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12.00 Solja Krapu-Kallio: Morgondagens post till Vidhäll Trettioettåriga Iris jobbar på postsorteringskontoret i norrländska
Vännäs. I tio år har hon som lantbrevbärare lärt känna alla längs sin rutt. Här finns bland andra trevliga markägarna Margit och Bertil
Hägglund, den excentriska och utsvävande nagelskulptrisen Desiré, och den gamle mannen Egon Rask, som punktligt står vid sin brevlåda
varje dag och väntar in Iris. Han får sällan någon post, men passar alltid på att växla några ord om väder och vind. Men Iris är inte bara
lantbrevbärare……Solja född i Finland, bosatt i Umeå. Hon är känd som estradpoet och är som sådan Poetry Slam-mästare i både Sverige och
Finland. Hon har blivit mycket uppskattad för sin Norrlands-feel good-serie om "Westins bageri & kafé".

12.45 Peter Sandström : Kärleken är ett tamdjur Peter Sandströms nya roman handlar om åren mellan 50 och 60 då livet serverar
nya utmaningar och de flesta förändringar är till det sämre. Men bland besvärligheterna finns också humor och skönhet, och en bitterljuv
insikt om att det är kvinnorna som styr Peters liv: mamma, syster, Darling, dottern Bonnie och Karhu. Frågan är bara hur en människa ska
hantera all ömhet och kärlek utan att gå i bitar. Peter född i Nykarleby, Österbotten, är en finlandssvensk romanförfattare. Sandström har
en journalistexamen från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, och har arbetat som journalist och författare.

13.30 Paus
13.45 Johanna Holmström: Borde hålla käft, en bok om Märta Tikkanen Genom intervjuer med författaren och genom
närläsning av Märtas samlade verk samt hennes korrespondens med kollegorna Åsa Moberg och Birgitta Stenberg har Johanna
kompletterat bilden av en högst stilmedveten författare och en människorättsaktivist av rang. Märta Tikkanen är en av våra största nu
levande finlandssvenska författare. En gång var hon stor också ute i världen. År 1978 påbörjade hennes diktverk Århundradets
kärlekssaga sitt segertåg genom Europa. Märta Tikkanens författarskap och outtröttliga kamp för jämställdhet öppnade dörrarna för
andra kvinnliga författare i Finland. Johanna, född i Sibbo, bor i Helsingfors.

14.30 Kort sammanfattning

Moderator: Maud Svahn

Viktig info:
•

•

•

Pga rådande pandemi gällande covid-19 har vi valt att hålla eventet via ”ZOOM” som är ett
digitalt internetverktyg för konferenser. Verktyget ZOOM är gratis att använda och kräver inget
speciellt program installerat på datorn, men vill man se eventet från sin mobil eller surfplatta så
krävs att man installerat ZOOM-appen.
Vi kommer fortfarande erbjuda möjlighet att deltaga fysiskt (20-tal) på eventet i samma lokal vi
kommer sända från som är på Hotel Panorama, Eklandagatan 51-53, Göteborg. Självfallet följer vi
riktlinjerna för att minska spridningen av covid-19.
Anmälan senast 15 november till gunn.wallin@telia.com 070-1714418 (meddela om du vill
ansluta med Zoom eller komma till Panorama).
Zoom: Vi skickar ut länk nån dag innan seminariet, till er mailadress. Vi testar uppkopplingen 2 dagar innan,
för dem som vill vara med. På begäran kan vi skicka info om hur ni skaffar en app.

