläsning

Workshop

Övrigt

* Fri entré

