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LITTERALUND PÅ TURNÉ
27 –28/4 2017 FÖRST TILL KVARN!
Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur har ägt rum i Lund sedan
2005. Nu tar vi steget ut i Skåne för att fler
skolelever ska få chansen att träffa långväga
och högaktuella författare!
På senare tid har allt fler skolor från våra kranskommuner hört
av sig och velat ta del av Litteralunds skolprogram. Eftersom
vi bara kan ta emot ca 2000 elever under festivalveckan och
Lunds skolor numera ser Litteralund som en självklar del i sin
verksamhet, är det svårt att skapa utrymme för fler hos oss.
Därför tar vi i vår två program på turné i Skåne med förhoppningar om att kunna utöka till fler redan nästa år.
SÅ GÅR DET TILL
Ni ordnar lokal och eventuell teknik, vi ordnar allt annat! Vi
har en person som följer med på turnéerna och tar hand om
författaren och hjälper till på plats.
De två olika programpunkter vi erbjuder i år ges till grupper om minst 30 elever. Det exakta upplägget på besöket
bestäms utifrån elevgruppens storlek, lämplig lokal samt
författarnas och klassernas eventuella önskemål. Ni föreslår
också en tidpunkt.

Vad kostar det?
3000 kr per klass (max 35 elever).
6000 kr per storsamling (över 40 elever).

ANMÄLAN
Ni väljer ut de programpunkter ni önskar få till er och gör en
anmälan via er skol- eller lärarbibliotekarie.
Om ni inte har någon bibliotekarie på er skola bör ni utse en
annan ansvarig som kan hålla i kontakten med Litteralund.
Bibliotekarien gör anmälan på www.litteralund.se/skola
senast den 24 mars. Observera att detta är en 		
intresseanmälan!
Vi återkommer med en bekräftelse när vi lagt turnéprogrammet.
SÅ BLIR FÖRFATTARBESÖKET LYCKAT
Det viktigaste är förstås upplevelsen – att få möta en livs
levande författare, eller skapa tillsammans med en riktig illustratör – men ju bättre förberedda eleverna är, desto intressantare och mer givande kan mötet bli. Läs därför så mycket
som möjligt av och om författarna i förväg, till exempel på
deras webbsidor. Diskutera böckerna i gruppen och förbered frågor. Mer information och förberedelsematerial får ni
tillsammans med er bokningsbekräftelse.
För mer information se www.litteralund.se eller kontakta
projektassistent Hedvig Wrede på hedvig.wrede@lund.se.

PROGRAM

FÖRFATTARBESÖK:
SALLY GREEN
– HALF BAD
FRÅN ÅK 8 TILL OCH MED GYMNASIET
TORSDAG/FREDAG 27-28/4 (1 TIMME)
Redan innan Sally Greens debutroman släpptes jämförde
kritiker hennes verk med Hungerspelen, Harry Potter och
Twilight. I hennes bokserie Half Bad får läsaren möta 14-årige
Nathan, halvhäxa och nästan analfabet med dragning till både
tjejer och killar. Det är en ungdomsskildring där vänskap, lojalitet och kärlek ställs på sin spets när omgivningen fylls av våld.
Den uppmärksamma läsaren kommer att märka av många
olika influenser i Sally Greens skrivande – bland annat från
Shakespeare och grekiskt drama.
Möt en nybliven författare som knäckt koden till hur man
skriver ett riktigt fantasy-epos. Språk: Engelska

FÖRFATTARBESÖK: PER GUSTAVSSON
ÅK 1–5
FREDAG 28/4 (1 TIMME)
Per Gustavsson har gjort det mesta som svensk
barnboksförfattare och -illustratör. Med ett varierat
bildspråk bidrar han med illustrationer till läromedel,
tidningar, serier och barnböcker. Hans senaste verk
är illustrationerna till Ulf Starks nya kapitelbok Amy,
Aron och Anden som kommer ut i år.
Genom att jobba med både bildspråk och det skrivna
ordet är Per Gustavsson expert på hur man gestaltar
en berättelse. Han har även en del tips och trix när
det gäller att komma igång och hitta på historier.
Här får eleverna lära sig hur en snillrikt illustrerad och
gripande barnbok blir till, steg för steg.

