Scenpresentationer Värmlandsmontern
SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Tid

Författare

Presentation

10.30–10.55

Värmländska
kulturföreningar

Tre värmländska kulturföreningar presenterar sig –
Föreningen Värmlandslitteratur, ordförande Solveig Nilsson
Lindberg, Värmländsk Kultur, ordförande Peter Franke och
Värmländska Författarsällskapet, Kaj Branzell.

11.00–11.25

Dessi Hedin

I strid för frihet – Skjutleken (del 2) – Skjutleken tar oss från
Brest till Paris, dess kallsinniga undre värld och mest ökända
fängelse, vidare till grymheten i första Vietnamkriget och slutligen till det vilda landskapet i Bretagne. Liksom del 1 är denna
uppföljare starkt inspirerad av autentiska vittnesmål.

11.30–11.55

Lars Lerin

Kattjakten – Vart har katten Silling tagit vägen? Hos familjen
Lerin på Hammarön i Värmland är det bara en dag kvar till julafton och plötsligt är en av katterna i huset försvunnen.

Ulla Wentzel

HALLÅ. Min faster. Var är du? – De gamla mötesplatserna är
borta. Var ska vi nu ses? I den här nya verkligheten som är din?
Som jag inte förstår. Gradvis blir min faster alltmer förvirrad.
Jag och mina bröder är de närmaste.

Anders Nilsson

Sven-Ingvars: Ett år i taget – Sven-Ingvars är bandet som
aldrig har tystnat. Drivna av en aldrig sinande spelglädje och en
villkorslös kärlek till sin publik är bandet, 65 år och 55 låtar på
Svensktoppen senare, fortfarande aktuella.

Anita Theorell

Axel Törneman 1880–1925. Pionjär i brytningstid. – Axel
Törneman (1880-1925) var en pionjär i den moderna svenska
konsthistorien, främst uppmärksammad för sina stora fresker i
bland annat Stockholms stadshus och Riksdagshuset.

Hans Bergström

Arvika konsthantverk – 100 år av lustfyllt skapande – När
tolv konsthantverkare verksamma i Arvikatrakten samlades
på vårvintern 1922, kunde de inte ana att den förening som de
bildade skulle finnas kvar i 100 år. Här är historien om föreningen, affären och människorna.

14.30–14.55

Helén Wigh

Tukta – I en ny suggestiv värmländsk noir flätar Helén Wigh
skickligt samman historierna från två skilda tidsåldrar.
Tukta är den första delen i spänningsserien om Elin Roth, en
ung kvinna som vill gå sin egen väg.

15.00–15.25

Per Berggrén

Värmland – Kronan bland Svea rikes länder – Boken beskriver vad som gjort Värmland till just Värmland. Kortfattade
texter pekar på både dåtid och nutid. Lär dig mer om Värmland
och njut av de vackra bilderna i denna storslagna fotobok.

15.30–15.55

Ann-Katrin
Majbrittsdotter

Du måste berätta allt – Så kom den sista kvällen. En granne
hade hört om flyktvägar och om människor som kunde hjälpa
till vid flykten och du hade inget val. Att oskyddad stanna kvar
i huset skulle vara detsamma som att ge din pojke till talibanerna. Du sa till honom att han måste fly.

16.30–17.00

Bengt Berg och
Björn Sandborgh

Värmländsk poesi och musikunderhållning – Poeten Bengt
Berg och trubaduren Björn Sandborgh avslutar traditionsenligt Värmlandsmonterns program med skrönor, historier, poesi
och musik.

12.00–12.25

13.00–13.25

13.30–13.55

14.00–14.25

