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Hej och varmt
välkommen till
arets Läsfest!
Det är äntligen dags att för tredje året under
en fullspäckad vecka i november njuta och ta del
av alla de program som erbjuds på bibliotek och
studieförbund runt om i Kronobergs län.
Läsfest har något för de allra flesta med Barnens dag,
Kronobergs bokmässa, familjelördag, bokcirkelkväll,
författarbesök och boksamtal med mycket mera.
Kolla även gärna in vår hemsida www.lasfest.se
eller vårt instagramkonto lasfest.

Välkommen!
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A
LÄSFEST
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2017

Sofia Sundeby

KONTAKT
Sofia Sundeby
samordnare för Läsfest 2016
sofia.sundeby@vaxjo.se

Lördag 18/11
VÄXJÖ KOMMUN

Barnens dag

Växjö stadsbibliotek

Barnens dag på bibblan. Massor av kul i hela biblioteket för barn
och barnfamiljer. Denna dag har vi som jobbar förvandlats till pirater.
Kom gärna utklädd du också!
Tid: Kl. 10.00–16.00. Fri entré.
För mer info se bibliotek.vaxjo.se.
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Måndag 20/11
VÄXJÖ KOMMUN

LESSEBO KOMMUN

Bokfika

Författarbesök:
Set Mattsson

Ingelstads bibliotek

Bibliotekarierna Ingrid Lycksén och Johanna
Vaedelund ger sina bästa boktips. Vi bjuder
på fika!
Tid: Kl. 13.30. Fri entré.

Lessebo bibliotek

Set Mattsson skriver historiska deckare som
ger en levande skildring av efterkrigstidens
Malmö.

ÄLMHULTS KOMMUN

Anmälan: Lessebo bibliotek tfn: 0478-125 66
e-post biblioteket@lessebo.se

Maltes gubbar och gummor

Tid: Kl. 18.00. Fri entré.

Högläsning av Malte Sundgrens texter. Berättelser, poesi och visor med Inger Olofsson,
Vidar Lundbäck och Arne Wirén.

VÄXJÖ KOMMUN

SV, Eriksgatan 1, Älmhult

Entré: 20 kr inkl fika. Välkommen!
Tid: Kl. 14.30

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan
Läs gärna mer på sv.se, sök på arr.nr: 25497 och
25498. Om du vill försäkra dig om en plats så kan
du föranmäla dig.

Skönlitteratur som
medicin?

Växjö stadsbibliotek, Galaxen

Cecilia Pettersson från Göteborgs universitet
berättar om sin forskning om biblioterapi.
Hon har bland annat utfört studien ”Kvinnors
erfarenheter av skönlitterär läsning under
tiden som sjukskriven” och studien ”Läsning –
ett medel för att främja psykiskt välbefinnande”,
vilka undersöker hur läsning och deltagandet
i en litteraturcirkel påverkar hälsa och väl
befinnande.
Tid: Kl. 18.00. Fri entré.

Tisdag 21/11
VÄXJÖ KOMMUN

VÄXJÖ KOMMUN

Kvinnlig frigörelse – en
mångfacetterad fråga

Bokträff barn- och
ungdomsböcker för dig
som är vuxen.

Det fria ordets hus

Sarah Delshad, journalist och kulturproducent, samt grundare av den uppmärksammade plattformen Muslimska feminister, håller
ett föredrag om engagemang, feminism samt
representation. Hur porträtteras egentligen
muslimska kvinnor och hur påverkas vi av
bilderna? Vad är egentligen kvinnlig frigörelse
och går det att placera frihet för kvinnor i ett
fack?
Tid: Kl. 18.00. Fri entré. Ingen anmälan.
Arr: Studieförbundet Bilda och Det fria ordets hus
ÄLMHULTS KOMMUN

Maltes gubbar och gummor
SV, Eriksgatan 1, Älmhult

Högläsning av Malte Sundgrens texter.
Berättelser, poesi och visor med Inger
Olofsson, Vidar Lundbäck och Arne Wirén.
Entré: 20 kr inkl fika. Välkommen!
Tid: Kl. 14.30

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan
Läs gärna mer på sv.se, sök på arr.nr: 25497
och 25498. Om du vill försäkra dig om en plats
så kan du föranmäla dig.

Växjö stadsbibliotek, Stjärnrummet

Vi träffas och pratar om de nominerade barnoch ungdomsböcker till årets Augustpris.
Tid: Kl. 18.30–19.30.

Anmälan: paula.hogstrom@vaxjo.se
VÄXJÖ KOMMUN

Det nya stads- och stationshuset – Vad händer nu?
Växjö stadsbibliotek, Galaxen

Växjös nya stads- och stationshus kommer bli
en mötesplats för alla - invånare, besökare
och kommunens medarbetare, gammal som
ung. Det kommer bli en byggnad i trä och
tisdag glas av olika slag. Det är ett spännande
projekt som nu har tagit fart på riktigt. Häng
med på resan när vi bygger för framtiden!
Välkommen på informationsmöte och få mer
information om projektet, ställ dina frågor
och få svar från projektledare Ove Dahl och
kommunchef Monica Skagne.
Tid: Kl. 18.00. Fri entré.

ÄLMHULTS KOMMUN

Skapa ditt eget bokmärke!
Älmhults bibliotek

Workshop för att skapa ett bokmärke genom origami eller virkning.
I samarbete med Folkuniversitetet. Från 10 år.
Anmälan: millaray.navarrete@folkuniversitetet.se | Tid: Kl. 16.00–18.00 (21/11)
Kostnad: 15 kr per person eller ta med eget material

Onsdag 22/11
TINGSRYDS KOMMUN

VÄXJÖ KOMMUN

Läsfest på Biggans café

Våra bästa boktips

SV:s bokcirkel läser och diskuterar böcker!

Bibliotekarierna Gudrun Wemming och
Johanna Vaedellund ger boktips.

Biggans café

Tid: Kl. 14.00. Fri entré.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan
Läs gärna mer på sv.se.

Toftastrand Hotell & Konditori, Sandsbro

Tid: Kl. 17.00. Fri entré.

LJUNGBY KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN

Läsfest på Solgården

Äldreboendet Solgården i Göteryd

Bokkafé

Ljungby biblioteket

Högläsning med Ann-Kristin Andersson

Anmälan: matilda.hakansdotter@ljungby.se
eller 0372-789200.

Tid: Kl. 14.00–16.00. Fri entré.

Tid: Kl. 18.00. Fri entré.

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

Fika finns att köpa. I samarbete med Abf kronoberg.

Läs gärna mer på sv.se.

VÄXJÖ KOMMUN

VÄXJÖ KOMMUN

Bokcirkelfest med författar
besök: Ester Roxberg

Du är inte klok barnboken

Växjö stadsbibliotek, Galaxen

Välkommen på författarbesök där bokcirklarna själva valt författaren. Författaren berättar
om sitt skrivande och dessutom blir det
inspiration för dig som är, eller skulle vilja,
vara med i en bokcirkel.
Ingen föranmälan. Kontaktuppgifter: emilia.
nordgren@studieframjandet.se, 0708-432010
Tid: Kl. 18.00

Entré: 50:- betalas kontant eller med Swish.
VIP-cirklar fri entré.
Arr: Studiefrämjandet i samarbete Växjö Stads
bibliotek.

Det fria ordets hus

Den 22/11 är alfabetsdagen. Även känd som
dita e alfabetit. Och Du är inte klok barnboken högtidlighåller detta genom att snacka
ABC-böcker. Kan vi bli så meta att vi letar
fram en ABC-bok för varje bokstav i alfabetet? Ja, det kan vi nog. Men sen då? Vad finns
det egentligen att säga om ABC-böcker? Ha!
Vad finns det inte att säga om ABC-böcker!?
Upplev detta samtal på Det Fria Ordets Hus
eller direktsänt via den världsvida väven!
Med Isabella Lowejko, Johan Ragnarsson och
Jakob Alfredsson.
Tid: Kl. 18.00–19.00. Fri entré.
Se duarinteklokbarnboken.blogspot.com och
@barnboken på Twitter och Facebook!

VÄXJÖ KOMMUN

Polissagostund

Tallgårdens minibibliotek

Polisen Anette läser och berättar.
Anmälan: tallgarden.bibliotek@vaxjo.se
Tid: Kl. 09.30 och kl. 10.30

Samarbete: Polisen i Växjö samt Tallgården

VÄXJÖ K
OMMUN
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Tid: Kl. 18
.30.
Fri entré.

Torsdag 23/11
VÄXJÖ KOMMUN

TINGSRYDS KOMMUN

Sagostund för 5-åringar

Läsfest på Biggans café

En mysig sagostund för femåringar.

SV:s bokcirkel läser och diskuterar böcker!

Tid: Kl. 09.30. Fri entré. Ingen anmälan.

Tid: Kl. 11.00 & 14.00

LJUNGBY KOMMUN

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan
Läs gärna mer på sv.se.

Lammhults bibliotek

Filosofiskt café på tema
läsning
Ljungby bibliotek

Att försjunka i läsning... Välkomna till ett
filosofiskt café om läslust och läsupplevelse.
Vad är egentligen en läsupplevelse? Vad
händer med oss som människor? Hur påverkas vår förmåga till koncentration, empati
och fantasi? Vad går vi miste om utan läs
upplevelser?
Kvällens diskussion inleds av Jonas Jansson
och Matilda Håkansdotter och fortsätter
sedan i smågrupper.
Kom och filosofera med oss över en kopp
kaffe!
Tid: Kl. 18.00–19.30. Fri entré.
Arr: Det fria ordets hus

Biggans café

ÄLMHULTS KOMMUN

Läsfest på Solgården

Äldreboendet Solgården i Göteryd

Högläsning med Ann-Kristin Andersson.
Tid: Kl. 14.00–16.00. Fri entré.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan
Läs gärna mer på sv.se.
VÄXJÖ KOMMUN

Franska godbitar!
Rottne bibliotek

Följ med till Frankrike i böckernas värld.
Biblioteket tipsar om böcker med franskt
tema och bjuder på fika! Ta gärna med
dig egna boktips.
Tid: Kl. 15.00. Fri entré.

VÄXJÖ KOMMUN

VÄXJÖ KOMMUN

Chagall-program
med Trio Sospiro

Lars Mård berättar
om Kapjärnvägarna

”Tiden en flod utan stränder” är en musikalisk
resa i konstnären Marc Chagalls fotspår.
Trio Sospiro , som består av Anna Tengstrand
Nugent (tvärflöjt) , Edith Westerholm Kiendl
(fiol) samt Gabriel Szamosi (cello) , spelar
musik av bland annat Mozart, Shostakovich,
Jens Bjerre och Stravinskij/Bach. Med hjälp
av musiken, några av Chagalls mest älskade
bilder samt berättelser om hans liv och tiden
han levde i skapas en flerdimensionell bild
av denne gåtfulle och älskade konstnärs
värld. Samarbete: Växjö konsthall.

Lars Mård berättar om sitt författarskap, bl a
om tillkomsten av boken ”Kapjärnvägen som
blev cykelled”, den senaste boken ”Landsfiskalens Kongarike” och den pågående boken
om Ingelstads födelse.

Växjö Stadsbibliotek, Galaxen

Tid: Kl. 18.00.
Entré: 50 kr.

ÄLMHULTS KOMMUN

Pecha Kucha Night
Muff, Älmhult

Kulturgruppen Äh! är stolta att presentera en
rad med spännande människor som alla har
något att berätta. Pecha Kucha är en presentationsform med 20 bilder i ett bildspel. Varje
bild visas exakt 20 sekunder. Tema: Läsfest.
Det är fri entré, men om du vill försäkra dig
om en plats så förboka Pecha Kucha meny
på Muff. Serveras från klockan 18.18.
Tid: Mingel från kl. 19.19, Pecha Kucha startar
kl. 20.20. Fri entré.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan
Läs gärna mer på sv.se.

Ingelstads bibliotek

Tid: Kl. 19.00. Fri entré.
UPPVIDINGE KOMMUN

Föreläsning med Magnus
Hördegård
Nottebäcks bibliotek

Föreläsning med musikern och författaren
Magnus Hördegård som delar med sig av
sin livsberättelse om svår sjukdom, mirakler,
frågor och tvivel. Föreläsningen bygger på
boken ”Vägen hem för Benjamin Blå”
Tid: Kl. 18:30.

Anmälan: telefon 0474-47051.
Entré: 40 kr.

Arr: Uppvidinge Bibliotek och Studieförbundet Bilda

Fredag 24/11
VÄXJÖ KOMMUN

VÄXJÖ KOMMUN

Fantastiska fredag

Förbokmässa

Låt fredagsmyset börja på bibblan. Här
händer olika roliga saker för hela familjen
- sagor, musik, sång, ramsor, lekar, skapande
och teknik. Varje fredag i oktober och
november på barnavdelningen.

Möt två författare som berättar om historien
i böckerna! Birgitta Thulin har skrivit två historiska romaner förlagda till Aringsås respektive
Växjö. Och Bodil Stefansson berättar utifrån
sin bok ”En man som hetade Glader” om de
första svenska utvandrarna till Ki Chi Saga,
om vad som väntade dem men också om
hur deras svenska bakgrund såg ut.

Växjö stadsbibliotek

Upplev bibblan tillsammans med oss, ingen
fredag är den andra lik! Du som besöker
Fantastiska fredag tilldelas en kupong som
ger rabatt på en fika.
Tid: Kl. 15.00–15.30 program för de yngre
barnen i Stjärnrummet. Kl. 15.00–16.30
aktiviteter för de äldre barnen på röda
mattan. Fika i Alma. Fri entré.
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Växjö stadsbibliotek, Galaxen

Tid: Kl. 15.00. Fri entré.

Lördag 25/11
VÄXJÖ KOMMUN

ÄLMHULTS KOMMUN

Kronobergs bokmässa

Alfabetsmysteriet

För tionde året i rad genomför vi årets
bokmässa. En härlig stund då författare
och förlag och litterära sällskap med lokal
anknytning tar över biblioteket för en dag.
Spännande föreläsningar , musik, köp av
signerade böcker. Dessutom utdelning
av årets Pär Lagserkvistpris. Se bibliotek.
vaxjo.se för fullständigt program.

Orkester Grön. Teater för barn 4-9 år och
hela familjen. En nyskriven föreställning som
bygger på den medryckande musiken ur
” Fem myror är fler än fyra elefanter”. Här
bjuds barnen in till att leka med ord, musik
och rörelser under ledning av tre agerande
musikpedagoger.

Växjö stadsbibliotek

Tid: Kl. 10.00–18.00. Fri entré.

LESSEBO KOMMUN

Workshop i bokvikning
med Camilla Gustafsson
Lessebo bibliotek

Böcker kan användas till så mycket mer än
bokläsning! Välkommen att prova på bokvikning!
Anmälan: Lessebo bibliotek tfn: 0478-125 66
e-post biblioteket@lessebo.se
Tid: Kl. 10.00–12.30. Fri entrè.

Ikeas Aktivitetshus, Älmhult

Biljetter: Biljetter finns att köpa två veckor
innan respektive föreställning på Älmhults
bibliotek samt på IKEA Aktivitetshus för 30
kronor
Tid: Kl. 13.00. Fri entré.
Arr: Ikea, Älmhults Kommun och Studieförbundet
Vuxenskolan
Läs gärna mer på sv.se.

Sagobingo,
musikunderhållning,
med mera
under dagen.

LJUNGBY KOMMUN

Familjelördag 25/11
Ljungby bibliotek

11.00 ”Hej trottoar” med sagofen Isadora.
En föreställning för bebisar och små barn (0–2 år).
Biljetter till ”Hej trottoar”köps separat på biblioteket.
14.00 ”Kärlek och kemi”- tema med Åsa Nilsonne
Föreläsning med musikinslag, dricka och tilltugg.
14.00 ”När hjärnforskaren blir kär” med Åsa Nilsonne
Föreläsning med chans att ställa frågor efteråt.
15.30 Mingel & konsert med Evergreen
Mingel med lite provsmakning kopplat till temat
och konsert med bandet Evergreen.

BILJETTER!
Ent ré: 145 kr
onor
Förköp på Ljun
gby bibliotek.
Begränsat anta
l platser.
Samar bete m
ellan Ljungby
kommunbibl
iotek och
Folkuniversite
tet.

Söndag 26/11
VÄXJÖ KOMMUN

Hattifnatt

Växjö stadsbibliotek, Galaxen

Musik som berättar om vänskap och nyfikenhet. En ordlös musikföreställning med stort
hjärta, humor och igenkänning för de allra
yngsta. Här får vi möta Sången som upptäcker och bygger instrumenten Saxen och Cellon. Vilka delar ska sitta var? Sången utforskar
sin musiklåda, leker med sina marionetter till
de får egna viljor... Hur ska man förhålla sig
till varandra när ingen är ledare?

De spelar, busar, bråkar och blir sams igen.
Olika musikgenrer, som jazz och klassisk musik, blandas och smälter ihop.
Medverkande: Maria Hansson, sång, Harald
Drejare, saxofon och Anna Rosenqvist, cello.
Regi: Anna Karin Sersam.
Tid: Kl. 14.00–15.00.
Entré: 60 kr.

Biljetter: Köps på Biljettcentrum 0470-416 00

Kalendarium

Läsfestprogram 2017
AKTIVITET

TID

PLATS

10.00–16.00

Växjö stadsbibliotek

Bokfika

13.30

Ingelstads bibliotek

Maltes gubbar & gummor

14.30

SV Älmhult

Författarbesök: Set Mattson

18.00

Lessebo bibliotek

Skönlitteratur som medicin

18.00

Växjö stadsbibliotek

Kvinnlig frigörelse
– en mångfacetterad fråga

18.00

Det Fria Ordets hus, Växjö

Maltes gubbar & gummor

14.30

SV Älmhult

Bokträff barn- och ungdomsböcker
för dig som är vuxen

18.30–19.30

Växjö stadsbibliotek

Det nya stads- och stationshuset
– Vad händer nu?

18.00

Växjö stadsbibliotek

Skapa ditt eget bokmärke

16.00–18.00

Älmhults bibliotek

Lördag 18/11
Barnens dag

Måndag 20/11

Tisdag 21/11

AKTIVITET

TID

PLATS

Läsfest på Biggans café

14.00

Biggans café, Tingsryd

Läsfest på Solgården

14.00–16.00

Solgården i Göteryd

Våra bästa boktips

17.00

Toftastrand hotell & konditori

Bokkafé

18.00

Ljungby bibliotek

Bokcirkelfest med författarbesök:
Ester Roxberg

18.00

Växjö stadsbibliotek, Galaxen

Du är inte klok barnboken

18.00–19.00

Det Fria Ordets Hus, Växjö

Vinyl med Ingemar Karlsson

18.30

Tallgårdens minibibliotek

Polissagostund

09.30&10.30

Tallgårdens minibibliotek

Sagostund för 5-åringar

09.30

Lammhults bibliotek

Filosofiskt café på tema läsning

18.00–19.30

Ljungby bibliotek

Läsfest på Biggans café

11.00&14.00

Biggans café, Tingsryd

Läsfest på Solgården

14.00–16.00

Solgården i Göteryd

Franska godbitar!

15.00

Rottne bibliotek

Chagall-program med Trio Sospiro

18.00

Växjö stadsbibliotek, Galaxen

Onsdag 22/11

Torsdag 23/11

AKTIVITET

TID

PLATS

Pecha Kucha Night

20.20

Muff, Älmhult (Mingel fr. kl. 19.19)

Lars Mård berättar om Kapjärnvägarna

19.00

Ingelstads bibliotek

Föreläsning med Magnus Hördegård

18.30

Nottebäcks bibliotek

Fantastiska fredag

15.00–16.30

Växjö stadsbibliotek

Förbokmässa

15.00

Växjö stadsbibliotek, Galaxen

Kronobergs bokmässa

10.00–18.00

Växjö stadsbibliotek

Workshop i bokvikning med Camilla
Gustafsson

10.00–12.30

Lessebo bibliotek

Alfabetsmysteriet

13.00

Ikeas Aktivitetshus, Älmhult

Familjelördag

11.00–16.00

Ljungby bibliotek

14.00–15.00

Växjö stadsbibliotek, Galaxen

Fredag 24/11

Lördag 25/11

Söndag 26/11
Hattifnatt

Vi ses!

| 17-0375

lasfest.se

