Tis 19 okt

Bokens Dag

Västerås Teater

Block 1 kl. 14.00

Teatercafét
öppnar
13.00

Kulturdirektör Lennart Fast inviger Bokens Dag
och delar ut årets litteraturstipendium.

Mark Levengood: Och jag läste att det var

omöjligt att leva utan dig.

Författaren kåserar på sitt personliga sätt om högt och
lågt och om sina närmaste. Bland andra storebror, som
aldrig kommit över att han fick Mark i stället för den
kanin han så hett önskat sig.

Babben Larsson: Jag vägrar dö nyfiken

Babben berättar om sin väg från den
gotländska bondgården till att bli en av landets mesta
rolighetskändisar. Kan det bli tråkigt, tro?

Karin Alvtegen: En sannolik historia

Konvalescenten Anders tar in på det lilla hotellet som
drivs av nyskilda Helena. En djupdykning i mänskliga
relationer.

Block 2 kl. 16.30
Birgitta Stenberg: Eldar och is

Alma, hennes dotter Ingeborg och dotterdotter Birgitta
står i centrum i denna som vanligt självutlämnande
roman av Birgitta Stenberg. Hon blir själv överraskad
under berättelsens gång.

Bengt Ohlsson: Kolka

Från fattigdom i Lettland till överdåd i London. Det låter
som en dröm, men flickan finner sig inte tillrätta utan
längtar tillbaka till hemlandet och sin mamma. Hon börjar
smida en plan…

Christina Jutterström: Uppfostrad av män

Hon har varit den första kvinnliga chefen på flera poster
inom medievärlden. Här berättar hon om sin uppväxt och
karriär. Och om duktighetssyndromet som det är svårt att
göra sig av med.

Block 3 kl. 19.00

Arne Sundelin: Fallet Thurneman

En roman om ledaren för Salaligan, som under 1930-talet
satte skräck i bygden med fem spektakulära rånmord.

Maria Sveland: Att springa

Tolvåringarna Emma och Julia börjar känna sig vuxna
nu i slutet av sommarlovet. Plötsligt dyker en man upp vid
deras ställe i skogen. Det blir början på en rad händelser
som förändrar dem för alltid.

Martina Haag: Fånge i Hundpalatset

I denna Martina Haags femte bok varvas nyskrivna
krönikor med tidigare publicerat material från
Aftonbladet och tidskriften Mama. Känn igen dig,
skratta eller bli arg!

Med reservation för ändringar

Alla föreläsningar kommer att skrivtolkas.

Entré 40 kr/block.

Bilj: Akademibokhandeln i Sigma & Gallerian
Stadsbiblioteket och Västerås Teater

Arr: ABF, Akademibokhandeln
Skådebanan Västmanland, Stadsbiblioteket,
Teater Västmanland, Västerås Stad

