
Angereds bokmässa – dags att anmäla sig! 

 

 
Kulturhuset Blå Stället arrangerar Angereds bokmässa i samarbete med 
nätverket Blå Ställets Vänner och Angereds bibliotek. Mässan tar plats i Angered 
varje år och är öppna för alla stadens medborgare och besökare. 

Nu är det dags för alla som vill medverka i årets mässa att aktivera sig. För genom 
”Författaruppropet” kan författare, förlag och organisationer under en månad 
göra sin intresseanmälan. 

Nytt för i år är att mässan är utspridd på flera dagar och består av både fysiska 
och digitala program. Dessutom kommer förinspelade samtal och läsningar 
sändas digitalt. Mässan kommer dessutom att besöka flera olika platser i 
Angered. 

De som vill medverka kan nu anmäla sitt intresse genom mässans Författarupprop som 
pågår under cirka en månad fram till den 9 maj. Arbetsgruppen gör sedan ett urval för 
att säkerställa god spridning och bredd bland de medverkande samt i förhållande till 
rådande restriktioner. Fokus i år är på författare baserade i Angered. 

Intresseanmälan för medverkan görs via Angereds bokmässas hemsida. 

 
Nyheter i årets Angereds bokmässa 

Angereds bokmässa genomförs i år under flera dagar, 31/8 – 4/9. På grund av 
pandemirestriktioner kommer det att arrangeras några mindre events utomhus, samt 
ett digitalt program så att alla kan ta del av mässan. I år besöker mässan för första 
gången också olika delar av Angered och arrangerar litterära happenings, exempelvis 
läsningar eller Spoken Word, för en mindre publik. 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20210409135935476


I samband med dessa happenings bjuds lokala författare in att ställa ut bokbord eller att 
läsa från sitt fönster eller från sin balkong. Besökarna kommer att förses med en karta 
med namn, plats och tidpunkt för respektive uppträdande. 

Lördag 4/9 hålls program för barn och vuxna utanför Blå Stället genom bland annat en 
litteraturvandring i Lärjeån där utplacerade författare läser egna texter. Även 
förinspelade litterära samtal och läsningar publiceras digitalt på hemsidan och i sociala 
medier. Som vanligt har mässan också specialinbjudna gäster där publiken får möta 
några mer etablerade och kända namn som kommer att presenteras senare. 

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. 

Bokmässans syfte är att lyfta litteraturen och poesin i förortsområden och spegla 
litteraturens och samhällets mångfald. Den vill inspirera och ge röst åt fler skrivande 
personer samt ge författare och litteraturaktörer möjlighet att nå en ny publik. 
Angereds bokmässa bygger på ett ideellt initiativ och behovet av en litterär arena 
utanför stadskärnan. Allt med fokus på författare från förorten och från minoriteter, 
inhemska såväl som invandrade. Mässan vill ta litteraturen till medborgarna och göra 
den tillgänglig för fler. Därför är det också gratis både att medverka i - och att besöka 
Angereds bokmässa. Det stora intresset visar att bokmässan behövs och fyller ett 
tomrum i litteratur-Sverige. Det finns ett ansvar och en glädje att förvalta det 
engagemang och den arena som skapats. Angereds bokmässa breddar den litterära 
scenen i Göteborg och bidrar till att visa upp nya förmågor och skapa kontaktytor 
mellan dessa och det etablerade litterära fältet. 

Angereds bokmässa vill spegla samhällets och litteraturens mångfald och rikta ljuset 
mot hur representationen ser ut i litteratur-Sverige idag. Mässan vill vara en plattform 
där nya kontakter knyts och där samtal förs om hur vi tillsammans kan arbeta för en 
mer inkluderande och jämlik framtid inom den svenska litteraturbranschen. 

Arrangemanget är politiskt obundet och alla som står för alla människors lika värde är 
välkomna att medverka. 

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 och Folkhögskolan i Angered. 

 
Kontaktperson för mer information: 

Madelen Lundin 
Projektledare Angereds bokmässa, Kulturhuset Blå Stället. 
E-post: bokmassa@angered.goteborg.se 
Tel: 072 514 36 69. 
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