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14.00 | Vad hoppas du skall hända i morgon?

Existentiella samtal om mening och hopp för seniorer, med
hjälp av samtalskorten Livsmod, Livsglädje, Livsmening.
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14.30 | Bokdagar i Dalsland och Nya Röster så
in i Norden

En bubblande dalsländsk litterär rörelse som ständigt låter
nya röster höras.

15.00 | Stämmer bilden av stad och land?

Vad styr bilden av vilka miljöer som är bra eller dåliga att
växa upp i? Moderator: Nina Larsson, förbundschef SV.

15.30 | Praktiknära forskning

Samtal om en förbättring och utveckling direkt i pågående
verksamhet. Föreningen för folkbildningsforskning.

16.00 | Arts and Crafts

Tjolöholms slott är nordens främsta Arts-and Craftsträdgård. Slottsträdgårdsmästare John Taylor berättar.
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Torsdag 27 september
09.30 | Anhörigskap- en gränslös kärlek och
skamfylld sorg
Att bildsätta det mest privata i ens liv. Anhörigas
Riksförbund samtalar med fotografen Anna Clarén.

10.00 | Rötter

DNA - jämförelse som verktyg i släktforskningen. Hur tolkar
jag mitt DNA- testresultat och hur kommer jag vidare?

10.30 | Kreativitet, inspiration och X-tra mycket kärlek
KiX sänker trösklar mot omvärlden och inkluderar unga med
intellektuell funktionsnedsättning.

11.00 | Bli en lättläst politiker

16.30 | Samspelet i Styrelserummet- smarta
drag för framtiden

En energigivande bok för alla som har modet att ifrågasätta
och viljan att förbättra.

17.00 | Regeringen satsar på fisk och grönt i
våra städer

Niklas Wennberg, Stadsjord/Refarm om samodling av fisk
och grönsaker, som kan skapa många nya jobb.

Fredag 28 september
09.30 | Respektfulla samtal trots olika
värderingar

Hur kan vi fortsätta prata med varandra även om vi har olika
värderingar? Moderator: Nina Larsson, förbundschef SV.

10.30 | Äkta, tidlöst, hållbart = Hemslöjd

Goda råd till politiker och andra som vill bli mer begripliga.

Lust och inspiration är våra ledord. Vi broderar ut orden med
två fantastiska broderiböcker. Hemslöjdens förlag.

11.30 |Skrivandet och hälsan

11.00 | Avgjorde media valet?

Hur kan man överraska sig själv i kreativt skrivande? Ann
Westermark, om tekniker för intuitivt skrivande med frivillig
prova på.

12.00 | Mat för en drottning

Älskar du också honung- bli biodlare och hjälp bina att skapa
tillväxt för livet. Mikael Lagerman om biodlingens ädla konst.

12.30 | Grannspråk i skolan

Eva Theilgaard Brinks undersökning visar att unga
nordbor gärna kommunicerar över nationsgränserna.
Undervisningsplattformen Norden i skolan.

13.00 | Varning för mat

Om hur något så livsviktigt har blivit livsfarligt. Vårt
förhållande till mat avslöjar mycket om oss själva och vår
tid.

13.30 | Det goda landet

Om Svenskhet och interkulturalitet. Om demokrati, integration
och solidaritet. Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund.

Vilken betydelse hade media för valresultatet? Har betydelsen
ökat eller minskat? Brit Stakston med flera medverkar.

12.00 | Arkan Asaad

Bortom solens strålar är den tredje boken om Amàrs liv, som
sammanlänkar de två tidigare böckerna.

12.30 | Agnes Lidbeck

Nya romanen Förlåten är ett närgånget, detaljerat porträtt av
Ellen och Maria, det komplexa systerskapet och nära relationer.

13.00 | Anna Hedenmo

Hur får man medietränade makthavare att tala klarspråk?
Den välrenommerade TV - journalisten berättar från sin nya
bok Uppdrag sanning.

13.30 | Maria Rashidi

När Maria begärde skilsmässa från sin make svarade han
med att kasta syra i hennes ansikte. Självbiografin Bränd
frihet berättar hennes historia.

Fler programpunkter

14.00 | Eva Eriksson, SPF

Två veckor efter valet - Vad händer med pensionärsfrågorna?

14.30 | Marika Carlsson

Hittebarnet som hamnade i Sverige och blev komiker,
berättar om sin bok, Såna som du ska inte vara här.

15.00 | Brodera på stickat

Låt dig hänföras av textilkonstnären och mönsterformgivaren
Britt-Marie Christofferssons fantastiska arbete.

15.30 | Håkan Nesser

I De vänsterhäntas förening möts kommissarie Van Veeteren
och inspektör Gunnar Barbarotti för första (och enda?) gången.

16.00 | Dick Harrison

Historieprofessorn och anglofilen Harrison, skildrar Englands
dramatiska historia, i två band, från forntiden till Brexit.

16.30 | Maria Gustavsdotter

Aktuell med Ylvas bok, den fjärde delen i den historiska
romanserien Prästdöttrarna.

17.00 | Det nya Sydafrika

Journalisten Andreas Karlsson följer upp sin tidigare bok om
Sydafrikas historia.

17.30 | Ingmar Karlsson

Ex-diplomaten och författaren presenterar De små folkens
historia, om minoriteter i Europa som ruter, kasjuber, friser
och sorber.

18.00 | Poetry slam

Möt nya talanger som tävlar i estradpoesi.

Lördag 29 september
09.30 | Fatemhe Khavari

Jag stannar till slutet, är en berättelse om ett liv på flykt och
om att bygga en folkrörelse av samhällets mest utsatta.

10.00 | Thomas Bodström

I boken Sommarstugemordet i Arboga, följer vi mordfallet och trådarna
bakåt, rättegångarna i Tings-och Hovrätten, fram till domarna.

10.30 | Henrik Arnstad

Hatade demokrati, en svindlande resa genom demokratins
och antidemokratins historia från forntid till idag.

11.00 | Möt vinnaren av SV:s författarpris

Författare i början av sin karriär och som speglar nutidens
landsbygd prisas. Prissumman är 50 000 kronor.

12.00 | Elisabeth Åsbrink

Orden som formade Sverige, är en personlig, rolig och bitvis
provocerande läsning av svenskheten.

12.30 | Att återvända till livet

Laven Mohtadi samtalar med författarna Dina och Jovan
Rajs, om att hitta tillbaka efter folkmord, död och förlust.

13.00 | Nina Lykke

Nej och åter nej, är en träffsäker och underhållande roman om
medelåldern, problem med kärleken, driften och meningen med livet.

13.30 | Jens Liljestrand

Mannen i skogen , en biografi över Vilhelm Moberg, en av
våra största diktare och samtidigt en viktig opinionsbildare.

14.00 | Lena Andersson

Sveas son, en berättelse om folkhemmet, om möbelsnickaren Ragnar
Johansson, en händernas och tankens man, född år noll, dvs 1932.

14.30 | Jonas Hassen Khemiri

Pappaklausulen- en pappa återvänder till Sverige för att
hälsa på familjen som han en gång övergav.

15.00 | Marit Törnqvist

Astrid Lindgren-illustratör och författare, aktuell med boken
Den lyckliga ön.

15.30 | Fredrik Strage

Han har kallats den svenska rockjournalistikens ”prince of
darkness”. Strage 242 innehåller hans bästa fredagskrönikor
ur DN.

16.00 | Stina Wollter

Med skarp och personlig röst berättar Stina om människor,
möten och händelser som påverkar och påverkat henne.

16.30 | Hitlers München

I Svante Nordins bok följer vi Münchenbor 1913-1945,
kulturpersonligheter försvinner och nya röster ekar hotfullt.

17.00 | Göteborgs historia. Porten mot väst

Thomas Andersson och Peter Sandberg har skrivit ett
efterlängtat praktverk om staden från medeltid till idag.

Söndag 30 september
09.30 | Så lärde jag mig älska min kropp

Kroppsaktivisten Linda-Marie Nilsson har skrivit en peppande
och inspirerande självhjälpsbok.

10.00 | 68

Henrik Berggren utforskar efterkrigstidens mest
mytomspunna och symbolladdade år i Sverige och i världen.

10.30 | Nina Lekander

Trosbekännelser är en bok om mötet med den stora, kanske
enda, stormande kärleken, passionen.

11.00 | Clara Henry

Mot framtiden - en simpel guide till att krossa patriarkatet.
Clara är idag den största kvinnliga Youtube-vloggaren i Norden.

11.30 | Kalle Lind

Radioprataren och skriftställaren ger ut sin berömda podcast
i bokform Snedtänkt.

12.00 | Omgiven av dåliga chefer

Thomas Erikson reder ut varför bra ledarskap är så sällsynt.
Uppföljare till Omgiven av psykopater

12.30 | Seniorboenden

Fredrik von Platen, SPF, om Seniorboenden - Läget i dag,
planera i tid.

13.00 | Jack Werner

Ja skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå - om myter
på nätet, fejkade berättelser och vikten av källkritik.

13.30 | Jonas Gardell

Till minne av villkorslös kärlek - en stor episk roman och ett
oemotståndligt kvinnoporträtt av Jonas mor.

14.30 | Linn Maria Wågberg

Självbiografiska Himlen måste sakna en ängel, kan vara en
av årets starkaste och mest gripande böcker.

15.00 | Poetry slam

Möt nya talanger som tävlar i estradpoesi.

16.00 | Camilla Grebe

Dvalan - en andlöst spännande berättelse om en samtid präglad av
narcissism och gränslöshet. En fristående fortsättning på Husdjuret.

