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18-19 okt 2013

En fest för konsten och litteraturen
Samtal, utställningar, möten och musik i Kulturens hus i Luleå

AKAY - Alexander Kurlansky • Mattias Alkberg • Tove Alsterdal • Frank Bergman  

Johannes Blomqvist • Hans Caldaras • Ingalill Enbom • Swaantje Güntzel • Bob Hansson  

Pär Hansson • Kerro Holmberg • Erik Holmstedt • Gunnar Kieri • Anna Kleberg • Brittlouise 

Landfors • Anne-Christine Liinanki • Rosa Liksom • Jörgen Lind • Kristina Lindström  

Birgitta Linhart • Litteraturresan Belarus/Vitryssland • Marie Lundquist • Sara Mannheimer  

Liza Marklund • Arne Müller • Cilla Naumann • Mikael Niemi • Regine Nordström  

Johannes Nyholm • Johan Persson • Lars Pettersson • Peo Rask • Eva Stina Sandling  

Jan-Philip Scheibe • Martin Schibbye • Jerk Schuitema • Jörgen Stenberg • Dzmitry Strotsau 

 Åsa Ståhl • Fanny Svanberg • Gunnar Svedenbäck • Maria Sveland • Po Tidholm  

Mats Tormod  Varietémaskinen • Maria Vedin • Brita Weglin • Urban Wikberg 

Daniel Wikslund med band • Per Zetterfalk • Eva Zetterwall • Nina Åkerlund
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www.bokobild.se 
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Programändringar kan förekomma.
Se www.bokobild.se för uppdaterad information.



3

16.30
After work i restaurangen från 16.30.

18.00
Serveringen i Loungen på plan 5 öppnar. 

• Entréplan

Performance: Plastisphere med 
Swaantje Güntzel. 

• Loungen plan 5
Performance: Happiness Light med 
Jan-Philip Scheibe

18.45 

Artist Talk i Loungen

19.30
• Lilla salen
Poesi-, berättar- och musiksoaré 

Entré: 170 kronor

Biljetter: Kulturens hus eller ticnet.se

Med författaren Rosa Liksom, estrad-
poeten Bob Hansson, jojkaren Jörgen
Stenberg och musikanten/författaren 
Daniel Wikslund med band.

Baren på plan 5 öppen i pausen och 
efter föreställningen.

Fredag 18 oktober Lördag 19 oktober

10.00
• Entrén/biblioteket
WAKE UP! Värd: Dzmitry Strotsau, 
Minsk. Ett musikaliskt och poetiskt även-
tyr med Litteraturresan när Kulturens 
hus öppnar portarna.

Daniel Wikslunds band spelar opluggat
Författaren Cilla Naumann läser texter 
av Svetlana Aleksievitj. Skådelspeler-
skan Anitta Sukkari läser texter av 
Uladzimir Njakljajeu. Vi lottar ut 3 ex. av 
boken 438 dagar av Martin Schibbye 
och Johan Persson bland alla som 
kommer de första trettio minuterna. Just 
denna timme kan du köpa böcker med 
50 % rabatt.

11.00 och framåt
• Biblioteket
Performance: _Melanslag 3. Ett inter-
aktivt verk skapat för Stadsbiblioteket i 
Luleå där du som publik får vara med 
om en ljudvandring i tid och rum. Biblio-
teket blir ett museum av minnen - vilka 
minnen har du och vilka vill du ge vidare 
till andra? Spelas 11.00-13.00 samt 
14.00-16.00. Drop-in. Längd: 10 min.

• Konsthallens ateljé 
Johannes Nyholms film Las Palmas 
loopar hela dagen.

12.00
• Stora salen
Liza Marklund och Tove Alsterdal. 
Ett samtal om skrivandets villkor.

 Fri entré hela lördag!
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• Lilla salen
Romano Tšiviba/Romskt liv. Hans Calda-
ras, musiker, författare och föreläsare 
och en stridbar förespråkare för romers 
rättigheter.

• Olga Bardhrummet
Brita Weglin berättar om sitt bildskap-
ande och sin bok Jag simmar till Tallinn 
och andra berättelser.

• Biblioteket, entréplan
Thrillerförfattaren Lars Pettersson 
presenterar Kautokeino - en blodig kniv. 
Den vitryske poeten Dzmitry Strotsau 
läser dikter och tolkas av Filip Tallhamn.
I samarbete med Litteraturresan Belarus/
Vitryssland

• Vingen, biblioteket plan 5
Felicia Fahlander. Författaren Peo 
Rask och illustratören Fanny Svanberg 
berättar om den fjärde bilderboken om 
Felicia Fahlander.

• Konsthallen
Vernissager: Eva Stina Sandling 
ställer ut originalbilderna till barnboken 
Kälda och älgen. Författaren Regine 
Nordström medverkar.

Femte internationella quilttriennalen.

Närbild. en videoinstallation av Per 
Zetterfalk.  En närstudie av Lars Norén 
under inspelningen av hans pjäs Kyla. I 
samarbete med Luleå tekniska universitet.

• VIP-rum Norra hamn
Brittlouise Landfors om sitt bildprojekt 
Den största tystnaden, om utsatta kvin-
nor i dagens Kongo.

12.30
• Vingen, biblioteket plan 5
Frank Bergman presenterar boken 
I vårat Notviken.

13.00
• Stora salen
Maria Sveland, feminist, författare, 
debattör.

• Lilla salen
Eva Zettervall, konstnär.

• Olga Bardhrummet
Birgitta Linhart berättar om Land Art- 
workshops runt om i Norrbotten.

• Biblioteket, entréplan
Jerk Schuitema. Om filmskapande och 
om thrillern Fjälldesperadon.

• Vingen, biblioteket plan 5
Gunnar Kieri, som i höst ger ut sin 
sextonde bok, Längtan hem.

• VIP-rum Norra hamn
Smutsiga miljarder. Den svenska gruv-
boomens baksida. Bokens författare 
Arne Müller i samtal med Linda Yliva-
inio, jurist på Bergsstaten. 

14.00
• Stora salen
Martin Schibbye och Johan Persson. 
Om boken 438 dagar, om tiden i ett 
etiopiskt fängelse.

• Biblioteket vingen plan 5
Rolf Johansson presenterar två böck-
er: Björsbyn – en medeltida by med 
anor och Gammelstad – kyrkstaden och 
människorna.

• Lilla salen  
Nu är det dokumenterat. En film av 
Jonas och Anders Teglund.

• Olga Bardhrummet
Kristina Lindström och Åsa Ståhl. 
P.S. Förlåt ifall jag väckte er. En SMS-
roman om att bli dumpad, ihoptejpad 
och hitta fram.
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• Biblioteket, entréplan
Maria Vedin presenterar sin senaste 
diktsamling Måne över hyreshus.

14.30 
• Olga Bardhrummet
Top of Arjeplog. Maria Söderberg visar 
bilder från sommarens toppbestigar-
tävling och ger historiska glimtar från 
1600-talets Arjeplog.

15.00
• Stora salen
Mikael Niemi. Aktuell med romanen 
Fallvatten och pjäsen Tukkipojat.

• Lilla salen
AKAY – Alexander Kurlansky.
Innovativ gatukonstnär som visar bilder
från sitt arbete.

• Olga Bardhrummet
Anna Kleberg, konstnär med foto som 
medium och teknik.

• Biblioteket, entréplan
Erik Lindegrenpriset delas ut till årets 
ännu ej utsedda pristagare. Lilla Erik 
Lindegrenpriset delas ut till en ung 
skrivare.

• Vingen, biblioteket plan 5
Anne-Christine Liinanki och Gunnar 
Svedenbäck presenterar boken Norr-
bottniska liv ensligt belägna.

• VIP-rum Norra hamn
Mats Tormod, författare och litteratur-
vetare berättar om Eyvind Johnson i ett 
samtal med Marianne Söderberg.

15.30
• Vingen, biblioteket plan 5
Ingalill Enbom, optimistkonsult och nu 
också skönlitterär författare med novell-
samlingen Otroligt men sant.

16.00
• Lilla salen
Po Tidholm, författare och Erik Holm-
stedt, fotograf i ett samtal kring sina 
böcker Norrland resp. Betraktelser.

• Olga Bardhrummet
Kerro Holmberg, konstnär och poet.

• Biblioteket, entréplan
Varietémaskinen. Kakan, recepten, 
litteraturen, historien och litteraturen. En 
kabaré om bakverkens betydelse.

• Vingen, biblioteket plan 5
Urban Wikberg presenterar sin bok 
Pojken och kometen.

• VIP-rum Norra hamn
Victoria Andersson berättar om sitt 
bildskapande.

19.00
• Loungen plan 5
Poesibar med prosa! Med Mattias 
Alkberg, Pär Hansson, Jörgen Lind, 
Marie Lundquist, Sara Mannheimer, 
Cilla Naumann och Peo Rask.
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Medverkande 
konstnärer, 
författare 
och andra

AKAY - Alexander Kurlansky

Kommer du ihåg den lilla faluröda stugan 
med rött staket inträngd mellan två motor-
vägar i Stockholm? Ingen visste vem som 
byggt den eller varför men den väckte stor 
uppmärksamhet i pressen. Det har också 
setts bilder på rådjur och märkliga ord och 
meningar runt om i stan; Förlåt, Tänk, Life is 
not a rehearsal. 
Akay är en gatukonstnär bosatt i Stockholm 
som gör nedslag i folks vardag på allmän 
plats. En förunderlig man som under Bok & 
Bild delar med sig av sina konstaktioner och 
tankar om konst. 

Mattias Alkberg

Poet, musiker, låtskrivare. Som musiker har 
han arbetat med grupperna Bear Quartet, 
Mattias Alkberg BD och Mattias Alkbergs   
begravning. Han har gett ut fem dikstsam-
lingar, senast Era svin. Under Bok & Bild 
medverkar han i poesibaren i Lilla salen 
lördag 19 okt.

Tove Alsterdal

”Att flytta är ett sätt att hitta sig själv” säger 
författaren Tove Alsterdal. Själv har hon flyttat 
27 gånger och ofta behandlat frågor om rötter 
och rotlöshet i pjäser och filmmanus. Tove 
har en lång erfarenhet som journalist, tv-
producent, manusförfattare och dramatiker, 
men romandebuten dröjde till 2009 med 
Kvinnorna på stranden, en ”ideologisk thriller” 
som tar upp angelägna frågor kring människo-
handel, globaliseringens mörka sida. 2011 
kom I tystnaden begravd, i likhet med debut-
boken en thriller som kombinerar spänning 
med angelägna ärenden och insikt i brän-
nande frågor i samtiden och historien. Med 
Bok & Bild avslutar hon en turné runt i alla 
Norrbottens kommuner i projektet ”Norrbotten 
läser”. Här deltar hon i ett samtal med Liza 
Marklund om skapandets villkor, kreativt 
samarbete och konsten att gestalta i stället 
för att redovisa.

Victoria Andersson
Genom olika ingångar som minnet, historiska 
händelser, hemlängtan och musik har jag 
format bilder med nål och tråd. Stygn för 
stygn bygger jag långsamt upp historier och 
strukturer. Tiden är min följeslagare skapar 
en djupdimension i mina bilder. 
Verksam konstnär i Luleå med rötter i Kiruna.
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Frank Arne Bergman

I vårat Notviken. Frank Arne Bergman har 
bott på Verkstadsvägen i Notviken sedan 
1945. För några år sedan fick han en idé om 
att göra en bilderbok om Notvikens historia. 
450 bilder och dokument som visar det 
mesta från mitten av 1800 talet fram till i dag.

Hans Caldaras

Välkänd romsk musiker med en lång karriär 
bakom sig. Men han är också författare och 
föreläsare och har i över 45 år arbetat för den 
romska kulturens berättigande i Sverige.Han 
har kämpat för att etablera den romska musiken 
och belysa romsk kultur och historia i landet.

Ingalill Enbom

Optimistkonsult, föreläsare och utbildare 
på företag och organisationer och nu också 
skönlitterär författare. Novellsamlingen 
Otroligt men sant ges ut i höst.

Bob Hansson

Bob Hansson kan  beskrivas som en estrad-
poet, och det är som sådan han medverkar 
under Bok & Bild. Men han är också författare 
till fyra diktsamlingar, en tankebok och senast 
intervju boken Kärlek hur fan gör man. Han 
är dessutom verksam som pedagog. Han 
har uppträtt tusentals gånger på allt från 
rockfestivaler till reklambyråer, han ordnar 
workshops i skrivande, kreativitetsutveckling 
och personlighetsutveckling. 

Pär Hansson

Poet, född och uppvuxen i Vännäs, numera 
boende i Stockholm. Han är senast aktuell 
med diktsamlingen Vi plockar bär i civilisa-
tionen.
”Pär Hanssons blick, röst och språk är 
barnets, den vuxnes, sonens och förälderns. 
Han har en förmåga att med enkla medel 
frammana den norrländska naturen och visa 
den tyngd och betydelse den kan ha för en 
människa.” Ur motiveringen till Norrlands 
litteraturpris 2013.
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Kerro Holmberg

Genom sitt dubbla konstnärskap som målare/
konstnär och poet/författare personifierar 
Kerro Holmberg hela festivalen och fenome-
net Bok & Bild. Holmberg har ofta uppehållit 
sig kring avantgardet från tidigt 1900-tal i 
sitt konstnärskap och målat berättelser om 
människorna, sällskapen, festerna och mani-
festationerna som ägde rum då. Hon har 
blandat upp detta med ett måleri som både 
följer och bryter med traditionen, ett verkligen 
sinnligt måleri som kan få betraktaren att vilja 
äta färg.

Erik Holmstedt 

Fotograf som ofta i sina bilder – som en sam-
tida Sune Jonsson – har sökt sig till miljöer 
för att skildra moderniseringens framfart. Det 
är frågeställningar om vår samtid, hur miljöer 
förändrats och hur nya landskap uppstår. 
Människans arbete ger upphov till välstånd i 
samhället, men nödgas också till försakelser. 
Det är en intressant problematik med tydliga 
bildmässiga avtryck i natur och bebyggelse 
som Erik Holmstedt visar i sina bilder. 

Under Bok & Bild samtalar Erik Holmstedt 
med Po Tidholm.

Rolf Johansson

Redaktör och författare, specialiserad på 
arkivforskning, presenterar två böcker:
Björsbyn – en medeltida by med anor
Björsbyn var birkarlarnas hemvist redan på 
1400-talet. Byn blev en naturlig handelsplats 
då båtar kunde segla in från havet för att 
ankra upp på Köpmanholmen på sin färd 
in till Gammelstad. Med tiden har byn blivit 
urbaniserad och närheten till centralorten 
Luleå utvidgas med nya bostadsområden 
planeras och Björsbyn som en by med anor 
naggas i kanten. 
Gammelstad – kyrkstaden och människorna. 
Kyrkstaden och människorna är temat i den-
na skrift om Gammelstad, kulturminnet vid 
Luleälvens strand och därtill ett av Sveriges 
fjorton världsarv. Historikern Maurits Nyström 
ger en översiktlig bakgrund. Redaktören Rolf 
Johansson har genom intervjuer med äldre 
sockenbor tagit fasta på vad man upplevt 
från förr.

Gunnar Kieri

Gunnar Kieris sextonde bok Längtan hem 
utkommer i slutet av oktober. I första halvan 
av boken är handlingen förlagd till tidigt 
1900-tal, om hur livet var i svenska Torne-
dalen i slutet av självhushållningens tid. Efter 
kriget började den stora folkomflyttningen 
från Tornedalen till andra delar av landet. 
AMS betydde ”Alla måste söderut”. 
Tusentals unga människor gav sig iväg. 
Några av dem berättar sin historia. Därav 
titeln Längtan hem.
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Anna Kleberg

Anna Kleberg, (f. 1970) bor i Stockholm. Kleberg 
arbetar främst med fotografi och är utbildad på 
Konstfack. Hon intresserar sig för och ifrågasät-
ter vad vi uppfattar som verkligt i omgivningen. 
Anna Klebergs arbeten har bland annat visats 
på Contemporary Art Center of Thessaloniki, 
Kulturhuset Stockholm, Malmö Konstmuseum, 
Sharjah International Biennial och Uppsala 
Konstmuseum. Kommande utställning på galleri 
Andréhn-Schiptjenko, Stockholm januari 2014. 
Driver tillsammans med två andra sedan 2010 
utställningsprogrammet Kamarade med Stock-
holm som bas. (www.annakleberg.com, 
www.kamarade.org)

Brittlouise Landfors

Den största tystnaden. Konst och information 
om kvinnor och barn i Östra Kongo.
”I Kongo finns inte ordet våldtäkt, kvinnan 
säger ingenting, hon behåller sin tystnad, av 
skam och skräck, därför har jag kallat projek-
tet DEN STÖRSTA TYSTNADEN. Britt-Louise 
Landfors föreläser utifrån egna bilder.

Anne-Christine Liinanki och
Gunnar Svedenbäck

Anne-Christine Liinanki har tidigare gett ut 
romanen Storsien. Hundra år i en norrbott-
nisk by. Tillsammans med fotografen Gunnar 
Svedenbäck ger hon nu ut Norrbottniska liv 
ensligt belägna, en reportagebok om de som 
valt att bo i glesbygd - och att det kräver idéer 
och initiativ.
”Drivkraften till att leva i norrbottnisk glesbygd 
– ja, det kan vara kärleken till djur, sin gård 
eller hembygd, men kan även innefatta 
friheten.”

Rosa Liksom 

är en pseudonym för Anni Ylävaara. Hom är 
en mångsidig artist som har jobbat konst, 
film och serier, men är kanske mest känd 
som författare med en omfattande produktion 
av romaner, noveller, dramatik och barn-
böcker bakom sig. Hon skriver på finska och 
meänkieli eftersom hon har rötter i Tornedalen. 
Hennes senast bok på svenska heter Kupé 
nr. 6, en hårdkokt berättelse som visar upp 
hennes stora intresse rysk kultur och sam-
hällsliv. Men inget blir som man förväntar sig 
i hennes böcker!
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Birgitta Linhart

Arbetar som skulptör i stenskulptur, land 
art och is&snö sedan 1997. Inom de olika 
områdena har hon framförallt arbetat i 
monumentalformat och med en kultursocial 
utgångspunkt. För henne är det viktigt att 
konstverken är interaktiva och blir endel av 
människors dagliga liv. De stenskulpturer hon 
har gjort är större utsmyckningsuppdrag för 
olika städer såsom Luleå, Haparanda och 
Piteå. Ett återkommande tema är ”Stenbar-
nen”, barnansikten i monumentalt format.
Inom Land art har hon verkat som workshop-
ledare för barn, ungdomar och byar runtom i 
Norrbotten. Med hennes handledning skapar 
barnen/byborna monumentala land art verk 
av deras historia. Inom is/snö har hon tidigare 
arbetat med skulpturer för stadsparker i Norr-
botten och i Colorado, events för hotell och 
företag, Icehotel i Jukkasjärvi. Tillsammans 
med Tim Linhart har hon arbetat som arbets-
ledare och konstnärlig ledare för iskonsert-
hallar i Italienska alperna och Colorado. 
Just nu arbetar hon som producent för Ice 
Music in Swedish Lapland för att bygga upp 
Iskonserthall med isinstrumentskonserter 
i Luleå. Föreläsningen handlar om Land Art 
workshops hon har haft runtom i Norrbotten.  

Litteraturresan Belarus/Vitryssland

Var med och sätt ljus på litteraturen i och 
från Belarus! Litteraturresan är ett projekt 
som arbetar med utbyte mellan svenska och 
vitryska författare. Syftet är fästa uppmärk-
samheten på den censur och det förtryck 
som det fria ordet utsätts för i Europas sista 

Jörgen Lind

Poet som blanda har gett ut Ararat 1997, Mi-
naret 1999, Musik för ett nytt samhälle 2002, 
Här kommer de varma strömmarna 2004, 
Villa dei Papiri 2006, Hägn 2008 och Saska-
toon 2011. Han är bosatt i Göteborg och ger 
ut undergroundlitteraturtidskriften GRÄS. 

Kristina Lindström och Åsa Ståhl

P.S. Förlåt ifall jag väckte er
Kristina Lindström och Åsa Ståhl presenterar 
en SMS-roman om att bli dumpad, ihoptejpad 
och hitta fram. Fyra avlagda mobiler har 
väckts till liv, fått nya batterier och reser nu i 
Norrbotten i varsin förseglad tidskapsel. De 
bär med sig spår av sådant som har skickats, 
sagts och gjorts i Kiruna med omnejd. På sin 
resa upprepar de delar av detta material.
Kristina Lindström och Åsa Ståhl är doktoran-
der på Malmö högskola och har arbetat till-
sammans med konst- och forskningsprojekt 
sedan 2003. De gör arbeten kring vardaglig 
teknik, hur vi alla lever tillsammans med den 
och med varandra.

I samarbete med Konstmuseet i norr
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Liza Marklund 

Journalist och författare, kanske mest känd 
för sina spänningsromaner. Den första, 
Sprängaren, kom 1998. Hennes kriminal-
historier alltid ett djupare syfte än den rena 
spänningen. Liksom hennes journalistik 
speglar de hennes engagemang för svaga 
och utsatta grupper i samhället. I höst utkom-
mer Lyckliga gatan, som är en thriller om 
familjer, medier och social acceptans i vår 
tid. Det är för övrigt den tionde boken om 
journalisten Annika Bengtzon. Liza Marklund 
har ofta skrivit sina böcker i en dialog med 
Tove Alsterdal och under Bok & Bild samtalar 
de om skrivandets villkor.

_Mellanslag 3

I en tid då en stor del av vår kommunikation 
med andra människor sker via nätet ger det 
konstnärliga forskningsprojektet uttryck för en 
önskan att samverka med tekniken på ett sätt 
som kortar avståndet till varandra, som gör 
mötet över skärmen mänskligt, inkluderande 
och där flera sinnen kan få vara med. vill ta 
vara på det som händer mellan människor, 
tid och platser. Mellanslag 3 är en interaktivt 
verk skapat för Stadsbiblioteket i Luleå där 
publiken får vara med om en ljudvandring i 
tid och rum. Biblioteket blir ett museum av 
minnen - vilka minnen har du och vilka vill du 
ge vidare till andra? 
Av och med: Johannes Blomqvist, Nina 
Åkerlund och Caroline Byström
Ljuddesign/musik: Mats Ingemansson 
Spelas 19/10 mellan 11.00-13.00 samt 
14.00-16.00. Drop-in. Längd: 10 min

diktatur, ”ostkupan i Europas mitt.” Maria 
Söderberg, fotograf, filmare m m är motor i 
kulturutbytena. I samarbete med Litteratur-
resan medverkar den vitryske poeten Dzmitrij 
Strotsau, författaren Lars Pettersson och 
musikanten/författaren Daniel Wikslund med 
band.

Marie Lundquist

Poet som använder sig av flera genrer i det 
poetiska uttrycket. Här finns friversdikt, 
prosadikt, korta berättelser, där hon utnyttjar 
en fallenhet för en på en gång hårt hållen 
och frodig och humoristisk berättarglädje. I 
år har hon gett ut romanen Så länge jag kan 
minnas har jag varit ensam.

Sara Mannheimer

Sara gjorde en uppmärksammad debut med 
romanen Reglerna (2008) som fick Borås 
tidnings debutantpris och blev Augustno-
minerad. 2011 kom romanen Handlingen. 
Utöver det egna skrivandet driver hon också 
glashyttan Stockholm Heta Glas. 
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Mikael Niemi

Behöver knappast någon presentation för 
Bok & Bild-publiken. Pajalas epiker har 
som princip att aldrig skriva samma bok två 
gånger, att aldrig fastna i en stil, ett berät-
tande som han har använt tidigare. Senast 
aktuell med ”katastrofromanen” Fallvatten och 
pjäsen Tukkipojat som är skriven för Torne-
dalsteatern. Han kallar sin pjäs ”Tornedalens 
första queer-pjäs” och den undersöker hur 
annorlunda man vågar vara i den tornedalska 
machokulturen.

Johannes Nyholm

Konstnär och filmskapare med ett brett register. 
Hans har gjort filmer avsedda för gallerier 
och konsthallar och kortfilmer som har visats 
på festivaler samt musikvideos. Hans filmer 
vill överbrygga klyftan mellan s k högkultur 
och lågkultur. Filmen Las Palmas loopar 
i ateljén i Konsthallen. I den spelar hans 
tvååriga dotter en vuxen svensk turist som 
svinar ner och har sig!

Arne Müller 

Journalist på SVT som har skrivit Smutsiga 
miljarder - den svenska gruvboomens baksida. 
Boken ger för första gången en samlad bild 
av miljöproblem och miljörisker inom den 
svenska gruvnäringen. Flera av bokens kapitel 
innehåller helt nya, inte tidigare publicerade 
uppgifter. Exempelvis visar bokens genom-
gång av tillbud och haverier vid svenska gruv-
dammar att dammar rasat eller hotat att rasa 
vid betydligt fler tillfällen än vad som tidigare 
varit känt. Ett högaktuellt ämne i våra trakter!

Cilla Naumann

skriver för både barn och vuxna. För sin 
debutroman Vattenhjärta (1995), tilldelades 
hon Katapultpriset som årets bästa debutant. 
Bland henne senare böcker kan nämnas 
ungdomsböckerna 17 timmar härifrån och 62 
dagar samt romanen Springa med åror.
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starkaste känslan här idag och sen vi släpp-
tes inte den rent fysiska friheten från kedjor 
utan att ha fått yttrandefriheten tillbaka.” 

Lars Pettersson

Frilansande filmare som har gjort långfilmer, 
tv-serier, dokumentärer och reportage. Han 
har också ett förflutet som bilmekaniker,      
lärare och producent på SVT. Vintertid bor 
han i Kautokeino, i norra Norge, annars 
utanför Lindesberg. Kautokeino, en blodig 
kniv (2012) är Lars Petterssons första roman 
och blev en av årets mest uppmärksammade 
böcker i sin genre. En spännande thriller om 
motsättningarna mellan tradition och modern-
itet i ett minoritetssamhälle. Vilka rättsbegrepp 
ska råda på Finnmarksvidda med omnejd?
I samarbete med Litteraturresan Belarus/
Vitryssland

Peo Rask och Fanny Svanberg 

Mångsidig författare och aktör på den litterära 
scenen i Luleå. Han har skrivit poesi, prosa 
och barnböcker och är också kulturjournalist 
och debattör. Peo Rask är också en av de 
drivande bakom förlaget Black Island Books, 
som från norrbottnisk horisont ger ut böcker 
av hög kvalitet och inte bara lokalt material. 
Under Bok & Bild presenterar Peo tillsam-
mans med illustratören Fanny Svanberg den 
senaste barnboken om den vetgiriga Felicia 
Fahlander.

PAiN - Performance Art i Norr 

Bok och Bild presenterar i samarbete med 
PAiN - Performance Art i Norr konstnärerna 
Jan-Philip Scheibe och Swaantje Güntzel 
från Hamburg. Jan-Philip visar en utställning 
med bilder från hans projekt  Shouldered 
streetlight - en solitär mans resa genom sko-
garna och landskapen i Skandinavien iklädd 
en svart kostym och med en gatlampa på ax-
eln. I december förra året gick resan genom 
ett Norrbotten i vinterskrud. Swaantje Güntzel 
visar sitt objekt Candy Grabber innehållande 
plastskräp funnet i döda sjöfåglars magar. 
Både Jan-Philip och Swaantje arbetar mycket 
i och om naturen och har ett brinnande 
miljöengagemang. Om detta berättar de i 
ett konstnärsamtal. Under kvällen genomför 
konstnärerna också varsitt performance: 
Happiness Light och Plastisphere som båda 
behandlar temat konsumtion på olika sätt. 

Johan Persson och Martin Schibbye

Historien om hur de två journalisterna skulle 
undersöka missförhållanden kring oljeutvin-
ningen i Ogadenprovinsen i Etiopien men 
i stället hamnade som politiska fångar i ett 
brutalt fängelse i Etiopien är välkänd. Om 
detta handlar deras bok 438 dagar, som de 
kommer att presentera under Bok & Bild.
”Efter att ha suttit 438 dagar som samvets-
fångar i ett fångläger och inte kunnat säga 
vad vi tycker, tänker eller känner så är den 

Peo Rask deltar 
även i lördags-
kvällens poesibar.
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land. Efter femton år av resor, utbildning och 
arbete runt om i världen återvände jag till 
Gällivare. Intresset av vetande, nya projekt 
och utmaningar har drivit mig framåt. Sedan 
i början av 90-talet har jag arbetat med film. 
Varje nytt projekt gav mig möjlighet att lära 
mig nya saker. Med tiden blev innehållet i 
berättelserna allt viktigare och jag har de 
senaste tio åren jobbat med gestaltning i en 
eller annan form. För film, TV och nu även 
böcker. 
”Steget över till den litterära scenen var därför 
inte långt, men heller inte helt enkelt. Målsätt-
ning är att få dela med mig av mina historier, 
äventyr och ihopljugna sanningar. För både 
stora som små. Och förhoppningsvis skicka 
med dem någonting tankvärt på vägen.”

Jörgen Stenberg

Jörgen Stenberg från Malå är renskötaren 
och jojkaren som på sista tiden har tagit 
den samiska musikvärlden med storm. En 
scenpersonlighet och berättare.  Under Bok 
& Bild har han med sig gitarristen Jonas 
Strandgård.

Dzimitry Strotsau. 

En hyllad poet i Belarus  (Vitryssland) som 
turnérar mycket. Han är född 1963, inte bara 
poet utan också förläggare från Minsk. Har 
givit ut flera diktsamlingar och har ett unikt 
sätt att framträda. Han kallar det för ”poet-
dans”. Flera av hans dikter finns översatta av 

Eva Stina Sandling och Regine Nordström

Hur var det att leva i Norrbotten under sten-
åldern? Om det handlar bilderboken Kälda 
och älgen. Under Bok & Bild visar Eva Stina 
Sandling sina originalbilder till boken. Med-
verkar gör också Regine Nordström, som har 
skrivit texten. 
Eva Stina Sandling är bosatt i Porsi utanför 
Vuollerim. Hon har gått en textil inriktning 
vid Konstfack och jobbar i en mängd olika 
tekniker. 
”Bilderna till Kälda och älgen har jag  job-
bat med i fyra år, till och från. Mycket av 
arbetet sker ju i huvudet men knepandet och 
knåpandet har också tagit sin tid.Alla bilder 
är olika och jag har arbetat med olika uttryck 
och perspektiv.”
Regine Nordström är kulturjournalist och 
redaktör för polarbibblo.se, Norrbottens 
biblioteks sajt för barn och ungdom. 
”Kanske började det med att min mormor 
inte ramlade i forsen. Hon som var yngst och 
minst satt längst fram i ett tåg av sparkstöt-
tingar – och så körde barna pangbom mitt in 
i ett räcke. Lilla Linnea flög av och fångades 
upp av näbbarna på sina skor. Under henne 
brusade Finnforsen. Tidigt tämjd, men med 
högt fall.”

Jerk Schuitema

Filmare och författare till thrillern Fjälldespe-
radon. Jag är uppvuxen i Gällivare i Lapp-
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Norrland handlar om samiska märkesjeans, 
vykort, hemmagjord mozzarella, anarkistisk 
punkpop, hamburgare, trakthyggesbruk och 
vildmarkens idéhistoria. Med lika delar journa-
listiskt hantverk och personlig ilska belyser Po 
Tidholm i Norrland hur glesbygdens dilemman 
hänger samman med storstädernas framväxt, 
väcker frågor om vad det innebär att komma 
någonstans ifrån och vad platsen gör med oss.
Under Bok & Bild deltar han i ett samtal med 
fotografen Erik Holmstedt. 
I samarbete med Litteraturresan Belarus/
Vitryssland

Mats Tormod

… till en berättelse om tröst, Eyvind Johnson 
omläst. Eyvind Johnson är problematisk. Var 
han äkta norrbottning eller invandrad sörlän-
ning, arbetarklass, kollektivist eller småbor-
gare? Europé nämns han, men är också 
hemlös, en flykting. Min omläsning tar fasta 
på anomalierna i den etablerade Johnson-
bilden. Jag rotar i komposten av överblivet 
och ignorerat, faktiskt skytt material för att i 
refuser, bortglömda noveller, brev och annat 
misskänt finna sprickor i den polerade bilden 
av olympiern. Kvinnobilder, sexualitet och 
manlig frändskap blir bräckjärn som öppnar 
också de kanoniserade verken för nya sätt 
att läsa och förstå den sviknes besvikelse 
och den manliga pessimism som jag menar 
är kärnan i författarskapet. Boken är en 
avhandling i litteraturvetenskap. Något i strid 
mot genrekonventionen har jag försökt skriva 
en läsbar bok.”

Dmitri Plax i antologin Språket som svalan 
bor i dess hjärta utgiven av Litteraturresan. 
Dikterna tolkas av Filip Tallhamn.
I samarbete med Litteraturresan Belarus/
Vitryssland

Maria Sveland  

En av våra mest framträdande femi nister 
i debatten. År 2007 debuterade hon som 
författare med romanen Bitterfittan som blev 
en stor succé och mycket omdiskuterad. 
Den har kallats både modern klassiker och 
genera tionsroman. Maria Sveland har gjort 
flera uppmärksammade och prisbelönade 
program för Sveriges Radio och SVT.
Våren 2013 utkom Hatet. En bok om 
antifeminism, en berättelse om ett Sverige 
i förändring där ett nytt debattklimat sakta 
har vuxit fram, och där det är alltmer legitimt 
att avsky feminismen och dess företrädare. 
I höst utkommer romanen Systrar & bröder 
där Maria Sveland fortsätter sin undersök-
ning av kärnfamiljen och dess neuroser.

Po Tidholm

Po Tidholm, journalist och författare, har gjort 
en enorm succé med reportage- och debatt-
boken Norrland. Skeva mediebilder och 
historiska orättvisor är utgångspunkter när 
Po Tidholm samlar sina viktigaste texter om 
dagens Norrland och uppväxtens Hälsingland. 
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Brita Weglin

Jag simmar till Tallin… och andra berättel-
ser... är titeln på Brita Weglins nyutkomna 
bok med ett urval bilder ur hennes stora 
produktion.
”Men även om Brita Weglin är starkt förknip-
pad med grafiken, av det mest egensinniga 
slaget, är det utmärkande draget i hennes 
konstnärsgärning den eviga rörelsen mot 
nya utmaningar. Teknik har aldrig någonsin 
begränsat henne, hon är ständigt på gång 
med att undersöka andra möjligheter för 
att berätta sina rika historier på.” Marianne 
Söderberg, kulturjournalist.

Urban Wikberg

Urban Wikberg har skrivit en självupplevd 
berättelse, Pojken och kometen, som handlar 
om hur han  under sina första år i skolan blir 
mobbad. Hur det påverkar hans liv fram till i 
dag och när han återigen måste konfronteras 
med händelserna som inträffade för så länge 
sedan. För att kunna gå vidare. Urban har 
också illustrerat boken med egna målningar.

Varietémaskinen

Kakan, recepten, historien och litteraturen.
Ingredienser; 
En rejäl dos historiska fakta
2 skålpund humor
En nypa politisk satir
Några kryddmått sång, dans och musik
Några skrönor och en och annan lögn
Gräddas i en dryg timme på medelstark värme.
Ätes omdelbart!
Njut och begrunda!

Maria Vedin

Född 1956 i Jokkmokk där hon fortfarande 
bor. Hon debuterade 1993 med diktsamling-
en En grupp av ögonblick. 
Måne över hyreshus är hennes tionde dikt-
samling. Författarskapet har präglats av det 
lappländska landskapets karghet och skönhet, 
och hur industrialismens intåg för alltid har 
förändrat livsvillkoren för invånarna. I Måne 
över hyreshus utforskar hon än en gång 
gränslandet mellan liv och död: platsen där 
tid och rum sammanfaller och de döda blir 
levande igen. 
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pjäs Kyla för Sveriges Television. 
Per Zetterfalk undersöker spänningsfältet 
mellan konst, forskning och medier. I sin 
konstnärliga verksamhet använder han sig av 
flera medier och kontexter som är tätt sam-
mankopplade, främst film och text. Han utgår 
inte från givna former eller koncept, utan från 
frågor och metoder. Ur dessa växer det fram 
gestaltningar i och mellan traditioner. Syftet är 
inte att sätta upp bestämda mål, utan att så 
länge som möjligt befinna sig i det obestämda. 
Per Zetterfalk är lektor i TV-produktion på 
Luleå tekniska universitet och fil dr i konst-
närlig gestaltning på Dramatiska Institutet. 
Hans tidigare arbeten omfattar dokumentär- 
och spelfilm, konst, teater och radio.

Eva Zettervall

Eva Zettervall vänder ut och in på män-
niskan. Ja, inte bara människa, utan även 
människan som djur. Frågor om makt och 
kön återkommer i hennes färgsprakande 
bildvärld som ofta handlar om parrelationer 
och sexualitet. Erotik och det mer förbjudna 
tvekar Eva inte att ta upp i sin konst. Med 
hjälp av måleri, grafik och ibland skulpturer 
ifrågasätts även dagsaktuella ämnen och 
viktiga politiska frågor. 
Eva Zettervall, f. 1941, ställde i maj ut på 
Konstgillet i Boden, som är hennes födelse-
stad.

Daniel Wikslund med band

About. En musikteater med spänning och 
humor. Hur hamnade gummistövlarna i det 
svarta hålet på en myr i Lappland och liftaren 
med Moctezumas guldägg i Mexiko? Vad gör 
den döde mannen som gäst på sin egen be-
gravning och en gammal älg i en dragkamp 
med en gräsklippare? Varför guppar den röda 
biljardbollen i en plastcocktail och varför 
fortsätter vi att längta?
Mats Dimming, en mycket lång och hängiven 
basist med det största skägget söder om 
trädgränsen.
Nikolai Äystö Lindholm, med tvättbräda, 
fagott och Rock n’ Roll-attityd är han folkmu-
sikens svar på Mick Jagger.
Torsten Olsson, ett hemmabygge som 
krupit upp ur urmarken och gått den långa 
vägen med gitarren som bästa vän.
Daniel, Sveriges nordligaste riksspelman 
som man aldrig glömmer om man en gång 
mött honom.
I samarbete med Litteraturresan Belarus/
Vitryssland

Per Zetterfalk

Videoinstallationen Närbild är en närstudie 
av Lars Norén under inspelningen av hans 
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Erik Lindegren föddes i Luleå 
1910 och blev en av de stora 
nyskaparna i 1900-talets 
svenska poesi. Till hans minne 
delar Luleå kommun ut ett av 
de större lyrikpriserna i Sverige, 
Erik Lindegrenpriset. 

Prissumman är på 100 000 kronor och 
priset delas ut vartannat år under Bok 
& Bild. Pristagaren är ännu inte utsedd 
när det här skrivs. 
   Som donation och testamente har 
Luleå kommun mottagit Erik och Karin 
Lindegrens boksamling och ekonomiska 
medel för att tillgängliggöra samlingen 
och göra den sökbar. Luleå kommun 
har också mottagit medel som ska gå 
till att höja prissumman för Erik Linde-
grenpriset.
   I testamentet ingick dessutom en 
skulptur, ett porträtt av Erik Lindegren 
av Arne Jones, som finns att se på 
Luleå stadsbibliotek.

 

för att vårt enda rede är våra vingar
träffas vi plötsligt av rymdens pust
och måste förskingras 
som yrselfött skum och länsande moln

Ur Pastoralsvit av Erik Lindegren

Skulptur av Arne Jones.

Erik Lindegrenpriset

Lilla Erik Lindegrenpriset
För att väcka intresse för skrivande bland unga i 
Norrbotten delar biblioteket ut Lilla Erik Lindegrenpriset
till en ung skrivare i åldern 16-20 år. 

Priset delas ut samtidigt som det ”stora” Erik Lindegrenpriset. 

År 2011 gick priset till Rebecka Mattsson, Boden. 

2013 års pristagare är ännu inte utsedd.
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Närbild
Videoinstallation av Per Zetterfalk. En närstudie av 
Lars Norén under inspelningen av hans pjäs Kyla. 
I samarbete med Luleå tekniska universitet.
Konsthallens projektrum

Kälda och älgen
Originalbilderna till Eva Stina Sandlings och 
Regine Nordströms barnbok.
Konsthallen

5:e europeiska quilttriennalen
Utställningen består av 43 textila verk av 
konstnärer från 13 länder.
Konsthallen

Felicia Fahlander
En del av Fanny Svanbergs illustrationer till 
bilderböckerna om Felicia Fahlander.
Biblioteket

Brita Weglin
Visar några bilder i anslutning till sitt bokbord.

Swaantje Güntzel 
Candy grabber, ett objekt med 
brinnande miljöengagemang.
Utanför Konsthallen

Jan-Philip Scheibe
Bilder från hans projekt Shouldered 
Streetlight, en solitär mans resa genom skogarna 
och landskapen i Skandinavien iklädd en svart kostym 
och med en gatlampa på axeln.
Trappan upp till plan 4

Utställningar under Bok & Bild
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Luleå fruntimmers understöds- 
och pensionsförening

Kulturförvaltningen med stöd från Kommunfullmäktige och Jämställdhetskommittén

Övrigt stöd och samarbete
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