
Måndag 24/9 kl 13-14, Lilla Manschetten, Skjortan. Kultur och hälsa i praktiken 
Ola Sigurdson, docent och professor i religionsvetenskap på Göteborgs universitet, håller en 
övergripande föreläsning om kultur och hälsa samt om aktuell forskning på samma tema.  
Ola Sigurdson är föreståndare för Centrum för kultur och hälsa, som samlar och sprider 
kunskap om området.(se www.ckh.gu.se/)   
Innan föreläsningen bjuder vi på en hälsosam och smaklig start! Gratis 

Söndag 30/9 kl 14-15. Malmköpings församlingshem. Bland kameler, kanel och 
kryddad olja. Maria Kollind, årets FRIDA-stipendiat, berättar utifrån Balladen om Rut om 
både okända och ökända gestalter ur Bibeln. Malmakören är med och ackompanjerar och 
musicerar. Gratis 

Tisdag 2/10 kl 19. Sparreholms församlingshem. Daggmask och daggkåpa - Poeten 
och prästen Petter Wingren läser egna dikter. "Poesi är hälsa för mig, en njutbar lek - att 
dra trådar mellan bilder och tankar - i olika skikt, klistra ihop motsatser, dra isär 
självklarheter, för att koppla grepp om nya tankar." Välkommen att lyssna och fråga! Gratis 

Onsdagarna 3/10 och 10/10 kl 16:15-17:15, Salstagatan 19D. Sagor i Salsta - 
barnböcker på två språk. Under två eftermiddagar träffas vi för att under en timme lyssna 
till högläsning av barnböcker på svenska och arabiska. Gratis 

Torsdag 4/10, kl 15-17. Flens bibliotek. Bokbytardag under kanelbullens dag. Tag med 
dig en eller fler böcker hemifrån, och byt ut dina lästa mot någon annans och få nya olästa! 
Vi bjuder på kaffe och kanelbullar. 

Lördag 6/10 kl 14-15, Hälleforsnäs bibliotek. Boksamtal och workshop för barn 4-9 år. 
Barnboksförfattaren Hannah Arnesen kommer till Hälleforsnäs bibliotek och läser sin 
debutbok På natten flyger vi - en berättelse om drömmar och längtan, om det som syns 
utanpå och det som finns inuti. Det blir även samtal med barnen om hur man ritar och 
skriver en bok samt en workshop på temat drömmar.  
“Jag intresserar mig för bilderbokens möjligheter, och jobbar för att mina böcker ska 
innehålla samtal och rum för läsaren, oberoende ålder och bakgrund” - Hannah Arnesen. 
Gratis, men max 20 barn (först till kvarn). 

Lördag 6 /10 kl 15.00, Dunkers församlingshem. Berättarcafé 
I vintras startade en skrivarkurs i Dunker. Trots snöstorm, halka och kyla samlades tio 
deltagare punktligt varannan onsdagskväll med författaren Karin Flygare. Och fantastiska 
berättelser växte fram. Kom och njut och inspireras till kreativt skrivande. Kaffe och kaka 
ingår. Gratis. 

Söndag 7/10 kl 13- ca 14, Bruket Hälleforsnäs. Historia 
Ragnar Boman, civilekonom och sen tidigare länge bosatt i Hälleforsnäs, berättar om sin 
bok Spår av ett bruk på konstgalleriet i Hälleforsnäs. Boken handlar om brukets uppgång 
och fall och är ett sammansatt porträtt av en del av svenska industrihistoria.  
Efter föredraget blir det en promenad på bruket-området där Ragnar Boman visar några av 
de platser han skrivit om och berättar om dessa ur olika tidsperspektiv. Gratis. 
Onsdag 10/10 kl 19, Författarcafé i Kristallsalen, Malmköpings stadshus.  
Inte riktigt lika viktigt? Om kvinnliga musiker och glömd musik. Föredrag av Marie 
Selander. FRI ENTRÈ 

http://www.ckh.gu.se/


Genom hela vår musikhistoria har kvinnor spelat, komponerat, turnerat och varit aktiva 
musiker. Trots massivt motstånd från en stor del av den manliga omvärlden trotsade de 
kvinnliga musikerna och kompositörerna de konventioner som krävde att kvinnor skulle 
stanna innanför hemmets väggar och enbart ägna sig åt att ta hand om hem och barn. 
Men vart tog de vägen? Och varför försvann de? Författaren och musikern  Marie Selander 
berättar om kvinnliga musiker och kompositörer ur olika genrer, om bluesdrottningar, 
damkapell och stilbildande musikskapare. Nu ska de aldrig mer glömmas bort.  

BAKGRUND: Marie Selanders (f. 1947) egna erfarenheter av livet som kvinnlig musiker 
sträcker sig från 60-talet, då hon var en av medlemmarna i gruppen Nursery Rhymes, ända 
fram till idag. I somras spelades det musikaliska berättardramat Kvinnorna och staden på 
Lokstallet i Katrineholm, där Marie Selander komponerat all musik samt deltog som 
berättare och sångare. 2012 utkom hon med boken Inte riktigt lika viktigt? Om kvinnliga 
musiker och glömd musik.   
Arrangemanget sker i samverkan med Malmköpings bibliotek, som presenterar litteratur 
på temat och håller öppet till kl. 19, samt KaCa´s café som säljer kaffe/te och härliga 
bakverk från kl 18.30.  

Fredag 12/10 kl 19. Biografen Saga, Flen. Filmvisning Väck mig när ni vaknat. FRI 
ENTRÈ. Regi: Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis. Speltid: 90 min. 
En öppen visning av den kritikerrosade och guldbaggebelönade dokumentärfilmen Väck mig 
när ni vaknat som skildrar Silvana Imam och hennes genombrott från okänd 
undergroundartist till prisbelönt och hyllad rappare och gayikon. Men vi möter också 
personen bakom dessa yttre epitet genom tillbakablickar på uppväxten och dokumentära 
inblickar i hennes vardag.  

BAKGRUND: Silvana Imam, född 1986 i Litauiska SSR, kom vid fyra års ålder till Kiruna och 
Sverige och växte sedan upp i Jakobsberg utanför Stockholm. Hennes stora genombrott 
kom 2013 efter den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp. Sedan dess har hon hunnit få 
ett flertal utmärkelser för sina texter och scenframträdanden, bland annat en Grammis (årets 
artist 2016), “Årets textförfattare” (Musikförläggarnas pris 2015) och Guldmicken (P3 guld 
2016). 2017 utkom Ra Hidaya Modig med samlingsverket Third culture kids där Silvana 
Imam medverkar bland ett 40-tal andra. 2018 utkom hon själv med boken Silvana. Gratis. 

Lördag 13/10 kl 14:30. Biografen Saga, Flen. Samtal mellan Lars Diurlin och Per 
Vesterlund om Filmreformens förste avantgardist, Peter Kylberg. FRI ENTRÈ. 
Filmreformens förste avantgardist heter filmvetaren Lars Diurlins doktorsavhandling om 
Peter Kylberg och hans filmproduktion. Den speglar en spännande person och tid, och utgår 
från filmmaterial från över fyra decennier. Avhandlingen presenteras nu i ett dialogsamtal 
mellan Lars Diurlin och filmvetaren Per Vesterlund. I samtalet diskuteras både filmestetik 
och filmpolitik med tonvikt på sextio- och sjuttiotalens dynamiska kulturlliv.  
2017 visade galleriet i Hälleforsnäs en retrospektiv utställning med Peter Kylbergs verk där 
Lars Diurlin höll ett föredrag under vernissagen. Detta evenemang kan ses som en 
fristående fortsättning på det samtalet. 

BAKGRUND: Konstnären, kompositören och filmregissören Peter Kylberg (f. 1938) 
filmdebuterade 1961 med kortfilmen Kadens och betraktades till en början som som ett 
konstnärligt underbarn. De filmkulturella och politiska förändringar som sedan skedde under 



60-talet skulle komma att komplicera hans status som filmregissör. Peter Kylberg fortsatte 
dock att utforska olika konstnärliga uttryck och medier under de kommande decennierna 
vilket resulterat i ett rikt och spännande material att idag se tillbaka på.  
   Lars Diurlin (f. 1979) började sin akademiska karriär på Lunds universitet. Efter 
magisterexamen i filmvetenskap 2007 har han deltagit i olika  jury-, producent och 
administratörsuppdrag inom filmbranschen och även undervisat i ämnet på olika universitet. 
Hans doktorsavhandling Filmreformens förste avantgardist om Peter Kylberg utkom 2018 
och bygger på över fyra decenniers material. Här undersöks balansen mellan konstnärens 
villkor i samspelet med välfärdsstatens kulturpolitik. 
   Per Vesterlund (f. 1961) disputerade år 2000 från Stockholms universitet med 
avhandlingen Den glömde mannen: Erik “Hampe” Faustmans filmer. Vesterlund är numer 
verksam som universitetslektor och forskare i svensk filmhistoria på Högskolan i Gävle. I 
våras utkom han med den första stora biografin över Harry Schein och hans resa från 
ensamkommande flyktingpojke till den svenska samhällstoppen med många nyckelroller 
inom kulturpolitiken.  
  

Söndag 14/10 kl 14:30, Flens bibliotek. Föredrag av Catharina Ingelman-Sundberg: 
Från bankrån till krutgummor - om pensionärsligan och civil olydnad. ENTRÈ: 60 kr 
inkl. fika. Förköp av biljetter sker på biblioteket alternativt med jämna pengar vid 
entrén, i mån av plats. 
Catharina Ingelman-Sundbergs populära kriminalkomedi om pensionärsligan har fått stort 
genomslag, såväl i Sverige som internationellt. Catharina avslutar litteraturfestivalen med ett 
föredrag om Märtha och hennes vänner, som under bokseriens gång sen länge lämnat 
servicehemmet Diamanten långt bakom sig och med världen som spelplan äventyrat bland 
lyxhotell, lyxyachter och snillrika rånkupper i sann Robin Hood-anda för att gagna de gamla 
och sjuka. Vi kommer dessutom få bekanta oss med karaktärerna i den alldeles nysläppta 
boken Krutgummmor på krigsstigen (september 2018), som i sann Ingelman-Sundberg-anda  
inte tvekar att sätta ned foten mot världens krigsherrar genom civil olydnad. 

BAKGRUND: Catharina Ingelman-Sundberg (f. 1948) har en ansenlig yrkesbana bakom sig 
som bland annat museiintendent, journalist och marinarkeolog. I hennes bibliografi ingår 
såväl faktaböcker som skönlitterära historiska romaner. När hon 2012 utkom med boken 
Kaffe med rån, del 1 av 3 i serien om pensionärsligan, var det stora genombrottet ett faktum. 
Serien har sedan dess översatts till 29 språk i drygt 40 länder, och toppat många bestseller-
listor världen över.  

FESTIVALERBJUDANDE! VALLINSKA BOKHANDELN HAR 25% RABATT PÅ ALL 
BARN- OCH UNGDOMSLITTERATUR UNDER HELA FESTIVALPERIODEN 24/9-14/10


