Läsfest är tillbaka
– en härlig vecka
med läsglädje i fokus!
Att läsa högt för någon, eller att bli läst för, skapar kontakt och
väcker känslor. Aldrig har vi väl längtat så mycket efter kontakt
med andra människor som nu! Därför kommer årets tema vara
högläsning. I programmet finns en rad olika alternativ för dig
som vill vara med! Vi är extra stolta över vår högläsningstelefon
som vi testar för allra första gången. I år bjuder Läsfest
också på en extra present: en digital afton med den
fantastiska Mian Lodalen!
Läsfests ambition är att skapa en härlig vecka fylld av
läsglädje och inspiration. Varmt välkommen!
Emilia Nordgren, projektledare

klipp ut ditt
egna läsfestbokmärke!

KONTAKT
Emilia Nordgren, samordnare för Läsfest 2021
emilia.nordgren@sv.se

2021

6-14
MARS

KRONOBERGS LÄN
MÅNDAG 8 MARS KL. 19.00

Välkommen till en digital
afton med Mian Lodalen!
Mian Lodalen är författare och frilansjournalist med vass penna och varmt hjärta som
skrivit ett tjugotal romaner, barnböcker och
faktaböcker. Hon har även sommarpratat i P1
och blivit vald till Årets Kvinna.
Hösten 2020 utkom Lisa och Lilly, en sann
kärlekshistoria. Boken är den första av tre i en
romansvit som baserar sig på verkliga historiska fall och som handlar om homosexuellas
livsvillkor i Sverige med nedslag de senaste
hundra åren.
För anmälan och mer information:
sv.se/kronoberg.
Sista anmälningsdag 5 mars
Evenemanget är kostnadsfritt!
Moderator:
Maria Estling Vannestål
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9 OCH 11 MARS KL 18.00

Digital högläsning/
föreläsning med
författaren Hasse
Karlsson
Författaren Hasse Karlsson föreläser
om sin bok ”Jobbar vi ihop eller bara
samtidigt” och läser utvalda delar ur
boken.
Var: Online, NBV Sydost Facebook
Kontakt: albana.haxhija@nbv.se
Ingen anmälan, fri entré

FREDAG 12 MARS
KL 8, KL 12, KL 15, 18 OCH KL 21

MÅNDAG 8 MARS KL.18:00-19:00
ONSDAG 10 MARS KL.18:00-19:00

Ester Roxberg x 5

”Berätta aldrig det här”
- Läsa för livet på
Läsfest!

Ester Roxberg - född i Zimbabwe 1987 och
senare uppväxt i Rottne utanför Växjö. Debuterade 2001 med ungdomsromanen Antiloper. Slog igenom stort 2014 med självbiografiska romanen Min pappa Ann-Christine (som
filmatiserats framgångsrikt med premiär 2020
med titeln Min pappa Marianne). Hon har
senare skrivit romaner, bilderböcker, novellsamling för högstadiet och nu senast, De vita
skjortorna, som är en lättläst bok.
Vi bad Ester spela in 5 kortare filmer vi sänder
samma dag för att se hur högläsningen ändras inför hennes olika berättelser.
Sänds på Det fria ordets hus Facebook och
instagram: facebook.com/detfriaordetshus,
instagram.com/detfriaordetshus

Utifrån boken ”Berätta aldrig det här” av
Frida Boisen pratar vi om föräldrarelationer.
Vi har alla med oss erfarenheter från hur vår
egen föräldrarelation präglat oss. Genom
högläsning ur denna självbiografi samtalar vi
om familjestrukturer och arv. Ledare är Inger
Händerstam, projektledare för Läsa för livet.
Studieförbundets Sensus biblioterapeutiska
metoder inom Läsa För Livet vänder sig till
alla som vill utveckla sig och lära sig mer om
olika livsperspektiv och/eller bearbeta och
förstå livsomvälvande händelser. Sådana
möter vi alla och går igenom i livets olika
skeenden.
Sänds digitalt via onlineportalen Zoom.
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Kontakt:
charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se eller
telefon 0470-707307.
Anmälan
görs via Sensus hemsida, www.sensus.se.
Ange arrangemangsnummer: 104767 eller
104768 för att komma till anmälningssidan.
Antal platser: 12

Förrätt

Varm dryck

Huvudrätt

Specials /Specialité

SAGA

POESI

5 MIN
Som en varm och rykande kopp te känns
denna beställning, en specialutvald saga
direkt i luren.

5 MIN
Är du sugen på en poetisk stund?
Vår högläsare läser sina favoriter för dig
under fem magiska minuter.

KLASSIKER

READER’S CHOICE

5 MIN
Is English your cup of tea?
This is a menu choice especially for you!

5 MIN

Vad sägs om ett utdrag ur en litterär
klassiker till lunch? Läsarens eget val läses
just för dig.

CHOIX DU LECTEUR

5 MIN
Si vous êtes impatients d’écouter de la
littérature ou de la poésie en français,
voici une recommandation qui vous
satisfera!

NOVELL

5 MIN
En lunchnovell sitter aldrig fel, läsaren ger
dig en favorittext när du bokar denna rätt!

Efterrätt
DRAMA

5 MIN
Har du alltid drömt om en skådespelare
som läser högt ur ett drama speciellt för
dig? Ring och boka genast!

Meny

Högläsning speciellt för dig

FÖLJ OSS
SOCIALA M PÅ
EDI ER
B lasfestkron
o
V lasfest berg

Öppet

8-12 MARS KL. 11-13
Boka ditt menyval på tel. 073-9610242
eller emilia.nordgren@sv.se så blir du
uppringd på en förbestämd tid för att
avnjuta din rätt!

ALVESTA KOMMUN
MÅNDAG 8 MARS

TISDAG 9 MARS

SAGOBERÄTTANDE

BELLMANAFTON

Moheda bibliotek

Eva Cesar berättar spännande sagor. 3-5 år
Anmälan till Moheda bibliotek:
moheda.bibliotek@alvesta.se eller 0472-151 61
Tid: Kl. 10.00. Fri entré
Obs! För eventuella ändringar av programmet
se bibliotekets hemsida: bibliotek.alvesta.se.

Vislanda bibliotek

Musikföreställning med Jesper Hedegaard och
Jörgen Andreasson
Anmälan till Vislanda bibliotek:
vislanda.bibliotek@alvesta.se, 0472-155 96
Tid: Kl. 19.00. Fri entré
Obs! För eventuella ändringar av programmet
se bibliotekets hemsida: bibliotek.alvesta.se.

TISDAG 9 MARS

SAGOBERÄTTANDE
Grimslövs bibliotek

Eva Cesar berättar spännande sagor. 3-5 år
Anmälan till Grimslövs bibliotek:
grimslov.bibliotek@alvesta.se, 0472-152 74
Tid: Kl. 10.00. Fri entré
Obs! För eventuella ändringar av programmet
se bibliotekets hemsida: bibliotek.alvesta.se.

ONSDAG 10 MARS

SAGOBERÄTTANDE
Lönashults bibliotek

Eva Cesar berättar spännande sagor. 3-5 år
Anmälan till Lönashults bibliotek:
lonashult.bibliotek@alvesta.se, 0472-152 76
Tid: Kl. 10.30. Fri entré
Obs! För eventuella ändringar av programmet
se bibliotekets hemsida: bibliotek.alvesta.se.

TORSDAG 11 MARS

FREDAG 12 MARS

SAGOBERÄTTANDE

POLYGLUTT

Eva Cesar berättar spännande sagor. 3-5 år

Sagostund på svenska och arabiska. 3-5 år.

Vislanda bibliotek

Alvesta bibliotek

Anmälan till Vislanda bibliotek:
vislanda.bibliotek@alvesta.se, 0472-155 96

Anmälan till Alvesta bibliotek:
alvesta.bibliotek@alvesta.se eller 0472-152 69

Tid: Kl. 10.00. Fri entré

Tid: Kl. 14.00. Fri entré

Obs! För eventuella ändringar av programmet
se bibliotekets hemsida: bibliotek.alvesta.se.

Obs! För eventuella ändringar av programmet
se bibliotekets hemsida: bibliotek.alvesta.se
I samarbete med ABF Södra Småland.

TORSDAG 11 MARS

KULTURQUIZ - HÖGLÄSNING
Alvesta bibliotek

Kan du klura ut vilka böcker vi söker genom
att lyssna på olika stycken och ledtrådar?
Anmälan till Alvesta bibliotek:
alvesta.bibliotek@alvesta.se eller 0472-152 69
Tid: Kl. 19.00. Fri entré
Obs! För eventuella ändringar av programmet
se bibliotekets hemsida: bibliotek.alvesta.se
I samarbete med ABF Södra Småland.

LESSEBO KOMMUN
TORSDAG 11 MARS

HELA LÄSFESTVECKAN

FOLKHÄLSA

Högläsningstips
för alla

Online via Facebook på
Folkuniversitetet Växjö

Vad kan vi lära oss från Afrika som inte har
haft samma Corona-kris?
Dapi Nzefa fil dr. Folkhälsa, föreläser om; Varför har inte länder i Afrika varit lika drabbade
(undantag Sydafrika)?

Lessebo bibliotek på Facebook och
Instagram

Läsa högt kan man göra för alla åldrar och
under läsfestveckan bjuder vi på massor av
högläsningstips via våra sociala medier.

Tid: Kl. 18.00. Fri entré
För mer information kontakta:
millaray.navarrete@folkuniversitetet.se.
Arr: Folkuniversitetet i samarbete med Lessebo
bibliotek.

HELA LÄSFESTVECKAN

digital tipspromenad
Lessebo, Hovmantorp, Kosta & Skruv
Testa dina kunskaper om högläsning i vår
digitala tipspromenad och var med i utlottningen av presentkort på Akademibokhandeln (värde 300 kr). Tipspromenaden finns
tillgänglig i alla kommunens orter.
För mer information kontakta:
bibliotek.lessebo.se eller kontakta biblioteket
via telefon: 0478 125 66 eller
e-post: biblioteket@lessebo.se

HELA LÄSFESTVECKAN

Lessebobibblans
bokcirkel

Sök upp Lessebobibblans bokcirkel på
Facebook och ansök om att gå med

Under Läsfestveckan bokcirklar vi i Lessebobibblans bokcirkel på Facebook. Varje dag
dyker det upp frågor att fundera på och kommentera kring den bok vi i förväg läst. Det är
superspännande att läsa vad andra tänkt och
tyckt under sin läsning.

LJUNGBY
KOMMUN
MÅNDAG 8 MARS

Bok- OCH MUSIKquizz
Utanför Ljungby bibliotek
I samarbete med biblioteket i Ljungby bjuder
Studieförbundet Vuxenskolan på ett roligt
bok- och musikquiz med Johan Mellander.
Något litet pris till vinnaren utlovas!
Tid: Kl. 16.30. Fri entré
Kontakt:
britt.nilsson@sv.se. Begränsat antal platser,
föranmälan sker på sv.se/kronoberg.

MARKARYDS KOMMUN
MÅNDAG 8 MARS

Makt och genusfrågor i Harry Potter
och Hungerspelen
Online via Facebook på
Folkuniversitetet Växjö

en stunds högläsning med journalisten Leif
Lundström. Han är även författare och läser
ur sin bok ”Brevet från Lodi”. Så har du redan
boken, plocka fram den och häng med!
Boken finns även som E-ljudbok att ladda ner
från biblioteken i Kronobergs hemsidor. Efter
högläsningen finns det möjlighet till samtal
och reflektion. Varmt välkommen!

Malin Alkestrand från Linnéuniversitetet föreläser om hur Hermione Granger och Katniss
Everdeen utgör exempel på starka kvinnliga
karaktärer som samtidigt utsätts för begränsningar på grund av att sitt kvinnliga kön i sina
respektive bokserier.

Tid: Kl. 19.00-20.00. Fri entré

Tid: Kl. 18.00. Fri entré

Amanda eller ann.hanzon@markaryd.se

För mer information kontakta:
millaray.navarrete@folkuniversitetet.se.

Anmälan:
amanda.lindlof@bilda.nu. Du får då en zoomlänk till mötet.
Kontakt:

SÖNDAG 14 MARS

Arrangeras av Folkuniversitetet i samarbete med
Markaryds Bibliotek.

Hummerhjelms stövare

ONSDAG 10 MARS

Bengt-Göran Söderlind ger oss en ”coronasäker” berättelse om gästgivaren Nils Nilsson.

HÖLÄSNING MED
LEIF LUNDSTRÖM

Via videoverktyget Zoom

Biblioteket i Markaryd har tillsammans med
Studieförbundet Bilda glädjen att bjuda till

Utomhus på Södergård i Markaryd

Tid: Kl. 14.30.
För mer information kontakta: britt.nilsson@sv.se. Begränsat antal platser, föranmälan sker på sv.se/kronoberg.

TINGSRYDS
KOMMUN Vildhavre – sista brevet
MÅNDAG 8 MARS OCH ONSDAG 11 MARS

till pappa En digital bokcirkel

SÖNDAG 7 MARS

Tingsryd då & nu,
en kulturvandring
Samling vid kyrkan i Tingsryd
En kort promenad som genomförs med
Monika Eriksson och Hans Billman. Många
intressanta uppläsningar av skrivna berättelse
om Tingsryd & Tingsrydsbor.
Tid: Kl. 16.00. Fri entré
Anmälan:
SV Kronoberg. Ulrica: 070-5146459
ulrica.rundqvist@sv.se
Max 6 personer, anmälan görs till Ulrica.
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Digitalt via onlineportalen Zoom
Boken ”Vildhavre – sista brevet till pappa”
av Tingrydsbördiga Otto Gabrielsson är ett
öppet brev till en frånvarande och förnekande förälder. I Vildhavre är Tingsryd och det
småländska landskapet hela tiden närvarade
och kärleksfullt beskrivet. Boken ställer frågor
som berör många av oss då vi har alla med
oss erfarenheter från hur vår egen föräldrarelation präglat oss. Vuxna människor kan ha
överenskommelser sinsemellan, men vilken är
barnets rätt till sina föräldrar?
Som deltagare i bokcirkeln kan du hämta upp
ett exemplar på biblioteket i Tingsryd. Man
kan även köpa den själv eller låna den på andra biblioteket i länet. Ledare för bokcirkeln
är Jakob Alfredsson, bibliotekarie i Tingsryds
kommun.
Kontakt:
Tingryds bibliotek,
jakob.alfredsson@tingsryd.se eller Sensus,
charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se.
Anmälan: görs via sensus.se. Ange arrangemangsnummer: 104775 för att komma till
anmälningssidan. Ange i anmälan om ni
hämtar upp bok på Tingsryds bibliotek innan
bokcirkelns start. Antal platser: 12
Tid: Kl. 18.00. Fri entré

Arrangör: Tingsyds kommun och studieförbundet
Sensus.

UPPVIDINGE
KOMMUN
ONSDAG 10 MARS

MAGISKA MÖJLIGHETER
Online via Facebook
på Folkuniversitetet Växjö

Harry Potter som ett verktyg för att belysa demokrati, mänskliga rättigheter och kulturmöten i
skolan. Malin Alkestrand från Linnéuniversitetet
föreläser om hur J. K. Rowlings Harry Potter-serie
(1997–2007) kan användas i skolan för att diskutera
demokrati, mänskliga rättigheter och kulturmöten.
Tid: Kl. 18.00. Fri entré
För mer information:
millaray.navarrete@folkuniversitetet.se.
Arr: Folkuniversitetet i samarbete med Uppvidinge
bibliotek.

VÄXJÖ KOMMUN
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SÖNDAG 7 MARS

UNGA KVINNOR

Folkets bio, Palladium

Se Greta Gerwigs långfilm ”Unga kvinnor”,
den senaste av filmer (2019) som bygger på
romanen med samma namn av Louisa May
Alcott. Hon skrev sin bok redan 1868 och den
har filmatiserats många gånger.
Tid: Kl. 15.00.
Biljetter och mer info:
www.folketsbiovaxjo.se

SÖNDAG 7 MARS

Högläsning från
”Lärare för livet”
Facebook: Växjö Teaterförening
En av Studiefrämjandets manuscirklar bjuder
in till livesändning med uppläsning av Sofia
Fredéns “Lärare för livet”, en komedi om dem
som aldrig lämnar skolan. Nio kollegor i ett
lärarrum. Kanske kan du bli inspirerad till att
starta en manuscirkel med dina vänner?
Tid: Kl. 15.00.
Mer information och kontakt:
Växjö Teaterförening, riksteatern.se/vaxjo.
Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet
och Regionteatern.

TISDAG 9 MARS

Litterär stadsvandring
i Växjö
Samling vid Norrtullskolan
Ella Styf, bibliotekarie och skapare av Kronobergspodden, leder en spännande litterär
rundtur i centrala Växjö. Vid en rad olika
intressanta anhalter bjuder hon på berättelser
och högläsning ur klassiska och nutida författares texter.
Tid: Kl. 13.00-14.30. Begränsat antal platser,
förtur ges till högläsare hos Röda korset,
SV och Växjö bibliotek
Mer information och kontakt:
Anmälan sker på sv.se/kronoberg, för frågor
kontakta emilia.nordgren@sv.se

ONSDAG 10 MARS

TISDAG 9 MARS

Pärlor ur vår
litteraturskatt

Naturen, litteraturen
och hälsan – tankar om
människan och annat
levande

Café Fontaine Växjö, utomhus

NBVs Bokcirkel läser utvalda texter från olika
böcker
Tid: Kl. 14.30. Fri entré Ingen anmälan
För mer information: vera.pavlovic@nbv.se
Arrangeras av NBV Sydost i samarbete med
IOGT-NTO Visol.

TISDAG 9 MARS

Boktipsbonanza

Evenemanget sker via Teams

Luta dig tillbaka i fåtöljen eller soffan och
lyssna digitalt när bibliotekarier tipsar om nya,
härliga böcker.
Tid: Kl. 18.00. Fri entré
För mer information
kontakta karin.sahlin-hall@vaxjo.se, anmälan
senast den 7/3. Begränsat antal platser så
först till kvarn.
Arrangeras av Växjö bibliotek.

Digitalt via länk på
www.bibliotek.vaxjo.se

Kan poeter, författare och filosofer göra oss
mera uppmärksamma på naturens skönhet
och skörhet? Hur påverkas människans hälsa
av närheten till naturen? Frågorna känns mera
angelägna nu än någonsin. Christer Petersson
är läkare och ordförande i Bibliotekets vänner.
Han är erfaren fältbiolog och litteraturälskare
sedan tonåren.
Tid: Kl. 18.00. Fri entré

ONSDAG 10 MARS

Digital bokcirkel:
Dubbelporträtt av
Agneta Pleijel
Evenemanget sker via Teams
Vi träffas digitalt och pratar om romanen
Dubbelporträtt där deckarförfattaren Agatha
Christie och konstnären Oscar Kokoschka har
huvudrollerna.
För mer information:
sofie.petersson@vaxjo.se, anmälan senast
den 7/3. Begränsat antal platser.
Tid: Kl. 18.00. Fri entré
Arrangeras av Växjö bibliotek.

TORSDAG 11 MARS

Litterär stadsvandring
i Växjö
Samling vid Norrtullskolan

Ella Styf, bibliotekarie och skapare av Kronobergspodden, leder en spännande litterär
rundtur i centrala Växjö. Vid en rad olika
intressanta anhalter bjuder hon på berättelser
och högläsning ur klassiska och nutida författares texter.
Tid: Kl. 13.00-14.30. Begränsat antal platser!
Mer information och kontakt:
Anmälan sker på sv.se/kronoberg, för frågor
kontakta emilia.nordgren@sv.se
Stadsvandringen är ett samarbete mellan Växjö
bibliotek, Röda korset och Studieförbundet Vuxenskolan

ENSEMBLE COR LÄSER
EGENSKRIVNA DIKTER
Skådespelare från Ensemble Cor läser upp
sina egenskrivna dikter under läsfestveckan.
Var: Facebook, Ensemble Cor Växjö
Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Bland korvar och troll

Det muntliga berättandet är en mångtusenårig tradition i alla kulturer. Bea och Magnus
ger några smakprov från sin sagoskatt. För
barn och vuxna. Rekommenderad ålder från
5 år.
Klippen publiceras på bibliotekets hemsida
måndag-fredag.
För mer information kontakta
magnus.dahl@vaxjo.se

LÖRDAG 13 MARS

Högläsning med djur
Växjö 4H-gård
Barn läser med och för djuren på 4H-gården!
Tid: Kl. 13.00-13.30. Entré: 20 kr
Anmälan:
Anmälan sker via membersky. Länk:
membersky.com/org/4h/vaxjo-4h/event
Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.
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ÄLMHULTS KOMMUN
MÅNDAG 8/3 KL. 16-16.30
TISDAG 9/3 KL. 10-10.30
ONSDAG 10/3 KL. 18-18.30

Gissa boken!
Internetbaserat – hemma, på bussen,
i skolan – var du vill!
Högläsningsquiz: Anneli och Cecilia från
Älmhults bibliotek och Jenny från Studieförbundet Vuxenskolan läser ur ett antal böcker,
kan du gissa titlarna? Var med och tävla om
fina prisböcker. Samma quiz genomförs vid
flera tillfällen - välj det som passar dig eller
var med alla gånger!

Anmäl dig senast dagen innan varje tillfälle
på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida:
sv.se/kronoberg eller ring 0476-10959.
Quizet är ett samarbete mellan Studieförbundet
Vuxenskolan Kronoberg och Älmhults Bibliotek

Skicka din bild till:

emilia.nordgren@sv.se eller som DM
på Läsfests instagram senast den 14
mars.
Bilderna kan komma att delas på
Läsfests sociala medier.

LASFEST.SE

Med stöd av Kulturrådet

