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Medverkande på Angereds bokmässa
2021

Fjärde upplagan av Angereds bokmässa närmar sig!

I år är mässan utspridd på flera platser i Angered och på flera dagar, tisdag
31/8–lördag 4/9. Det blir en mix av fysiska och digitala program. Bland
annat spoken word, författarsamtal, läsningar - på olika språk - från både
kända och okända författare, sagovandring i Lärjeån, konst- och
litteraturvandring i Hammarkullen och mycket mer. 



På lördagen kulminerar mässan med en fem timmar lång livesändning från
Kulturhuset Blå Stället med livegäster och förinspelade författarsamtal. Du
kan ta del av den på plats som publik eller digitalt i lugn och ro hemifrån.

Från det Författarupprop som gick ut i april medverkar ett 30-tal författare
och poeter med Angeredsanknytning. De presenteras senare på hemsidan och
i sociala medier.

Men redan nu kan vi lansera de specialinbjudna författarna, varav många
medverkar live och några i förinspelade litteratursamtal.

Här är listan:

• Patrik Lundberg
Författare, journalist, aktuell med romanen "Fjärilsvägen".

• Susanna Alakoski
Författare, dramatiker, krönikör, aktuell med romanen
"Bomullsängeln".

• Suad Ali
Statsvetare, sommarpratade 2018, aktuell med
romandebuten ”Dina händer var fulla av liv”.

• Martin Mutumba
Tog SM-guld i fotboll med AIK 2009, aktuell med podden
och boken "Äkta hela vägen" (skriven tillsammans med Erik Niva).

• Balsam Karam
Författare, bibliotekarie, aktuell med romanen "Singulariteten".

• America Vera-Zavala
Författare, dramatiker, aktuell med den självbiografiska boken
"Svartskalle - en svensk historia"

• Ahmad Azzam
Palestinier från Syrien, fristadsförfattare i Göteborg.

• Ali Derwish
Författare från Malmö, aktuell medromandebuten ”Saddam
Husseins nya roman”.

• Seluah Alsaati
Folkbildare, skriver rap, poesi, senaste barn- och
ungdomsboken "Inte din baby” fick pris för bästa debut i
kategorin barn- och ungdomslitteratur.

• Donia Saleh
Romandebuten "Ya Leila" harnominerats till Katapultpriset, för



årets bästa skönlitterära debut.  
• Sara Garib

Poesidebut med ”Bakom Höghus” 2020, prisbelönt i Ortens Bästa
Poet.

• Atoosa Farahmand & Oscar Hagberg
Deltar med utställningen och boken "Fråga mig istället". Kända
och okända personer svarar på frågan: Vilka frågor är du trött på
att få höra och vad skulle du vilja bli frågad istället?

• Elias Abi Jaber
Poet och spoken word-artist från Bergsjön i Göteborg. Han är
finalist i poesitävlingen "Ortens Poet" & "Göteborgs Poetry
Slam".

• Bröd & Rosor Göteborg
Ett litterärt sällskap för kvinnor och transpersoner vars liv och
litterära arbete villkoras av migration och rasism.

• Du är här
Projekt med sånger och berättelser om nordöstra Göteborg.
Med bland andra poeten Lina Ekdahl.

Alla medverkande - och hela programmet - kommer du att hitta på Angereds
bokmässas hemsida som uppdateras kontinuerligt. Helt färdigt program
kommer i augusti med teman, tider och platser.

Fotografer till bilden överst: Carla Orrego Veliz (Balsam Karam), Kajsa
Göransson (Suad Ali), Stefan Tell (Patric Lundberg), Andreas von Gegerfelt
(Martin Mutumba), Sara Mc Key (Susanna Alakoski).

Om Angereds bokmässa

Angereds bokmässa är en ny litterär arena för skrivande personer, etablerade
och oetablerade, både i Angered och i andra förorter. Initiativet till Angereds
bokmässa kom från de lokala författarna José Romero och Yarko Rhea
Salazar.

Angereds bokmässa går av stapeln för fjärde gången och har sedan premiären
2018 fyllt ett tomrum i litteratur-Sverige. Det är en plats där nya röster får
höras och där nya besökare möter litteraturen.

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2020718105640283
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2020718105640283


Kulturhuset Blå Stället arrangerar Angereds bokmässa i samarbete med
nätverket Blå Ställets Vänner och Biblioteken i Angered. Övriga
samarbetspartners är ABF Göteborg, Angereds Närsjukhus, Folkets Hus
Hammarkullen, Göteborgs Litteraturhus, Folkhögskolan i Angered och
Globala Torget.

.

Göteborgs bibliotek och kulturhus är en del av Kulturförvaltningen i Göteborgs
stad.
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