
 

 

Prata bok på Helsingfors bokmässa 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla program streamas live. För mera information: 

www.oph.fi/sv/lasrorelsen   Prata bok arrangeras med stöd av Svenska Kulturfonden och  

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. 

TORSDAG 24.10.2019 

 

KIRJAKALLIO 11.00-11.30 Prata bok: Maresi -krönikor från 

röda klostret 

Romanen Maresi står i centrum för en paneldiskussion med 

inbjudna gäster. Programmet kombinerar modersmål och 

litteratur + bildkonst, och elevernas illustrationer/seriestrippar 

visas under paneldiskussionen. Medverkande: Maria 

Turtschaninoff och Jenny Lucander. Arr. Läsrörelsen, Karis 

svenska högstadium åk 8, Förlaget 

 

FISKEHAMNEN 13.00-13.30 Prata bok: Vårt sätt att skriva och 

läsa (streamas live på Yle arenan) 

Om influensare inom den litterära världen. Samtal med Julia 

Wickholm. Arr. Läsrörelsen, Vasa övningsskola åk 9, Förlaget 

 

KIRJAKALLIO 13.30-14.00 Prata bok: Bokcirkel 

Eleverna har utgått från boken Märket av Carina Karlsson, som 

är baserad på verkliga historiska händelser.  Nu ordnar de en 

bokcirkel, där också Carina Karlsson deltar. 

Arr. Läsrörelsen, Kyrkbackens skola åk 9, Nagu, Schildts & 

Söderströms 

 

TOUKOLA 14.00-14.30 Prata bok: Visualisering av 

karaktärerna i Legenden om ögonstenen 

Hur ser karaktärerna i Legenden om ögonstenen ut? Hittills 

har de varit våra inre bilder, nu vill vi visualisera dem! Vi vill 

vara karaktärerna och vi vill måla dem. Känner Karin 

Erlandsson igen sina karaktärer då hon möter dem? Arr. 

Läsrörelsen, Zachariasskolan åk 4, Nykarleby, Schildts & 

Söderströms 

 

FISKEHAMNEN 14.30-15.00 Prata bok: Skräck som tema i 

litteratur och film (streamas live på Yle arenan) 

Elever diskuterar hurdan skräck som fungerar i 

skönlitteraturen. De vill också jämföra skräck i böcker med 

skräckfilmer. Samtal med Kaj Korkea-aho om hans bok Gräset 

är mörkare på andra sidan. Arr. Läsrörelsen, Skärgårdshavets 

skola åk 9, Korpo, Schildts & Söderströms 

 

KIRJAKALLIO 15.00-15.30 Prata bok: Zoo-böckerna – är 

galenskap och humor ett sätt att överleva tonårstiden? 

Författarintervju med Kaj Korkea-aho och Ted Forsström. 

Några av klassens elever intervjuar författarna om tonårstid i 

kombination med galenskap och humor. Arr. Läsrörelsen, 

Sursik skola åk 8, Pedersöre, Förlaget 

FREDAG 25.10.2019 

 

KIRJAKALLIO 11.00-11.30 Prata bok: Varför läsa? 

Elever samtalar med Julia Wickholm och läsambassadör 

Henrika Andersson kring temat: Varför läsa? Arr. Läsrörelsen, 

Hoplaxskolan åk 8, Helsingfors, Förlaget 

 

FISKEHAMNEN 12.30-13.00 Prata bok: Intervju med 

författaren Karin Collins kring boken Flickan på udden 

(streamas live på Yle arenan) 

Karin Collins emigrerade till England 2002. I minnet levde 

Hangö och barndomens somrar kvar. Så starka att de blev till 

en hel bok med intensiv 70-talskänsla om skrämmande 

händelser i den idylliska sommarstaden sedda ur ett barns 

perspektiv. Arr. Läsrörelsen, Hangö gymnasium åk 2, Schildts 

& Söderströms 

 

KIRJAKALLIO 13.30-14.00 Prata bok: Deckare, spänning och 

skräck – mysigt eller farligt? 

Elever i Botby grundskola träffar Eva Frantz för att prata om 

deckare, spänning och skräck. Eleverna har själva skrivit 

deckare under hösten och kommer att prata med Eva om det 

härliga och det hemska med genren. Arr. Läsrörelsen, Botby 

grundskola åk 8, Helsingfors, Schildts & Söderströms 

 

KIRJAKALLIO 15.00-15.30 Prata bok: Samarbetet mellan 

författare och illustratör / Hur illustrerar man sin egen text? 

Möte mellan Svenskfinlands aktuella bilderboksförfattare + 

illustratörer och gymnasister. Bok- och bildsamtal som 

fördjupar förståelsen för denna multimodala genre. 

Medverkande: Linda Bondestam, Lena Frölander-Ulf, Jenny 

Lucander. Arr. Läsrörelsen, Vasa Övningsskolas gymnasium åk 

2, Förlaget 
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