
Program

09:00  Möjlighet att se utställningen om Astrid Lindgrens liv. 
09.30  Inledning - 70 högläsare i Kalmar län 
 Halvtid i projektet - vad har hänt det första 1,5 året och vilka är målen  
 framåt? Projektledare Karina Helmersson och Emma J Kronborg.
09.50  Festival och landets första regionförfattare 
 Kalmar län har flera välrenommerade författare. För att stärka och  
 gynna litteratur som konstform, stödja det fria ordet och det litterära
  samtalet samt författarsällskapens verksamhet har Vimmerby  
 kommun fått Region Kalmar läns uppdrag att forma ett litteratur- 
 uppdrag för regionen. I höstas rivstartade man genom att ordna  
 festivalen Vimmerby berättar och genom att utse landets första  
 regionförfattare. Anna Mellergård litteraturutvecklare medverkar. 
10:20  Gruppindelning och paus 
10.30 Grupparbete  
11.30 Lunch  
 Möjlighet att ge ditt boktips i vår Pop-up-studio
12.30 Demenssjukdomar och livskvalité
 Catharina Montgomery från Demensförbundet beskriver demens-
 sjukdomarna och ger råd om vad vi kan tänka på när vi möter  
 personer med demens.
13:30 Ord som känns – om att berätta och beröra på   
 lätt svenska
 Författaren Annelie Drewsen berättar om sitt skrivande och arbetet  
 med några av sina lättlästa böcker. Hon bjuder även på några  
 inblickar i vad som kan ske i mötet mellan den lättlästa litteraturen  
 och läsarna, utifrån sina många författarbesök på skolor och bibliotek. 
14.30 Avslutning och eftermiddagsfika     
 Möjlighet att se utställningen om Astrid Lindgrens liv.     
           

Kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan senast 5 mars. 

Anmälan: 0771-20 20 70 ● sv.se/laslust ● kalmarlan@sv.se

Stora 
Inspirationsdagen 

Anna Mellergård litteratur- 
utvecklare på Länslitteraturen om 
festivalen Vimmerby berättar och 
satsningen på regionförfattare. 

Catharina Montgomery är 
leg. arbetsterapeut med lång 
erfarenhet av personer inom LSS 
och äldreomsorg. Arbetar just nu 
med ett projekt kallat ”Kultur och 
gemenskap”.

Annelie Drewsen är journalist 
och författare till drygt 20 böcker 
för barn, ungdomar och vuxna, 
de flesta på lätt svenska. Förutom 
skönlitterära böcker skriver hon 
faktaböcker och lättlästa bio-
grafier, bland annat om Astrid 
Lindgren, Alfred Nobel och Selma 
Lagerlöf. 

Astrid Lindgrens 
Näs Vimmerby
10 mars  
kl 9:30-15:00
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