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Hej alla Ölandsförfattare!
Det lider mot sommar och vi är så glada att få presentera vårt sommarprogram för er. Den allra
första inkörningsperioden över och vi känner att vår fina plattform och syfte med Ölandsförfattarna
börjar sätta sig. Framför allt är det så oerhört roligt att vi får ett så fint bemötande och blir
välkomnade var vi än vänder oss. Det är stort för oss! Tack alla ni som hjälper oss med att lyfta
öländsk kultur och litteratur!
Vi har filat på vår vision och kommit fram till att:
”Ölandsförfattarnas syfte är att samla författare som skriver med anknytning till Öland.
Vi gör det genom att arrangera litterära evenemang där kreativa möten mellan författare och läsare
är det vi brinner för.”
Förutom att presentera sommarprogrammet nedan vill vi passa på att påminna om att vi gärna lägger
upp författarpresentationer på de som vill i våra sociala kanaler. Skicka en bild på dig och din bok
och ange bokens titel, förlag, utgivningsår och ISBN så lägger vi upp inom kort.
Länk till vårt förra nyhetsbrev från mars månad där vi berättar mer om presentationerna:
https://ölandsförfattarna.se/wp-content/uploads/2022/03/OF-Nyhetsbrev-nr-1-mars-2022konverterad.pdf
Det känns fantastiskt att vi får vara med och arrangera årets två författardagar på Ölands museum
Himmelsberga. Den 21 juli kommer fyra finfina författare med anknytning till Öland och föreläser
mellan kl 13 och 17. Biljetterna kostar 250 kr och du bokar via info@olandsforfattarna.se
Är någon av er författare intresserad av att boka ett bokbord den 22 jul kl 11-17 mejlar ni oss på
info@olandsforfattarna.se. Skriv några rader om dina böcker och din anknytning till Öland. I
returmejlet får du information om hur du betalar. Avgiften är 250 kr inklusive moms för ett bord
hela dagen. Ett ypperligt tillfälle att träffa författarkollegor och läsare i en härlig miljö!
Sist hittar ni också Ölandsbladets inlägg om Ölandsförfattarnas besök på Borgholms bibliotek
fredagen den 13 maj.
Vi önskar er en härlig fortsättning på sköna maj och hoppas vi får tillfälle att ses i sommar!
Många hälsningar
Lotta och Elisabeth
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ÖLANDSFÖRFATTARNAS SOMMARPROGRAM 2022
Historisk vandring i Borgholm
Borgholms slottsruin – Vita villan – Drottning Victorias hotell & vilohem
Fredag 17 juni kl 12-13
Ölandsförfattarna i samarbete med Sollidens slottsfogde Leo Eriksson och Författarcentrum Syd
Författardagar på Ölands Museum Himmelsberga
Kaffestugan
Torsdag 21 juli kl 13-17
Möt författarna Anna Winberg Sääf, Nina Lekander, Jenny Clevström och Sanna Mac Donald.
Eva Forssell och Anna Jacobsson från Borgholms bibliotek berättar bl a om Ölandsrummet
Bokförsäljning och signering
Biljetter á 250 kr inkl kaffe med hembakat bokas via info@olandsforfattarna.se
Författardagar på Ölands Museum Himmelsberga
Trädgården
Fredag 22 juli kl 11-17
Bokbord med författare som skriver med anknytning till Öland
Mingla och prata litteratur! Gratis entré!
Författare som vill delta bokar bord á 250 kr inkl moms via info@olandsforfattarna.se
Sommarmarknad
Sandviks hamn
Torsdag 28 juli kl 10-16
Ölandsförfattarna med silversmed Birgitta Andersson, designer Ö-hänget
Bokbord och signering
Litterär salong på Ölands skördefest
Vita villan, Drottning Victorias hotell & vilohem, Borgholm
Lördag 1 oktober kl 14-16
Möt en aktuell författare i anrik miljö
Introduktion av Sollidens slottsfogde Leo Eriksson
Biljetter á 150 kr bokas via info@olandsforfattarna.se
Länk till inlägg i Ölandsbladet 21 maj 2022:
https://www.olandsbladet.se/kultur/olandsforfattarna-skapar-moten-kring-litteratur/
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