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14:00 Margareta Bremertz

15:00 Jan Fleischmann

Jan berättar om sina olika böcker och om sitt intresse för att leta 
efter vilda och hotade djur. 
Jans nyaste bok Gorillor är en barnbok skriven som en fabel där djuren 
själva berättar. Vi får även höra om hans senaste resa till Botswana och 
hur hans jobb som fotograf se ut under en fotoresa.

11:00 Inger Waern - boksläpp

Lördag 23 oktober

Ingers böcker genomsyras av temat änglavakt och hennes 
berättelser är baserade på verkliga upplevelser från
människor som upplevt änglamöten.
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Hur viktig är själva inledningen på en berättelse?
…underhållande föredrag ... där jag främst koncentrerar mig 
på hur avgörande viktig inledningen av en berättelse är.
Göran berättar om sin novellsamling och sina romaner

”Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är 
att förlora sig själv”
Jag kommer att berätta om hur jag skapade tid för att skriva min 
debutbok, hur jag efter många om och men fick den utgiven på ett 
traditionellt förlag och allt som har hänt sedan dess. 

Mina tre senaste böcker, ett projekt jag jobbat med länge, handlar
 om Anna-Karin Nyberg från Skultorp på Västgötaslätten och 
Zibuse Mazeka från en liten by i Drakbergen.   
Den dokumentära trilogin är ett tidsdokument om kärlek och 
överlevnad i Sydafrika post-apartheid, i brytpunkten mellan 
olika världar.  

11:10 Göran Olsson Trampe

13:00 Maria Richardsson

12:00 Boktips Mariestads bibliotek

https://www.sv.se/skaraborg


Söndag 24 oktober

Foto: Örjan Jakobsson, Hova

11:00 Per Gullbrand

Lyssna på författaren Per Gullbrand och berättelsen bakom boken 
Göta kanals hemlighet – bland sluskar och kanaljer. 
Per Gullbrand tar dig med på en vandring längs Göta kanal och delar 
med sig av sina tankar om hur just den här boken blev verklighet – 
från idé till bokhandel.
Författaren har en mångfacetterad bakgrund som journalist, 
civilingenjör, företagare och ledarskapsutbildare. civilingenjör, företagare och ledarskapsutbildare. 

12:00 Boktips Mariestads bibliotek

”Att skriva självbiografiskt/att skriva om sitt liv”. 
Min bok Längtansresan handlar ju om mina år som ofrivilligt 
barnlös och innan den kom ut bloggade jag intensivt under ett par 
år under min tidigare livskris då min förra relation gick i kras. 
Jag tänker att många vill skriva om sina liv och jag kan berätta hur 
det är både att göra det i realtid och att ge ut en bok. 

14:00 Besök hos litteraturcirkel

15:00 Marianne E. Gunve

13:00 Emelie Ljungberg

Alla bär vi på en historia - men hur lång ska den vara?
Ibland går det inte att hålla den för sig själv.
Så startade mitt författarliv.
Marianne har skrivit de historiska relationsromanerna,
Fina Flickor och Clarys krig.
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digitala bokmässa 2021
Författare

ANNELI STRÖMBERG  www.anneliestromberg.se

JC SVENSSON jcsvensson2@gmail.com

JONNY KÄLL jonnyk418@gmail.com

INGER WAERN www.ingerwaern.se

ANN-CHRISTINE WENNLERT www.tussantott.se

EMELIE LJUNGBERG www.emelieljungberg.se 

GUNILLA CEDMAR www.cedmar.seGUNILLA CEDMAR www.cedmar.se

INGER DERNROTH inger@dernroth.net

IRÉNE SKOOG skoogirene@gmail.com

JESSICA LINDHOLM www.jessica-lindholm.com

MARIANNE E. GUNVE megunve@telia.com

ULLA ADAMSSON www.ullabo.com

MARIA RICHARDSSON www.mariasforfattarblogg.com

JAN FLEISCHMANN www.janwildlifephoto.com www.wildlifebooks.se JAN FLEISCHMANN www.janwildlifephoto.com www.wildlifebooks.se 

ANNETTE BRANDELID www.wordfromhjo.se

MARGARETA BREMERTZ www.facebook.com/margareta.bremertz

GÖRAN OLSON TRAMPE  olsson_trampe@yahoo.se

JESSICA LINDHOLM  hej@jessica-lindholm.com

PER GULLBRAND  per@gullbrandeducation.se 

CAROL LILJA  www.facebook.com/warriorpublisher

CATARINA LÄTH lathcatarina@gmail.comCATARINA LÄTH lathcatarina@gmail.com

LENNART FROSTELID www.zittymedia.nu

CHRISTINA GUSTAVSSON www.gustavson.se

CAMILLA BERGGREN www.camillaab.se

JOHANNA RINGQVIST  johanna_ringqvist@hotmail.com

https://www.youtube.com/channel/UComQIEyqDJSNyGdr-q7J_lA

