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Hela biblioteket 

i mobilen
Ladda ner vår nya app Biblioteket



Några ord om  
vårens program
Dramatiken när Sverige vann sin första guldmedalj i friidrott 
sedan London-OS 1948 var enorm.

I år är det drygt 40 år sedan Anders Gärderud tog OS-
guld på 3 000 meter hinder i ett Montreal som präglades av 
terrormisstänksamhet, ofantliga säkerhetspådrag, finansiella 
problem och bojkotter. 

Inför sista hindret låg Gärderud först med östtyske Baumgartl 
vid sin sida. Baumgartl gjorde ett sista försök att gå om, men 
orkade inte över hindret utan snubblade och föll. Gärderud 
vann med dryga sekunden före Malinowski från Polen. Och 
tiden – 8.08,02 – var nytt världsrekord. Münchenmassakern där 
11 idrottsmän mördades låg endast fyra år bakåt i tiden och 27 
länder bojkottade spelen i protest mot Nya Zeelands idrottsliga 
förbindelser med Sydafrika och IOK:s vägran att utesluta dem. 
(Ytterligare fyra länder skulle lämna Montreal bara några dagar 
in i de Olympiska spelen.)

Sport. Politik. Att dessa inte ska sammanblandas hör man sägas 
ibland. Men i historien finns många exempel på hur idrotten 
använts för politiska syften och på idrottare som markerat sitt 
ställningstagande i skilda frågor. Politik har spelat roll i valet 
av arrangörsland. Invigningar av stora mästerskap har använts 
som redskap för propaganda, förmedlare av politiska ideal och 
som bärare av nationalism och patriotism. Som manifestationer 
av makt. Modiga tävlande har på olika sätt protesterat mot 
rådande system och strukturer, vägrat sjunga nationalsången 
eller som symbol för den svarta medborgarrättsrörelsen sträckt 
en knuten näve i luften.

Med valår och flera stora idrottsmästerskap under året kommer 
2018 att bli ett händelserikt år för den som intresserar sig för 
områdena sport eller politik. Eller för relationen dem emellan!  
På Stadsbiblioteket kommer vi i ett antal program diskutera den 
relationen utifrån olika frågeställningar och titta närmare på 
hur det sett ut historiskt och hur det ser ut idag.  

I vårens programverksamhet hittar du förstås som vanligt 
massor av andra program med nedslag i olika ämnen, samtal 
och debatter, sagoläsningar på olika språk, bokbinderi, 
författarbesök, skrivarkurser och mycket, mycket annat.   
Varmt välkomna! 

        Paula Wahlbom 
        Programansvarig

Foto: A
nna-Lena Lundqvist.
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Stadsbibliotekets 
programtidning
REDAKTIONEN
Program: Paula Wahlbom och alla programläggare 
Grafisk form: Therese Jigfelt, Katrine Kolström,  
Rebecca Wessberg och Julia Åhall

OMSLAG
Omslagsfoto: Anna-Lena Lundqvist 
Boktitel: Porträtt av en dam av Henry James, Modernista förlag

KONTAKT
E-post: arrangemang@kultur.goteborg.se 
Telefon: 031-368 34 00 
Adress: Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3, 412 56 Göteborg

STADSBIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Måndag–fredag 9–21 
Lördag–söndag 10–18

WEBB
Hemsida: goteborg.se/stadsbiblioteket 
Webbkatalog: goteborg.se/gotlib 
Blogg och kalendarium: stadsbiblioteket.nu 
Facebook: facebook.com/stadsbiblioteketgbg 
Youtube: youtube.com/stadsbiblioteket 
Twitter: @stadsbibliotek 
Instagram: @stadsbiblioteketgbg, @stadsbiblioteketgbg_barn,  
@stadsbiblioteketgbg_dynamo

Bibliotekskortet är  

gratis. Med det lånar 

du böcker, film, 

musik, tv-spel och  

mycket mer.

Foto: A
nna-Lena Lundqvist.
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Entréplan

1Plan 2Hitta rätt
Stadsbiblioteket Göteborg består av sammanlagt 
12 700 kvadratmeter. I biblioteket ryms media 
av olika slag, grupprum, café, utställningshall 
och våra många scener. Här är en enkel översikt 
som hjälper dig att hitta till arrangemangen. 

Plan 2 
Här hittar du facklitteratur, lättläst, böcker på olika 
språk, Företagarinfo, Europa Direkt, sport och film.

1.  Lilla scenen plan 2

Plan 1 
Här hittar du poesi och prosa, konstlitteratur, musik,  
ljudböcker, dagstidningar, specialmedia med mera.

2.  Lilla scenen plan 1
3.  Roots Café

Entréplan
Här hittar du 7-dagarslån, pocketböcker, tidningar och 
barnavdelningen med plats för sagor, verkstad och lek.

         Reception        Informationsdiskar 

4.  Barnavdelningen
5.  Tellus (berättarrum) 
6.  Trappscenen  
7.  Utställningshallen

Parkplan (-1)
Här hittar du böcker för unga, TV-spel,  
brädspel, manga, serier, soppkök med mera.

8.  Dynamo Läs 
9.  Dynamo Game   
10. Hörsalen

8

10

9

Parkplan (-1)
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poesi   
prosa

Foto: A
nna-Lena Lundqvist.

På Plan 1 i Stadsbiblioteket finns romaner på svenska och engelska, 
poesi samt böcker om språk och författare. Botanisera bland våra 
poesihyllor, försjunk i en bok eller låna en dator. Programmen inom 
poesi och prosa lyfter nya, intressanta och lokala författarskap.
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Klassiker-
prat
Sex klassiker alla läst (eller kanske inte ...). 
Diskutera din favoritbok eller berika ditt 
 litterära kapital genom ren tjuvlyssning.  
Öppen bokcirkel utan föranmälan.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

HERTHA, ELLER EN SJÄLS HISTORIA 
AV FREDRIKA BREMER (1801–1865)
MÅNDAG 29/1 PLAN 1 KL 18
När Hertha av Fredrika Bremer publicerades 1856 stod 
Sveriges kvinnor fortfarande under sina mäns eller 
fäders förmyndar skap. Den kvinnohistoriska klassikern 
blev ett viktigt inlägg i den debatt som ledde fram till 
en reform på detta område.

Föreläsare och samtalsledare: Åsa Arping,  
professor och aktuell med sin textkritiska nyutgåva  
av Bremers idéroman.

SJÄLVBETRAKTELSER 
AV MARCUS AURELIUS (121–180)
MÅNDAG 12/2 PLAN 1 KL 18
Den romerske kejsaren och stoicistiske tänkaren 
Aurelius började skriva ner sina tankar under 
belägringen av Aquileia. Hans självbetraktelser är 
skrivna i tolv böcker och innehåller tankar om de  
stora livsfrågorna, hur en finner själslig styrka och  
förhåller sig till världen. Den räknas som en av den 
västerländska litteraturens största klassiker. 

Föreläsare och samtalsledare: Maja Lundgren, 
författare, kritiker och översättare.

LATERNA MAGICA 
AV INGMAR BERGMAN (1918–2007)
MÅNDAG 26/2 PLAN 1 KL 18
Från olyckligt prästbarn till världsberömd filmregissör, 
Bergmans uppmärksammade självbiografi Laterna 
Magica ger många nycklar till hans filmer. 

Föreläsare och samtalsledare: Jan Holmberg, filmvetare 
och vd för stiftelsen Ingmar Bergman, aktuell med ny 
Bergmanbiografi där fokus ligger på författarskapet.
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HEMSÖKELSEN PÅ HILL HOUSE  
AV SHIRLEY JACKSON (1916–1965) 
MÅNDAG 12/3 PLAN 1 KL 18
Shirley Jackson, hemmafru och den psykologiska skräck-
romanens okrönta drottning! Hemsökelsen på Hill House 
har kallats en av 1900-talets bästa spökromaner, en 
amerikansk skräckklassiker som filmatiserats två gånger.

Föreläsare och samtalsledare: Inger Edelfeldt, författare 
och konstnär som också översatte romanen 1978. 

VÄGGEN  
AV MARLEN HAUSHOFER (1920–1970)
MÅNDAG 26/3 PLAN 1 KL 18
I österrikiska Haushofers moderna klassiker Väggen åker 
en ensam, medelålders kvinna utan namn till skogen 
för ett par dagars avkoppling med sin kusin och dennes 
man. Efter att hennes resesällskap försvunnit vandrar 
kvinnan till närmsta by där hon stöter emot en osynlig 
vägg bakom vilken alla människor och djur är döda. 

Föreläsare och samtalsledare: Rebecca Kjellberg, 
översättare av nyutgåvan av Väggen.

FIKTIONER  
AV JORGE LUIS BORGES (1899–1986)
MÅNDAG 9/4 PLAN 1 KL 18
Den argentinske författaren Jorge Luis Borges 
produktion är liten men otroligt inflytelserik. 
Många av hans texter har varit oöversatta men nu 
presenteras författarskapet i en utgåva om tre band. 
Novellsamlingen Fiktioner kännetecknas av hans 
litterära uppfinning: den fiktiva essän.

Föreläsare och samtalsledare: Mikaela Blomqvist, 
kulturjournalist och kritiker. 

Shirley Jackson. Foto: M
ina Förlag.

M
arlen H

aushofer. [ 9 ]



L illa Bäcken gav ut sitt första album 2013, 
Lilla bäcken, och uppföljaren Bara drömmare 
kommer till himlen fick fina recensioner när den 

kom våren 2016. I höstas klev de in i studion igen och 
förhoppningsvis ligger en ny EP klar under vårvintern. 

Patchanka eller indievisa
I beskrivningarna av deras musik sägs ofta att de ligger 
nära indiemusiken. 

– Vi får alltid frågan vilken genre vi tillhör och har 
tidigare sagt indievisa men nu börjar det låta lite som 
world music. Det är en mix av olika stilar och influenser 
(från flera håll). Vi kan också kalla det för Patchanka, 
lite som Mano Negra, säger Andreas Chadien.

Konstellationerna han jobbat i har som sagt varit 

flera och som soloartist var han nära att släppa en 
debutplatta redan 2005, men skivbolaget gick i 
konkurs, och sen rann det ut i sanden.

– Det har varit en lång väg hit. Jag har inte kunnat 
ge upp musiken oavsett om det gått bra eller dåligt, 
berättar Andreas. 

Texten kommer först
Musikintresset väcktes till liv när han hörde rockbandet 
Imperiet första gången.

– Det var starka melodier med väldigt bra texter, 
säger han. Jag såg dem på Liseberg när jag var i 
elvaårsåldern och det är fortfarande en av de bästa 
konserterna jag varit med om.

 Andra musikaliska förebilder är Bob Dylan och 

Med texten i centrum 
Sångaren och gitarristen Andreas Chadien tillhör Göteborgs musikliv sedan många år och 
har en given plats på stadens vis- och indiescen. Han har jobbat både som soloartist och i 
olika konstellationer under åren, men nu är det sexmannabandet Lilla Bäcken som gäller. 

Från vänster: Mats Hedenskog, Mischa Hayman, Johan Åberg, Andreas Chadien, Andreas Hartman och Jesper Fransson. Foto: Johan EL Eriksson.
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Text: Lena Lind Brynstedt

Leonard Cohen, båda tunga textförfattare. Även för 
Andreas Chadien är texten det centrala i musiken.

– Texten kommer först och är det roligaste momentet 
i musikskapandet, säger han.

Från början skrev Andreas på engelska men idag är 
alla texter på svenska. 

– När jag strävade efter att höja nivån på vad jag ville 
med lyriken blev det till slut för komplicerat att skriva 
på engelska. När jag började skriva på svenska blev det 
en helt annan kaliber på texterna. Jag tror inte det går 
att skriva poesi på något annat språk än det du tänker 
och drömmer på, berättar han.

Allan Edwalls visa
Bandnamnet, Lilla Bäcken, kommer följdriktigt från 
tonsatt lyrik, från Allan Edwalls visa med samma namn.

– När vi bildade bandet tyckte jag det var ett bra 
bandnamn, för den visan är enastående lyrik. Nu känns 
det ännu mer rätt, med tanke på att den handlar om 
att samhället omformar och förstör det lilla barnet i en, 
berättar Andreas Chadien.

Texten är viktigast för alla i bandet. Musiken är till 
för att framhäva texten. Det är framför allt Andreas som 
skriver. Musiken skapar de tillsammans.

– Vi gör våra låtar på tre olika sätt. Antingen 
skriver jag texten och har en melodi som Mischa och 
Jesper sätter ackorden till. Sen gör vi arrangemanget 
tillsammans hela bandet. Eller så kommer Mischa med 
ett färdigt förslag till en låt, som jag sen skriver texten 
till. Jesper skriver både text och musik till sina låtar. 
Men vi gör alltid arrangemangen tillsammans.

”Jag tror inte det går att  
skriva poesi på något annat 
språk än det du tänker och  

drömmer på.”

Hemmaplan
Andreas skriver även för sin egen skull, utan musiken, 
och arbetar med en diktsamling.

– Den ska vara klar innan sommaren, berättar han.
När Lilla Bäcken kommer till Trappscenen den 
2  februari är det hemmaplan för Andreas. Han växte 
upp inte så långt från Götaplatsen. Mamma var  
biblio tekarie i Kortedala och Gamlestan.

– Jag har hängt sjukt mycket på biblioteket, det ska 
bli fint att få komma till Trappscenen och spela. Det 
kommer att bli mer akustisk än vad vi vanligtvis brukar 
göra nuförtiden. Det blir exklusivt, avslutar han. 

A
ndreas C

hadien. Foto: Johan EL Eriksson.
A

ndreas C
hadien. Foto: Johan EL Eriksson.

Se Lilla Bäcken 
spela 2/2  kl 18 

på Trappscenen
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PATCHANKA & HELIGA SKRIFTER 
FREDAG 2/2 TRAPPSCENEN KL 18–19 
Spoken word-poeten Yolanda Aurora Bohm Ramirez 
debuterar med diktsamlingen Ikon. Hen skriver sina 
egna minnen, sin mammas memoarer, klottrar på  
handryggar och använder våra heligaste skrifter  
som scrapbooks.

Göteborgsförfattaren Marie Hermanson skildrar i 
sin nya roman Den stora utställningen de antisemitiska 
krafter som sätts i rörelse då ryktet sprids att 
Einstein ska hålla sin Nobelföreläsning under 
Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.

Det göteborgsbaserade patchankainspirerade sexmanna-
indiebandet Lilla Bäcken är aktuella med nya vingliga 
visor i bitterljuv ton. De förenar starka melodier och 
konstfullt författad lyrik med ett unikt sound.

MALMFÄLT & MÄNSKLIGA BEGÄR
FREDAG 9/3 TRAPPSCENEN KL 18–19
Konstnären och poeten Hanna Rajs Lundström, från 
Stockholm, debuterar med Armarna. Den handlar om 
familj och arv, historia och blodsband, minne och om 
att bli kär.

Göteborgsförfattaren Christine Falkenland är aktuell 
med Själasörjaren. En roman om renhet, godhet, 
ondska och våldsamt mänskligt begär.

Gällivarepoeten David Väyrynens debut Marken 
handlar om Malmfälten, den stora folkrörelsen, 
mentaliteten inom kyrkliga laestadianska väckelsen och 
den socialistiska arbetarrörelsen. 

Kennet Klemets är aktuell med sin nionde bok På dess 
naturliga plats.

Trappa 
ner
Varva ner inför helgen på Stadsbiblioteket. Vi 
har bjudit in aktuella författare, poeter och 
 artister som samtalar och underhåller.

Lilla Bäcken. Foto: Johan EL Eriksson.

Yolanda A
urora Bohm

 R
am

irez. Foto: C
asiaBrom

berg.
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hristine Falkenland. Foto:  K

ristin Lidell.

H
anna R

ajs Lundström
. Foto: Isis M

ühleisen.
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avid V
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lausson.
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ennet K
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aussw

olff.
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Världens 
berättare  
i Göteborg
I Göteborg finns det berättare från hela  
världen – möt några av dem hos oss i vår!

TORSDAG 15/2 TRAPPSCENEN KL 18

Författarna Dervisan (turkiska) och Sanna 
Nickius (persiska) gör uppläsningar och pratar 
om litteratur på persiska och turkiska med 
författaren och översättaren Namdar Nasser. 
Språk: svenska, turkiska och persiska.

TORSDAG 15/3 TRAPPSCENEN KL 18

Författarna Sokol Demaku (albanska) och Vera 
Stremkovskaja (ryska) gör uppläsningar och 
pratar om litteratur på albanska och ryska med 
författaren och översättaren Namdar Nasser. 
Språk: svenska, albanska och ryska.

TORSDAG 12/4 TRAPPSCENEN KL 18

Författarna Aref Farman (persiska och dari) och 
Nizama Causevic (bosniska) gör uppläsningar och 
pratar om litteratur på persiska, dari och bosniska 
med författaren och översättaren Namdar Nasser. 
Språk: persiska, dari och bosniska.

TORSDAG 17/5 TRAPPSCENEN KL 18

Författarna Ivica Celikovic (bosniska) och Sveza 
Daceva (bulgariska) gör uppläsningar och pratar 
om litteratur på bosniska och bulgariska med 
författaren och översättaren Namdar Nasser. 
Språk: svenska, bosniska och bulgariska.

Foto: Slava Bow
m

an.

LÄS SMART OCH DIGITALT
TISDAGAR 6/2–29/5 PLAN 1 KL 10–12
Lär dig låna e-böcker, ladda ner tidningar och 
ställ frågor om surfplattor, appar och sociala 
medier. Få kontroll över din digitala identitet och 
diskutera integritet och säkerhet eller hur man 
litar på källor och nyheter på nätet.

TALBOKSDROP-IN
MÅNDAGAR 5/2–11/6 PLAN 1 KL 15–17
Har du svårt att läsa tryckt text? Kom så lär vi 
dig mer om talböcker och appen Legimus. Med 
Legimus kan du lyssna på talböcker i smartphone, 
dator och på surfplatta. Har du svårt att komma 
på drop-in, boka tid på 031-368 33 06 eller 
specialmedia@kultur.goteborg.se.
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DORIT RABINYAN
LÖRDAG 17/3 TRAPPSCENEN KL 14
Dorit Rabinyan, f 1972, föddes i Israel i en 
judisk familj som utvandrat från Iran. Rabinyan är 
känd för sitt bildrika, rörande språk och har tidigare 
givit ut fyra romaner varav en har översatts till svenska, 
Våra bröllop (N&K, 2002).  Alla floder flyter mot havet 
fick flera priser och utsågs till en av årets tio bästa 
böcker av den israeliska dagstidningen Haaretz när 
den utgavs i Israel och belönades med Bernstein Prize. 
Romanen gav upphov till en politisk skandal 2016 
när det israeliska utbildningsdepartementet förbjöd 
romanen. Alla floder flyter mot havet har översatts till 
sjutton språk världen över.

I samarbete med Norstedts förlag.

SARAH PERRY
TISDAG 20/3 HÖRSALEN KL 18
Prisbelönade Sarah Perry, född 1979 i Essex, är 
författare och kritiker. Hennes debutroman After Me 
Comes the Flood nominerades till Guardian First Book 
Award och the Folio Prize. Med Ormen i Essex, som 
jämförts med Charles Dickens, Bram Stoker och Hilary 
Mantel, har hon fått sitt definitiva genombrott och tagit 
Storbritannien med storm. I samtal med Ingrid Elam.

I samarbete med Albert Bonnier förlag.

KAMEL DAOUD
LÖRDAG 5/5 TRAPPSCENEN KL 14
Algeriska författaren Kamel Daoud slog igenom 
internationellt med sin debutroman Fallet Meursault 
(2016) som är skriven i dialog med Albert Camus 
klassiker Främlingen. Daoud ger den mördade ”araben” 
i Camus roman den historia och det namn han där 
aldrig fick. Det är en tankeväckande roman fylld av 
insikter och ironier, där gränserna mellan litteratur, 
historia och verklighet lösts upp. Kamel Daoud 
är en skoningslös kritiker, såväl mot den franska 
kolonialismen som mot det land Algeriet blivit efter 
självständigheten. Fallet Meursault fick strålande 
recensioner när den gavs ut Sverige. I vår kommer  
andra romanen Zabor eller psalmerna ut på svenska.  

I samarbete med Bokförlaget Tranan.

Internationell 
författarscen 
Göteborg

D
orit R

abinyan. Foto: Isaak Shokal.
Sarah Perry. Foto: Jam

ie D
rew.
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am

el D
aoud. Foto: D

.R
.
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EN ÖVERSÄTTARES ARBETE 
ONSDAG 25/4 PLAN 1 KL 18
Lyssna till Barbro Andersson som bland annat har 
översatt Elena Ferrantes Dagar av ensamhet till svenska. 
Barbro Andersson berättar om hur hon går till väga 
när hon översätter en text. Att översätta är mycket 
svårare än vad du kan tro. Du behöver vara duktig i 
språket du översätter från, men ännu bättre i språket  
du översätter till. Översättarens betydelse för att få  
fram de rätta orden, känslan och nyanserna i texten  
går inte att överskatta. 

Skriva
Ingen föranmälan – bara kom! 
I samarbete med Folkuniversitetet.

SKRIV KREATIVT
MÅNDAG 5/2 PLAN 1 KL 18
Hitta din kreativitet och kom igång med ditt 
skrivande. Handfasta tips och roliga övningar. 
Du får också ett blad med skrivövningar med 
dig hem. Leds av Susanne Holmgren, poet, 
manuscoach, förlagsredaktör och författare till 
två handböcker i skrivande.

SKRIV REPORTAGE 
MÅNDAG 19/2 PLAN 1 KL 18
Lär dig grunderna i det litterära reportaget och 
hitta ditt egna anslag och tilltal. Workshop med 
många praktiska tips och övningar.  
Leds av Lis Hellström Sveningson, journalist 
med 40 års erfarenhet av olika medier. Vid sidan 
av skrivandet undervisar hon i skrivande och 
presentation och är också anlitad som föreläsare, 
samtalsledare och debattör.

SKRIV (INTE) SOM ETT TROLL 
MÅNDAG 5/3 PLAN 1 KL 18
Whataboutism, gishgalopper och halmgubbar, 
lär dig genomskåda nättrollens taktiker.
Retoriska tjuvknep används ofta för att kidnappa 
diskussioner på nätet. Argument som låter bra 
men innehåller en logisk lucka och inte baseras 
på sanning. Leds av Karin Noomi Karlsson, 
doktorand i litteraturvetenskap, som reder ut 
näthatets retorik.
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DEN STORA  UTSTÄLLNINGEN 
MÅNDAG 9/4–4/5
Den stora utställningen av Marie Hermanson är den  

nya roman som vi läser i 
vårens bokcirkel online.

Året är 1923 och Göteborg 
är värd för den stora 
Jubileumsutställningen. 
Det är med denna 
inramning som romanen 
tar sin början. På plats 
vid invigningen är en ung 
journalist och en ung 
polis. När ryktet sprids 
att Einstein ska hålla 
sin Nobelföreläsning på 

utställningen sätts plötsligt hotfulla antisemitiska 
krafter i rörelse.

Den 2 maj kommer författaren till Stadsbiblioteket 
Göteborg och deltar i bokcirkeln.

Marie Hermanson är även med och cirklar online 
under bokcirkelns sista vecka. 

Bokcirkeln heter: Vårbokcirkel online: Den stora 
utställningen. 

Bokcirkel 
online
Var med och dela din läsupplevelse med andra. 
Varje måndag i perioden lägger vi ut frågor, som 
du kan diskutera när du vill. Mer information 
 hittar du i Stadsbibliotekets kalendarium på 
stadsbiblioteket.nu. Du hittar själva bok cirkeln 
och gör din anmälan på www.bokcirklar.se. 

KLASSIKER 
MÅNDAG 26/2–23/3
I vår fortsätter Stadsbibliotekets bokcirklar online med 
en klassikercirkel. Vilken av alla klassiker vi kommer 
att läsa hittar du information om längre fram på 
stadsbiblioteket.nu/bokcirklar.

Bokcirkeln heter: Klassikercirkel Online. 

MÅNDAG 23/4 HÖRSALEN KL 18
Medverkande är Johannes Anyuru, 
Sigrid Combüchen, Balsam Karam, 
Agnes Lidbeck m.fl. Konferencier: 
Martin Engberg.

I samarbete med Författarcentrum Väst.
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WORK IN PROGRESS:  
EBBA OCH MAJ OM MOA 
SÖNDAG 28/1 TRAPPSCENEN KL 14 
Maj Wechselmann och Ebba Witt-Brattström 
arbetar med en film om författaren Moa Martinson. 
Under denna work in progress berättar de om projektet 
och visar exklusivt material från filmen. Moderator: 
Camilla Larsson, journalist och filmkritiker.

I samarbete med Göteborg Film Festival.

BOKCIRKEL SELMA LAGERLÖF
13/2, 13/3, 10/4 OCH 8/5
PLAN 2 KL 17.30
I vår har vi gjort ett urval av Selma Lagerlöfs böcker. 
Låna och läs boken innan tillfället. Reservera den på 
goteborg.se/gotlib eller hämta den i informations-
disken på Plan 2. (Se även sida 50.)

13/2  Jerusalem 
13/3  Kejsarn av Portugallien 
10/4  Löwensköldska ringen 
8/5  Anna Svärd

BUKSPOTTSKÖRTELDAGBOK
SÖNDAG 15/4 PLAN 1 KL 14
Péter Esterházys sista bok blev en dagbok om den 
bukspottskörtelcancer som tog hans liv sommaren 2016. 
Översättarna Ildikó Márky och Gunnar D Hansson 
var nära vänner med författaren. Här berättar de om 
den sista tiden med Esterházy, en av Ungerns främsta 
författare och om sitt arbete med översättningen.

SVERIGES RADIOS  
LITTERATURVECKA – FINAL!
FREDAG 27/4 TRAPPSCENEN KL 12–19
Sveriges Radio avslutar sin Litteraturvecka med 
sändningar, gäster på scen och utdelning av 
Romanpriset, Novellpriset och Lyrikpriset, allt lett av 
programledaren Marie Lundström.

MERCI POESI
28–29/4 TRAPPSCENEN KL 14 BÅDA DAGARNA 
Välkommen till två dagar av poesiläsning på olika 
språk. Ta del av bildspel gjorda av olika konstnärer och 
fotografer. Vi presenterar poeter från Sverige och flera 
andra länder, håll utkik på stadsbiblioteket.nu

BOKCIRKEL MED FÖRFATTARBESÖK
ONSDAG 2/5 PLAN 1 KL 18
Marie Hermanson pratar om sin bok Den stora 
utställningen. Låna och läs boken innan tillfället. 
Reservera den på goteborg.se/gotlib eller hämta den i 
informations disken på Plan 1.
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PODPOESI PRESS
TORSDAG 8/2 TRAPPSCENEN KL 18–19 
Möt poeterna bakom det nystartade chapbookförlaget 
Podpoesi press.

Signe N. Hammar (1980) bor i Göteborg och arbetar 
som trädgårdsmästare. Om vi är hennes andra bok efter 
Bladtätnad (2013), en förtätad text som återger känslan 
av att komma hem, av att leta efter ett språk. 

Filip Lindberg (1990) bor i Uppsala. Tider träck 2 är 
samplingar från andra poeter. Boken är skriven med  
ett intensivt prövande språk som för in läsaren i en 
rytmisk diktcykel. 

My Roman Fagerlind (1989) bor i Stockholm.  
Hennes diktsamling STRÖM utforskar 
förträngning och minne. 

Eugene Sundelius von Rosen (1991) går på 
Kungliga konsthögskolan. Djurgårdsbrunnen är en 
textimprovisation som rör sig mellan det felhörda  
och det felsagda.

I samarbete med Podpoesi press.

HARRIET LÖWENHJELM
TORSDAG 22/3 PLAN 1 KL 18–19 

Våren 2018 är det 100 år sedan 
poeten och konstnären Harriet 
Löwenhjelm (1887–1918) dog på 
Romanäs sanatorium nära Tranås. 
Hon har en precis känsla för 
växlingen mellan ljus och mörker, 
humor och allvar, det fartfyllda och 
lågmälda. Författarskapet rymmer 
samtidigt nonsensartade dårdikter, 

musikaliska sonetter och finstämda centrallyriska toner. 
Samtalsledaren Mattias Käck är ordförande för Harriet 
Löwenhjelmsällskapet och författare till biografin 
Harriet Löwenhjelms värld (2018).

I samarbete med Harriet Löwenhjelmsällskapet.

Poesi-
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ANNA RYDSTEDT 
TORSDAG 26/4 PLAN 1 KL 18–19 
Lagom till 90-årsdagen av Anna Rydstedts 
födelse hålls ett poesisamtal utifrån filmen 
Ventlinge i världen – ett personporträtt av poeten 
Anna Rydstedt. Anna Rydstedt (1928–1994) 
skildrar det öländska Alvaret, djurens, 
människornas och växternas liv. Hon är också 
de stora livsfrågornas poet – allt från debuten 
Bannlyst prästinna (1953) till slutorden i Kore 
(1994), som diskuterar människans plats på 
jorden i dioxinernas tid.

I samarbete med Anna Rydstedt-sällskapet.
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Ingrid Löfgren är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

J ane Gardam hann fylla fyrtiotre innan hon 
debuterade som författare. Old Filth från 2004 
skrevs när hon var sjuttiosex och blev hennes 

genombrott. Men det är först nu som trilogin har 
översatts till svenska. Advokaten Edward Feathers är 
huvudperson i En engelsk gentleman, första delen i Jane 
Gardams uppmärksammade trilogi Imperiets barn. 
Han kallas Filth och har fått ge namn åt romanen i 
original: Old Filth. Andra delen En trogen kvinna följs 
upp av De sista vännerna.

TRILOGIN ÄR FULL av mild ironi och ömsint humor. 
Författarrösten är lågmäld och innerlig. Böckerna 
handlar om hur livet tedde sig i de brittiska kolonierna 
i Östasien, om hemligheter, begär, barnlöshet, lojalitet, 
vänskap, sorg och lidande. Inte minst tar Jane Gardam 
upp imperiebarnens ofta mycket svåra uppväxtförhål-
landen, något som förtjänar att uppmärksammas.

Edward Feathers föddes i Malaysia. Hans mor dog 
i barnsängsfeber och hans alkoholiserade far skickade 
honom till England när han fyllt fem, som brukligt var. 
Edward inackorderades i en fosterfamilj i Wales tills 
han vid åtta års ålder placerades på sin pappas gamla 
internatskola. Barndomens kärlekslöshet resulterade i 
att han som vuxen blev hämmad i sitt känsloliv. Edward 
var allvarsam, för att inte säga något av en tråkmåns, 
blygsam, men sympatisk, alltid klädd i kostym, 
blankputsade skor, plommonstop och svart paraply. Han 
gör sin karriär i Hong Kong och gifter sig också där.

Jane Gardam gör spridda nedslag i Edwards liv, 
även om ramberättelsen i En engelsk gentleman handlar 
om den åldrade änklingen och vördade domaren sir 
Edward. Han och hans fru Betty flyttar på ålderns 
höst från Hong Kong och köper ett hus på engelska 
landsbygden. De känner sig som främlingar i ett 
förändrat England. När Edwards gamle antagonist, 
domare Veneering, till hans stora förtrytelse, flyttar in i 
grannfastigheten är Edward tacksam över att Betty vid 
det här laget är död. Han var alltid skräckslagen för att 
hon skulle lämna honom för Veneering.

EFTERSOM HÄNDELSERNA i böckerna delvis 
överlappar varandra är det viktigt att läsa hela trilogin. 
Det är först i En trogen kvinna som jag sveps med i 
berättelsen. Karaktärerna får kött på benen, luckor fylls 
i och hemligheter blottläggs. Allesammans är så levande 
skildrade att jag ser dem klart och tydligt för min inre 
syn. Jag är förtjust i hur författaren konstruerat sitt 
romanbygge, med omtagningar och 
överraskande avslöjanden. På köpet får 
vi ett innerligt porträtt av ålderdomen. 

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

EN ENGELSK GENTLEMAN AV JANE GARDAM
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Margareta Rossing är bibliotikarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

V ad sägs om en roman som samtidigt är en 
storslagen naturskildring och en berättelse 
om Guds allra minsta och som också handlar 

om en välkänd präst och gruvliga illdåd i Norrbottens 
vildmark? Det på ett språk som gnistrar och lyser 
och får oss att fundera över livets villkor och vad vi 
människor gör mot varandra.

I MIKAEL NIEMIS bok Koka Björn befinner sig för-
fattaren på sin hemmaplan. Tiden är 1852 och platsen 
är byn Kengis i Norrbotten. Den lille samepojken 
Jussi har blivit upplockad ur ett dike av traktens prost, 
som inte är vilken själasörjare som helst. Det är den 
beryktade väckelsepredikanten Lars Levi Laestadius, 
som fick församlingar att falla i hänryckning under sina 
predikningar och människor att sluta supa. 

Det är Jussi som är bokens berättare. Jussi som 
vanvårdades å det grövsta av sina föräldrar och särskilt 
av sin sadistiska, alkoholiserade mamma. Nu har 
han fått ett nytt liv hos prästfamiljen och han följer 
sin fosterfar – mästaren kallad – tätt i spåren. Jussi 
konstaterar att han är den i byn som är minst av alla, 
närmast icke-existerande. Att prosten nästan behandlar 
honom som sin son är ett mirakel.

Prosten lever efter de bibliska visdomsorden att 
de minsta skall bli de största. Ingen har ens noterat 
Jussis födelse och det blir prosten som ger honom 
både namn och födelsedag genom att notera det i 
församlingsboken.

EN SÄLLSAM VÄNSKAPSRELATION inleds. Jussi 
har inget språk och vet inte hur han ska tala med andra. 
Men Jussi tänker och iakttar desto mer. Och allt är 
nytt. Han har aldrig tidigare varit inomhus och är 
högkänslig för vad han hör och ser. Snart har han lärt 
sig att läsa och skriva och blir prostens assistent.

Plötsligt börjar obehagliga saker hända i byn. En 
vallpiga försvinner och hittas död. Den odugliga, 
alkoholiserade länsmannen och hans korrumperade 
kumpan fjärdingsmannen bestämmer att det måste vara 
björnen. Men de hade inte räknat med den skarpsynte 
prosten och hans assistent. Tillsammans ger de sig ut i 
naturen för att hitta mördaren.

DET ÄR FASCINERANDE att ledas in i ett århundrade 
och få skåda in i ett förflutet som om det fortfarande 
existerar. Niemi målar upp en trovärdig bild av tidens 
människor och de karga livsvillkor de levde under med 
ett språk glimrande av stark med-
känsla. Jag tycker helt klart att Koka 
Björn borde ha funnits med bland 
Augustpris-nomineringarna.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

KOKA BJÖRN AV MIKAEL NIEMI

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu
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DET HÄR ÄR ingen perfekt roman. Grymheterna Jude 
har upplevt som barn och godheten han får till skänks 
som vuxen kan upplevas både överdrivna och osanno-
lika. Framgångarna de fyra vännerna upplever är extre-
ma och vissa karaktärer så felfria att de framstår som 
änglar. Boken saknar nästan helt och hållet kvinnor.

Trots tvivelaktig realism är Ett litet liv en stor roman 
på alla sätt. Den vecklar ut sig som en saga av fulhet 
och skönhet. Boken är nära 700 sidor lång, ändå blev 
jag besviken när den var slut. Det är så välskrivet, så 
oavbrutet berörande och engagerande, och det är så lätt 
att förälska sig i karaktärerna. Och det är fint att läsa en 
roman som hyllar vänskapen.

Why wasn’t friendship as good as a relationship? Why 
wasn’t it even better? It was two people who remained 
together, day after day, bound not by sex or physical 
attraction or money or children or pro-
perty, but only by the shared agreement 
to keep going, the mutual dedication to 
a union that could never be codified.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Sara Lasson är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

I bland är det meningen att vi ska läsa en viss bok. 
Så var det med denna. En vän jag träffade på 
semestern tipsade mig om Ett litet liv som var det 

bästa hon läst på 10 år. Nästa dag liftade jag hem från 
en strand och såg samma bok ligga i baksätet i bilen, 
men med titeln på danska.

En del böcker blir nästan som soundtrack. Precis 
som det finns skivor jag alltid kommer förknippa med 
sommaren 2017, kommer jag också minnas att det var 
då jag läste Ett litet liv för första gången.

JAG VISSTE INGENTING om boken när jag började 
läsa mer än att någon jag litar på älskade den. Ett litet 
liv av Hanya Yanagihara handlar om fyra vänner i New 
York och om hur deras liv utvecklas under flera årtion-
den. Jag påminns om Den hemliga historien av Donna 
Tartt på flera sätt. Precis som i den tar berättelsen av-
stamp i universitetsmiljö med en sammansvetsad grupp 
mycket begåvade unga män och den ovanligt intensiva 
vänskapen dem emellan. Samtalen kretsar kring konst, 
högre matematik, logik, etik, juridiken som grund-
struktur för samhället. Precis som i Tartts bok känner 
jag mig inbjuden till en värld där jag får vara mitt 
smartaste bästa jag. Och precis som i Tartts bok finns 
en underström av våld och mörka hemligheter.

Jude, som boken kretsar mest kring, är yngst i 
gruppen och den hemlighetsfulle av vännerna. Avsnitten 
om honom engagerar mest, när man som läsare får fler 
pusselbitar till hur han fått sina inre och yttre ärr. 

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

ETT LITET LIV AV HANYA YANAGIHARA
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DEN SISTA KVINNAN 
AV AUDUR AVA ÓLAFSDÓTTIR
Vid tolvsnåret på nyårsafton passar Flóki, Marias man 
sedan elva år tillbaka, på att komma ut ur garderoben. 
Han tänker lämna henne för sin kollega och namne 
Flóki. Med sådan överraskande dramatik inleder den 
isländska författaren Audur Ava Ólafsdóttir sin roman 
Den sista kvinnan. Titeln syftar på att Maria är en 
parentes, den enda i sitt slag, i Flókis liv och att han nu 
kommer att inrikta sig uteslutande på det manliga släk-
tet. Maria blir således ”den sista kvinnan” i Flókis liv.

TIMME FÖR TIMME följer vi Marias kamp att ta in 
och acceptera Flókis svek. I tillbakablickar omvärderar 
hon hela sitt äktenskap. Fler färgstarka personer kom-
mer och går innanför bokens pärmar. Långa, märkligt 
underhållande, dialoger driver handlingen framåt. Vi 
får återkommande rapporter om vädret samt reda på en 
del om fåglar. Jag måste tillstå att jag trivs ganska gott 
med att befinna mig 
både i Den sista kvinnan 
och på Island. 

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Ingrid Löfgren är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

UTVÄGEN 
AV AMY LIPTROT 
Försupen, arbetslös och övergiven av sin pojkvän 
ser Amy Liptrot ingen annan utväg än att flytta hem till 
Orkneyöarna, efter att ha bott i London under mer än 
ett decennium. Efter sju timmars kraftig sjögång stiger 
Amy äntligen iland på Mainland, där hennes mamma 
tacksamt noterar att hon förefaller nykter. Pappan, som 
är bipolär, föder upp får och huserar i en husvagn. 

PÅ ORKNEY UPPFYLLS hemvändaren av platsens 
bedövande skönhet. Naturen på öarna kännetecknas av 
oändlig rymd, vågornas dån, grå klippor, branta stup 
och skummande vatten. Horder av får betar lite varstans 
och fågellivet är exceptionellt artrikt. Det är dock inget 
förskönande självporträtt Amy tecknar. Alkoholsuget 
sliter i hennes innersta och hon underkastar sig ett tufft 
rehabiliteringsprogram. Hon går med i en grupp som 
späker sig med havsbad året runt och tänker att ett 
begär kan ersättas med ett annat. 

AMY LIPTROT HAR kryddat sin utlämnande självbio-
grafi med fakta om djur och natur, öarnas historia samt 
fantasieggande legender. Berättad, som boken är, på ett 
metaforrikt, lätt poetiskt språk tilltalar den mig. Som 
naturskildring är Utvägen oslagbar. Och Amy, hon har 
blivit något av en vän.

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

TVÅ BOKTIPS MED STORSLAGEN NATUR OCH DJUP DRAMATIK



konst 
musik

På Plan 1 i Stadsbiblioteket hittar du bland annat böcker om konst, 
musik, mode, film och arkitektur. Här finns även CD-skivor och 
noter. Slå dig gärna ned och lyssna på en fantastisk skiva i vår 
musikhörna eller dröm dig bort i de stora vackra konstböckerna.
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MORGONSÅNG PÅ BIBLIOTEKET 
5/2, 5/3, 3/4 OCH 7/5 KL 10–10.20
Varför inte börja dagen med en sångstund på 
bibliotekets trappscen? Kyrkomusikern Joel Bergström 
stämmer upp i sång och leder tre tillfällen med sånger 
hämtade från den svenska musikskatten. Alla är 
välkomna att delta och inga förkunskaper krävs. 

DEN ANDRA MUSIKEN
TORSDAG 22/2 TRAPPSCENEN 18
Varför ska vi lyssna på klassisk musik? Med sin bok 
Den andra musiken – en introduktion till att lyssna på 
klassisk musik vill Nicholas Ringskog Ferrada-Noli 
besvara denna fråga och ge en praktisk guide till den 
klassiska musikens guldkorn för alla nyfikna. Kom och 
låt dig inspireras! Nicholas Ringskog Ferrada-Noli är 
musikkritiker på Dagens Nyheter.

BOKBINDERIWORKSHOP
TISDAG 3/4 DYNAMO KL 18–20
Tycker du om papper och kreativt hantverk? Kom på en 
workshop i bokbinderi. Om du vill kan du ta med eget 
utskrivet material att binda. Workshopen leds av Annie 
Simlund, utbildad på HDK i Göteborg. Begränsat antal 
platser, anmäl dig till frida.ulvegren@kultur.goteborg.se.

ARTIST TALK: STEVIE DIX
TISDAG 10/4 TRAPPSCENEN KL 18–19.30
Stevie Dix (1990) är en belgisk konstnär, bosatt och 
verksam i Suffolk och London. Hennes konstnärliga 
arbete är djärvt, gestikulerande, spontant och otvunget. 
Hennes målningar rör sig mellan det abstrakta och 
det figurativa och hon har tidigare ställt ut runtom i 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Belgien och USA. 
Under samtalet berättar hon om sin bakgrund, sin 
konstnärliga process och de nya verk som hon visar i 
april, då hon är Göteborgsaktuell med en soloutställning 
på Galleri Nevven i Göteborg.

I samarbete med Galleri Nevven. Språk: engelska.

ARTIST TALK: JEFF OLSSON 
TISDAG 29/5 TRAPPSCENEN KL 18–19.30
Jeff Olsson är konstnär, född 1981 i Kristinehamn och 
bosatt i Göteborg. Han arbetar huvudsakligen med 
grafit och kol med vilka han skapar mörka, drömlika 
teckningar av naturen och dess invånare. Han är 
representerad av Galleri Magnus Karlsson i Stockholm 
och har visat sina verk på gallerier, museer och 
konstmässor runtom i världen. Under samtalet berättar 
han om sin konstnärliga praktik och ger ingångar i 
soloutställningen som öppnar samma vecka på Galleri 
Nevven i Göteborg. 

I samarbete med Galleri Nevven. Språk: engelska.

Stevie D
ix. Foto: Elkie Vanstiphout.

Jeff O
lsson. Foto: Elstudio.
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ELINA RYD
TORSDAG 29/3
HÖRSALEN KL 18.30–19.30
Elina Ryd släppte sin 
albumdebut Falla 2017 och nu 
är snart uppföljaren här. Hennes 
musik är unik men känns ändå 
igen. Musiken kan beskrivas 
som atmosfärisk folkrock med 
associationer till retro-pop 
från 60/70-talet. De svenska 
texterna handlar om kärlek och 
längtan och förmedlar trots sin 
melankoliska prägel en ljus och 
stor känsla för livet. 

Elina R
yd. Foto: Jenniann Johannesson.



Stickcafé
Ta med din stickning och träffa andra  
stickintresserade, fika och bli inspirerad! 

TEMA TAGEL
ONSDAG 7/2 PLAN 1 KL 18
Så länge häst och människa har hängt ihop har 
vi använt tagel till arbete, lyx och flärd. Bettina 
Wingolf, slöjdlärare och konsthantverkare, delar 
med sig av gammal kunskap och inspirerar till 
att spinna tagel, slöjda en brödborste eller kanske 
sno ihop en metrev?!

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

STRAWART – HALM SPECIAL
ONSDAG 7/3 PLAN 1 KL 18
Textilkonstnären Anna-Lena Ingemansson 
använder halm som material. Hon färgar 
in halmen och med olika vävtekninker och 
metoder experimenterar hon med färg, form 
och struktur. Anna-Lena har skapat ett helt 
nytt unikt och innovativt uttryck med halm 
som ingen tidigare gjort!

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
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musik. Ömsom är hans musik omhuldad och han 
används som en förebild och ett slagträ i debatten 
mellan öst/väst och ömsom är han en skadlig fritänkare 
vars musik fungerar som ett varnande exempel.

TROTS ATT TIDENS LARM enbart består av tre kapitel 
rymmer boken ett helt liv. Berättelsen har ofta en fast 
punkt – på en trappavsats, på ett flygplan eller i en bil, 
men den hoppar fram och tillbaka i historien då läsaren 
får ta del av Sjostakovitjs inre monolog. Ett vinnande 
berättargrepp som inte låser fast skeendet i nuet utan 
gör att den store kompositörens hela liv blir närvarande.

Tidens Larm är en bok där historiens vingslag kittlar 
läsaren – Stalin, Chrusjtjov och Stravinsky är några 
av de personer som fladdrar förbi i kompositörens 
närhet. Sjostakovitj alla möten med makten och 
hans balansgång för att få skapa musik utifrån sina 
egna önskningar är något som Julian Barnes fått till. 
Skapandet och konstens villkor är ett 
centralt tema, likaså ironin. För hur 
skall Sjostakovitj annars handskas 
med sina egna förväntningar kontra 
maktens förväntningar på hans musik?

Låna boken hos oss!  
Reservera den på: goteborg.se/gotlib

Niklas Persson är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

D en brittiska författaren Julian Barnes 
är återigen aktuell, denna gång med en 
förtjusande liten roman som skildrar en 

framstående kompositörs livsvillkor under en totalitär 
regim. Mitt i natten vankar en ung man i 30-årsåldern 
av och an utanför hissen till sin bostad i Sovjetunionens 
Leningrad. Oroliga tankar flyger härs och tvärs och han 
fruktar att han när som helst ska bli arresterad, bortförd 
och straffad av regimens underrättelsetjänst. Från att 
ha varit en respekterad medborgare har han på grund 
av ett stycke komponerad musik, som inte föll makten 
på läppen, stämplats som samhällsfiende. Mannen 
i fråga är ingen mindre än en av 1900-talets största 
kompositörer: Dimitrij Sjostakovitj.

ANLEDNINGEN TILL ATT han fallit i onåd är att hans 
senaste opera Lady Macbeth från Mtsensk anklagas 
för att sprida en världsfrånvänd borgerlig formalism. 
Domen för hans senaste verk har nått ut i det väldiga 
Sovjet via den statskontrollerade tidningen Pravda och 
lyder: ”Kaos istället för musik.” Nu skall han ställas till 
svars för sitt estetiska och politiska förfall.

Sjostakovitj lever hela sitt liv i Sovjetunionen och 
till skillnad från många andra av landets framstående 
konstnärer emigrerar han aldrig. Varför han valde eller 
tvingades att stanna kvar låter jag vara osagt men det 
faktum att han verkade i Sovjet gjorde att han i sitt 
skapande hela tiden måste förhålla sig till en nyckfull 
regim och dess skiftande syn på god konst, i detta fall 

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

TIDENS LARM AV JULIAN BARNES
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Niklas Persson är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

E n mörk, soulig och aningen rå röst fyller 
rummet och anger en musikalisk riktning. 
Vågade arrangemang, svängiga R’n’B-grooves 

och parallella harmoniska rörelser samsas sida vid sida 
och fyller ut tystnaden bakom rösten. Hur funkar det? 
Alldeles utmärkt! Med en otrolig rytmkänsla lotsar 
röstkonstnären Mariam the Believer musiken tryggt i 
hamn på sin andra fullängdare Love Everything.

MARIAM ”THE BELIEVER” WALLENTIN är en 
mycket meriterad musiker som genom åren figurerat 
i en rad spännande sammanhang. Tidigare har du 
kanske hört henne i rockjazzgruppen Fire! Orchestra 
eller den dynamiska popduon Wildbirds & Peacedrums 
tillsammans med trummisen Andreas Werliin. Och 
känslan som jag får när jag lyssnar på Love Everything 
är att Mariam tagit med sig erfarenheter från de här 
olika sammanhangen och använder sig av dem i sitt 
soloprojekt. Men inte i bemärkelsen att kopiera utan för 
att bygga vidare och skapa någonting nytt.

GEMENSAM NÄMNARE FÖR nästan alla låtar är 
det R’n’B inspirerande svänget som kan återfinnas i en 
basslinga, i Mariams röst eller i ett stråkarrangemang. 
Och även texterna är passande nog souligt spirituella 
och behandlar klassiska teman som kärlekens helande 
kraft och människans oundvikliga slut, men utifrån 
ett personligt och omsorgsfullt berättande. Musikens 
kompromisslöshet är ett annat kännetecken, snarare än 

att följa konventionell harmonik, traditionell popinstru-
mentering och låtuppbyggnad väljer Mariam att följa 
sin egen riktning. Sammantaget skapas en oförutsägbar 
ljudbild som ställer krav på lyssnaren.

ALBUMET SLÄPPS PÅ independentbolaget Repeat 
until Death och är producerat av Mariam själv. På 
skivbolagets hemsida går det att ta del av ambitionen 
bakom skivan, där hon skriver att hon försökt sträva 
efter att finna essensen i musikens kraft och genom sin 
musik skapa nytt hopp för människor.

VALET AV MUSIKER som Mariam samarbetar med 
på Love Everything är en brokig skara som rör sig i olika 
genrer såsom drone, jazz och impro. Jag tror att dessa 
utvalda röster medför att musiken låter mer levande 
och inte som i mycket annan popmusik överproducerad 
och tillrättalagd. Mariam har lyckats med att skapa fri 
musik där olika musikaliska 
uttryck ryms utan att falla in 
i klichéer. Det är ett konst-
stycke få mäktar med.

Låna musiken hos oss! 
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

MARIAM THE BELIEVER: LOVE EVERYTHING



natur 
samhälle 
språk

På Plan 2 i Stadsbiblioteket hittar du fackböcker om Göteborg, 
matlagning, matematik, medicin, historia, psykologi och mycket mer. 
Det är också här du hittar lexikon, romaner och facklitteratur på olika 
språk. Är du nyföretagare har Företagarinfo böckerna du behöver och 
är du intresserad av EU-frågor har Europa Direkt Göteborgsregionen 
aktuell information. 
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IDROTT OCH POLITIK, 
HÄNGER DET IHOP?
ONSDAG 7/2 TRAPPSCENEN KL 18
Idrott och politik ska inte blandas ihop, hör vi ibland. 
Men är det så enkelt? Idrotten är inte isolerad från 
samhället. Historien uppvisar många exempel på hur 
idrotten använts för politiska syften, men också på 
hur idrottsutbyte kan få konsekvenser för politiken. 
Hur ska vi egentligen förhålla oss till relationen mellan 
idrott och politik? Föreläsare: Ulf Bjereld, professor 
Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet.

I samarbete med Göteborgs universitet.

SPORT, TEKNIK OCH JÄMLIKHET 
TISDAG 6/3 TRAPPSCENEN KL 18
Integrations- och jämställdhetsutmaningar inom sport 
och högre utbildning – hur lär vi av varandra? Docent 
Dan Kuylenstierna är samtalsledare. Fler gäster 
tillkommer, håll utkik på stadsbiblioteket.nu

I samarbete med Chalmers.

MATCHFIXNING 
ETT HOT MOT IDROTTEN
SÖNDAG 25/3 TRAPPSCENEN KL 14
Jens Littorin och Magnus Svenungsson, från Dagens 
Nyheter respektive Uppdrag granskning, berättar 
om sin bok Matchfixarna – hotet mot nationalsporten 
som är den första på svenska om matchfixning. Den 
organiserade brottsligheten ser matchfixarna som 
en genväg till riskfria 
miljoninkomster. Svenska 
lagstiftare har just klivit 
ner från åskådarläktaren 
och bland aktiva idrottare 
regerar tystnadskulturen. 

SPORT OCH SUPPORTERKULTUREN 
TISDAG 3/4 TRAPPSCENEN KL 18
Vi diskuterar supporterkulturen och dess verkningar 
på sporten och klubbarna med bland andra Emma 
Mellgren, skribent på Alltid Blåvitt. Samtalsledare  
är fd boxaren Bettan Andersson. Fler deltagare 
tillkommer, håll utkik på stadsbiblioteket.nu

KRISTINA PALTÉN 
184 MILS LÖPNING GENOM IRAN
ONSDAG 11/4 TRAPPSCENEN KL 18
Ultralöparen Kristina Paltén föreläser om nya boken 
Den rädda löparen. Kristina bestämmer sig 2015 för 
att springa ensam genom Iran - för inte kan det vara så 
farligt som folk tycks tro? Genom små byar, stora städer 
och ödeland möter hon ett folk fyllt av kärlek och 
gästfrihet men också en regim där sharialagar råder och 
godtyckliga beslut snabbt kan förändra människors liv. 

SPORT OCH INKLUDERING 
TISDAG 17/4 TRAPPSCENEN KL 18
Ett samtal om hur ett förebyggande arbete med normer 
och värderingar kan motverka förekomsten av övergrepp 
i olika former inom idrotten. Medverkande: Carina 
Bäck och Sofia B Karlsson från Riksidrottsförbundet 
samt Niklas Boström från Skateboardförbundet. 
Samtalsledare är fd boxaren Bettan Andersson.
Arrangemanget teckenspråkstolkas.

I samarbete med Riksidrottsförbundet.

SPORT OCH MOTIVATION 
MÅNDAG 14/5 TRAPPSCENEN KL 18
Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, 
hälsoinspiratör, trebarnsmamma, alkisbarn och 
gammal matmissbrukare – och numera tokig i att 
träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat 
alls. I denna inspirerande föreläsning delar Hillevi med 
sig om sin resa med Nordic Military Training och om 
hur hon hittade träningsglädjen och förändrade sitt liv.

Sport & politik
Hur ser förhållandet mellan sport och politik ut och hur förhåller det sig historiskt?  
Hur ser  supporterkulturen ut och hur är det med jämställdhet och inkludering? 

Ta del av olika ämnen inom sportens värld som är extra viktiga att ta upp  
under sportåret 2018 med bland annat OS i Sydkorea och Fotbolls-VM för  
herrar i Ryssland samt det svenska riksdagsvalet 2018.
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FILM OCH SAMTAL 
6/2 HÖRSALEN KL 18.30
Vi ser en film och pratar om den efteråt med inbjudna 
gäster. Vilken film som visas publiceras längre fram på 
stadsbiblioteket.nu och skolbio.goteborg.se 

I samarbete med Skolbio Göteborg.

DIGITALT SKAPANDE 8–100 ÅR  
LÖR 10/2 OCH 7/4 TRAPPSCENEN KL 12–15
Prova på enkel programmering av spel och berättelser 
med hjälp av digital storytelling. 10/2 testar vi att göra 
en egen hemsida med HTML/CSS och 7/4 tittar vi 
närmare på MicroBit. Inga förkunskaper krävs. Anmäl 
dig på stadsbiblioteket.nu/boka.

I samarbete med Digitalverkstan.

SAMEDAGEN 
SÖNDAG 11/2 KL 13 & 14
Söndagen efter samernas nationaldag (6/2) firar vi 
högtids dagen med sagostund kl 13 i Tellus samt tal och 
musik på Trappscenen kl 14. Mer information kommer 
på stadsbiblioteket.nu.

I samarbete med Samiska föreningen.

FINSK BOKCIRKEL
11/2, 11/3, 8/4, 13/5 VI SES I ENTRÉN 14.45
Låna och läs boken inför varje tillfälle. 11/2: Everstinna 
av Rosa Liksom, 11/3: Nälkävuosi av Aki Ollikainen, 8/4: 
Valas nimeltä Goljat av Christina Sandu och 13/5: Niemi 
av Juha Hurme. Kontaktperson är iiris@comhem.se.

ALLTINGET 
14/2, 21/2 OCH 28/2 TRAPPSCENEN KL 12
Radioprofilen Lasse Swahn presenterar en kunskaps-
panel från Göteborgs universitet och Chalmers som 
svarar på dina frågor. Frågorna kan handla om allt 
från små vardagliga trivialiteter till stora existentiella 
frågor. Ställ dina frågor själv på plats eller mejla dem till 
panelen i förväg: alltinget.gbg@gmail.com.

I samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers.

DET SOM ALDRIG FICK SKE 
SKOLATTENTATET I TROLLHÄTTAN
FREDAG 23/2 TRAPPSCENEN KL 12
Boken Det som aldrig fick ske ger en djuplodande 
skildring av skolattentatet i Trollhättan 2015 och visar 
hur rasism, utanförskap och psykisk ohälsa kan få 
förödande konsekvenser. 

Åsa Erlandsson, journalist och författare, berättar om 
boken. Hon belönades med Stora Journalistpriset 2017  
i kategorin Årets berättare. 

FOTO PÅ SEMESTERN 
TISDAG 15/5 PLAN 1 KL 12.30
Dags att ta härliga semesterbilder! Vi tipsar om 
hur du tar bättre bilder i sommar, hur du kan 
göra dem ännu bättre genom olika appar och 
vad du kan tänka på om du vill sprida bilder i 
sociala medier.

HEMESTER 
TISDAG 29/5 PLAN 1 KL 12.30
Hur semestrar jag på hemmaplan? Vart hittar 
jag tips på gratis aktiviteter på nätet? Hur 
fungerar appar där jag kan hitta aktiviteter i 
Göteborg? Vi visar och tipsar!

Foto: N
icolas Ladino Silvia.

K
enneth H

erm
ele. Foto: Sofia R

unardotter.

EN SHTETL I STOCKHOLM
SÖNDAG 25/2 HÖRSALEN KL 14
Kenneth Hermele, human ekolog på GU, 
växte upp på 50-talet i ett av Stockholms två 
så kallade judehus. Huset, judiska släkten och 
ortodoxa synagogan utgjorde tillsammans ett 
samhälle i samhället. 

Om flyktingskap och religiösa traditioners 
inlemmande i svenska majoritetssamhället.

[ 34 ]



PSYKOANALYS X 3
2/3, 18/4 OCH 2/5 HÖRSALEN KL 18
Psykoanalysen har haft stor betydelse såväl för 
konst, litteratur och filosofi som för uppfattningen 
om psykiskt lidande och dess behandling. Många 
psykoanalytiska begrepp har blivit kulturellt 
allmängods. Men vad innebär de egentligen? 

FREDAG 2/3: ÖVERFÖRING 
Johan Eriksson, psykoanalytiker och filosof.

ONSDAG 18/4: DRIFTEN
Cecilia Sjöholm, professor i estetik.

ONSDAG 2/5: BORTTRÄNGNING
Charlotta Björklind, psykoanalytiker.

I samarbete med GFFP och Folkuniversitetet. 

FÖRSTAGÅNGSVÄLJARE? 
MÅNDAG 12/3 TRAPPSCENEN KL 18
Ska du rösta för första gången? Det kan vara både 
spännande, svårt och förvirrande. Hur ska du veta 
vilket parti som ska få din röst? Ställ dina frågor och 
diskutera med de politiker som representerar dig som 
väljare. Ledamöter från alla riksdagspartier är inbjudna.

I samarbete med Riksdagshörnan.

SLÄKTFORSKNINGENS DAGAR 
LÖR 17/3 KL 10–17 & SÖN 18/3 KL 10–18
Hitta dina förfäder i gamla och nya arkiv eller genom 
ditt DNA – ett eget biologiskt arkiv. Lyssna på 
föredrag, träffa föreningar och utställare. 
Du kan få hjälp att komma igång och få svar på 
dina frågor. Välkommen till utställningshallen, 
trappscenen och hörsalen. Mer information  
kommer på stadsbiblioteket.nu.

I samarbete med GöteborgsRegionens Släktforskare, 
DISväst, Göteborgs Landsarkiv och Göteborgs 
Stadsmuseum.

HEARING OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
TORSDAG 8/3 TRAPPSCENEN KL 12
Aktörer som jobbar för att förebygga mäns våld mot kvinnor 
berättar om sitt arbete. Vad görs i Göteborg och Västra Götaland 
för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra? Var med och ställ 
frågor och diskutera vad som behöver göras på det våldspreventiva 
området som inte görs idag. Deltar gör bland annat Västra  
Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

I samarbete med Västra Götalandsregionen,  
Göteborgs stad och Länsstyrelsen.

Foto: Ivana C
ajina.

Ill: Julia Å
hall.
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KVINNLIGA KRIGARE 
+ MURALGRANSKAREN
MÅNDAG 19/3 PLAN 1 KL 18
Stefan Högberg lyfter i sin bok Kvinnliga krigare: 
medeltida kvinnor som ledare, konstnärer och soldater 
fram historiska kvinnor och gränsöverskridare – från 
bondhustrur till härförare. 

Serietecknaren David Nessle om ”Muralgranskaren”, 
twitterfenomenet med kommenterad märklig 
medeltidskonst som nu blivit bok.

AMERIKAEMIGRATIONEN 
TISDAG 20/3 TRAPPSCENEN KL 18
Författaren Eva Eriksson presenterar sin nya bok 
Agenter, propaganda och motståndsrörelse – faktorer 
som påverkade Amerikaemigrationen och visar bilder.
Emigrationen från Sverige till Nordamerika 1850–1930 
påverkade många familjer och har stora likheter med 
dagens folkförflyttningar. Varför lämnade minst 1,2 
miljoner Sverige för ett osäkert liv i ett okänt land?

NATIONELLA  
GRAMMATIKDAGEN 
FREDAG 23/3 TRAPPSCENEN KL 12–21
En heldag med spännande föreläsningar om språk 
och grammatik, med tema mångspråk. Språkvetare 
från Göteborgs universitet tittar på den språkliga 
mångfalden i Göteborg och tar upp frågor som: Varför 
kan språk vara så olika? Hur är de lika? Hur kan det 
främmande ändå låta ganska så bekant. 

EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP 
ONSDAGAR 21/3–9/5 PLAN 3 KL 11–12.30
Vi träffas i en grupp och samtalar om existentiella 
frågor, hur du ser på livet och vad som får dig att hitta 
nya vägar. Samtalsledare är filosofen Ida Hallgren. 
Stadsbiblioteket erbjuder färdiga bokkassar för dig  
som vill låna och läsa mer om existentiella teman.  
Anmäl dig till halsolots@centrum.goteborg.se eller 
031-365 70 54. Anmälan gäller alla tillfällen.

I samarbete med Hälsolots Centrum Majorna-Linné. 

RIKSDAGSDEBATT INFÖR VALET
MÅNDAG 23/4 TRAPPSCENEN KL 18–19.30

Till hösten är det val. Vad tycker de olika riksdags-
partierna i frågor om jämställdhet och mänskliga 
rättigheter? Ledamöter från samtliga riksdagspartier 
är inbjudna och du kan ställa frågor och diskutera. 
Moderator: Anna-Klara Bratt, chefredaktör 
Feministiskt Perspektiv. 

Programmet teckenspråkstolkas.

I samarbete med Riksdagshörnan.
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SPENAT I STAN 
ONSDAG 4/4 TRAPPSCENEN KL 18
Odling är mer än påsjord och pallkragar och 
visst går det att ägna sig åt självhushållning 
även om man bor i en liten lägenhet i stan! 
Anna Rökaeus och Olof Söderén som ligger 
bakom bloggen Spenat i stan och podcasten 
Odlarna presenterar sin nya odlingbok. 
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Hälsa på 
lunchen
BIBLIOTERAPI I SVERIGE IDAG 
ONSDAG 14/3 TRAPPSCENEN KL 12
Vad är biblioterapi och hur kan den användas? 
Föreläsare är Cecilia Pettersson, forskare och lektor i 
litteraturvetenskap och teaterstudier. 

NATUREN SOM LÄKANDE KRAFT
ONSDAG 11/4 TRAPPSCENEN KL 12
Hur påverkar gröna miljöer och naturen vår 
hälsa? Föreläsare: Eva Sahlin, fil.dr, Institutet för 
Stressmedicin, Västra Götalandsregionen. 

MYTER OM MATEN OCH MUNNEN 
ONSDAG 16/5 TRAPPSCENEN KL 12
Sant eller falskt? Vad tror du och vad är det som gäller? 
Föreläsare: Katharina Wretlind, folkhälsostrateg och 
docent i cariologi samt Sofia Jakobsson, tandhygienist 
och dietist.

Programmet teckenspråkstolkas.

I samarbete med Hälsolots Centrum Majorna-Linné.

Handledning
Du anmäler dig på biblioteket, på telefon  
031-368 34 00 eller stadsbiblioteket.nu/boka. 
Avboka din plats vid förhinder.

KOM IGÅNG MED ANDROID
TISDAG 30/1 OCH 6/2 KL 12.30–14.30
TISDAG 10/4 OCH 17/4 KL 12.30–14.30
Kurs för dig som skaffat android, på surfplatta eller 
telefon, och vill komma igång med appar och internet. 
Ta med en android och ditt bibliotekskort med pinkod. 
Du anmäler dig till två tillfällen eftersom kursen är två 
tisdagar i följd. Anmälan krävs. Samling i entrén. 

TALBOKSDROP-IN 
MÅNDAGAR 5/2–11/6 PLAN 1 KL 15–17
Har du svårt att läsa tryckt text. Kom så lär vi dig mer 
om talböcker och appen Legimus. Med Legimus kan du 
lyssna på talböcker i smarthone, dator och på surfplatta. 
Har du svårt att komma på drop-in, boka tid på  
031-368 33 06 eller specialmedia@kultur.goteborg.se

IPAD FÖR NYBÖRJARE
MÅNDAGAR 5/2–14/5 PLAN 2 KL 11–13
Lär dig använda iPad, internet och appar. Ta med din 
iPad och ditt bibliotekskort med pinkod. Anmälan 
gäller för två måndagar i följd. Delta max en 
kursomgång under våren. Kursen är riktad till seniorer. 
Anmälan krävs. OBS! Uppehåll 2/4 & 30/4. 

SENIORNET  
DATORHANDLEDNING 
ONS 7/2–30/5 PLAN 1 KL 10–11 & 11–12
Seniornet hjälper dig att börja använda dator, internet, 
molntjänster, surfplattor med mera. Ta med ditt 
bibliotekskort med pinkod. Du bokar en timma,  
max tre gånger under våren.  
Anmälan krävs. 

SLÄKTFORSKNING 
ONSDAGAR 7/2–25/4 PLAN 2 KL 13–15
Lär dig att börja släktforska med bibliotekets databaser. 
Du får handledning och kan delta fyra gånger under 
våren. Anmälan krävs. 

I samarbete med GöteborgsRegionens Släktforskare.
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Hälsa i  
kvadrat
Låt dig inspireras under 15 minuter av pop-up- 
föreläsningar på Stadsbiblioteket 300m2 i  
Brunnsparken. Ställ dina frågor till föreläsarna    
en kvart innan och en kvart efter varje tillfälle. 
Drop-in, men begränsat antal platser.

MUNNEN I SAMHÄLLET 
MÅN 26/2 BIBLIOTEKET 300 M2 KL 12.30–12.45
En miniföreläsning med Folktandvården.

NYFIKEN PÅ MUSKLER? 
MÅN 12/3 BIBLIOTEKET 300 M2 KL 12.30–12.45
Lyssna på en miniföreläsning och förnya din kraft med 
FaR-teamet (Fysisk aktivitet på recept).

BARN OCH MUNHÄLSA 
MÅN 26/3 BIBLIOTEKET 300 M2 KL 12.30–12.45
En miniföreläsning med Folktandvården.

NYFIKEN STILLASITTARE? 
MÅN 9/4 BIBLIOTEKET 300 M2 KL 12.30–12.45
Lyssna på en miniföreläsning, res dig upp och må bättre 
med FaR-teamet (Fysisk aktivitet på recept).

ÄLDRE OCH MUNHÄLSA 
MÅN 23/4 BIBLIOTEKET 300 M2 KL 12.30–12.45
En miniföreläsning med Folktandvården. 

NYFIKEN PÅ SMYGTRÄNING? 
MÅN 7/5 BIBLIOTEKET 300 M2 KL 12.30–12.45
Lyssna på en miniföreläsning och boosta din energi med  
FaR-teamet (Fysisk aktivitet på recept). 

Alla föreläsningar teckenspråkstolkas. 

Hälsolots Centrum Majorna-Linné i samverkan med FaR–
teamet (Fysisk aktivitet på recept) och Folktandvården.
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LÄS SMART OCH DIGITALT
TISDAGAR 6/2–29/5 PLAN 1 KL 10–12
Lär dig låna e-böcker, ladda ner tidningar och 
ställ frågor om surfplattor, appar och sociala 
medier. Få kontroll över din digitala identitet 
och diskutera integritet och säkerhet eller hur 
man litar på källor och nyheter på nätet.

Se hur på: youtube.com/stadsbiblioteket

med appen Overdrive.

e-ljudböcker på engelska 

Ladda ner e-böcker och

Handledning
Till dessa tillfällen är det drop-in utan för-
anmälan. Välkommen att lära dig mer om 
hur du söker kulturstöd och stipendier.

KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD
TORSDAG 1/2 PLAN 2 KL 14–16
Kl 14: Göteborgs Kulturstöd berättar om de 
stipendier och projektstöd som du eller din 
förening kan söka för kultur- och konstprojekt 
och verksamhet. goteborg.se/kulturstod 

Kl 15: Stiftelseverksamheten i Göteborg berättar 
om de stöd och stipendier som du eller din 
förening kan söka. goteborg.se/stiftelser

KULTURSTÖD OCH STIPENDIER
TORSDAG 1/3 PLAN 2 KL 15–17
Kl 15: Göteborgs Kulturstöd berättar om de 
stipendier och projektstöd som du eller din 
förening kan söka för kultur- och konstprojekt 
och verksamhet. www.goteborg.se/kulturstod

Kl 16: Stiftelseverksamheten i Göteborg berättar 
om de stöd och stipendier som du eller din 
förening kan söka. www.goteborg.se/stiftelser

KULTURSTÖD I STAD & REGION
TORSDAG 12/4 PLAN 2 KL 15–17
Kl 15: Göteborgs Kulturstöd berättar om de 
stipendier och projektstöd som du eller din 
förening kan söka för kultur- och konstprojekt 
och verksamhet i staden. 

Kl 16: Västra Götalandsregionen berättar om 
de stipendier och projektstöd som du eller din 
förening kan söka för kultur- och konstprojekt 
och verksamhet i regionen.

Foto: A
ngela Franklin.



Företagarinfo
DROP-IN FÖR NYFÖRETAGARE 
TORSDAG 1/2, 1/3, 5/4 OCH 3/5 PLAN 2 KL 17–19
Träffa rådgivare och andra aktörer som hjälper dig och ger svar 
på dina frågor. Medverkande: Almi, Coompanion, Drivhuset, 
NyföretagarCentrum, Skatteverket och Stadsbibliotekets 
företagarinfo. För mer info: finfo@kultur.goteborg.se  

ATT STARTA FÖRETAG PÅ ARABISKA 
TORSDAG 8/2 OCH 22/3 PLAN 2 KL 18–20

ATT STARTA FÖRETAG PÅ PERSISKA 
TORSDAG 8/3 OCH 26/4 PLAN 2 KL 18–20

NY SOM FÖRETAGARE INOM KULTUR 
TISDAG 27/2 KL 13–16 OCH 10/4 KL 17–20 PLAN 1
Skatteverkets informationsträff för dig som är ny företagare 
inom kulturområdet. Lär dig mer om skatter, avgifter och 
Skatteverkets underlättande e-tjänster. Välj ett tillfälle och 
anmäl dig: www.skatteverket.se/infoträffar  

FACEBOOKSIDA TILL DITT FÖRETAG  
MÅNDAG 19/3 KL 18–19.30. VI SES I ENTRÉN KL 17.45
Vi visar hur du skapar en företagssida på Facebook. Du behöver 
boka en plats, läs mer på stadsbiblioteket.nu/boka.  

SKAPA WEBBPLATS TILL FÖRETAGET 
MÅNDAG 16/4 KL 18–19.30. VI SES I ENTRÉN KL 17.45
Vi visar hur du skapar en webbplats i verktyget Wordpress. Du 
får också veta vad du ska tänka på innan du sätter igång. Du 
behöver boka en plats, läs mer på stadsbiblioteket.nu/boka.

آيا مايل به باز كردن رشكت خصوىص هستيد؟
براى اطالعات بيشرت شام مى توانيد به ما مراجعه مناييدو به زبان فارىس با 

همكارى از آملى.

بنجشنبه 3/ 8 و26/4 طبقه اى دوم ساعت 20–18

خوش آمديد

أن تؤسس رشكتك يف السوید 
موعد املحارضة : یوم الخمیس الواقع يف 8 شباط و 22 آذار ،مبكتبة املدينة ، 

الطابق 2 الساعة 20–18 

هل تفكر بأن تؤسس رشكتك الخاصة يف السويد ؟ 

مرحباً بك إىل محارضة باللغة العربیة توضح كیفیة تأسیس رشكتك الخاصة . 

. Almi بالتعاون مع

Foto: Stefan Stefancik.
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Europa Direkt
På Stadsbiblioteket Göteborg hittar du Europa Direkt 
Göteborgsregionen som svarar på frågor om EU och  
Europa och ordnar arrangemang om aktuella ämnen. 
Du kan också låna böcker om EU och Europa och  
hämta broschyrer. Allt är gratis.

Europa Direkt är EU-kommissionens informations-
nätverk med 16 kontor i Sverige och drygt 500 kontor i 
Europa. Nätverkets uppgift är att kostnadsfritt sprida 
information om den Europeiska Unionen (EU) till 
 allmänheten och att svara på frågor. Kontoren ska 
också arbeta för att främja den lokala och regionala 
debatten om EU.

ARBETA I EUROPA 
5/2, 19/2, 5/3, 19/3 & 16/4 PLAN 2 KL 13.30–16.30
Är du intresserad av att arbeta i ett EU/EES land? Oavsett din 
ålder, om du arbetar eller är student så är du välkommen att 
ställa dina frågor. Vill du få ditt första jobb i ett annat land 
eller vill du utvecklas inom ditt yrkesområde? Efter 15 minuters 
presentation från Eures arbetsförmedlare med gäster får du svar 
på dina frågor vid ett individuellt möte. 

Vi bjuder på ekologisk frukt. 

I samarbete med Eures.

DÖDEN PÅ MEDELHAVET 
TISDAG 27/2 TRAPPSCENEN KL 18
Kom kustbevakningen? Det är sjuåriga Lamis sista ord innan hon 
försvinner i vågorna på Egeiska havet. Tusentals människor, på 
flykt undan krig och förtryck, har drunknat på Medelhavet de 
senaste åren. 

Annah Björk och Mattias Beijmo berättar om sin bok 
Båt 370, ett personligt reportage som handlar om människorna 
på en av de båtar som aldrig nådde Europa. Om ett Europa som 
stänger gränser och om en maffiastyrd flyktingsmuggling.

HÅLL UTKIK
På goteborg.se/europadirekt kan du läsa mer om aktuella 
program eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Kontakta oss på: 
edgr@kultur.goteborg.se eller ring 031-368 33 65.
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H on fick tiotusentals följare när hon la upp 
en film där hon iklädd underkläder och 
mockasiner dansade loss till U Can’t Touch 

This med MC Hammer.
– Jag sparkade upp ett utrymme för mig själv. 

När du är på Instagram får du ett förhållande till 
selfiekulturen. Där upptäckte jag att vi kan förändra 
bilden vi har av oss själva och andra, säger hon.

Visar motbilder
När Stina Wollter besöker Trappscenen i vår blir det 
inte med statistik och fakta.

– Nej, jag kommer att berätta min historia, visa 
bilder, filmer, berätta vad motstånd är för mig. Bland 
annat genom kroppsaktivism, säger hon.

Som konstnär, radioprofil, föredragshållare, 
sångerska, textförfattare och Instagramaktivist tar Stina 
Wollter varje dag fighten mot de skönhetsideal vi matas 
med och för människans rätt att få vara sig själv. Hon 
visar motbilder och synliggör näthatet hon utsätts för 
när hon utmanar de rådande normerna. Avskyn för 
samhällets kroppsfixering och vad den gör med oss 
bottnar också i att hennes storasyster kämpade med 
Anorexia nervosa under många år. Hon avled i sviterna 
av sjukdomen innan hon fyllt trettio år.

Tror på verktyg
Det som händer på Instagramkontot ser Stina Wollter 
som en typ av oavlönat forskningsarbete samtidigt som 
det handlar om henne själv på ett privat plan.

– Jag står på en plats utan återvändo som jag 
använder för att göra mig och olika företeelser synliga. 
Då måste jag formulera mig. Sen kommer kärlek, 
förväntningar, vittnesmål, hat och trakasserier och då 
måste jag formulera mig en gång till, säger hon.

TROTS SMÄRTAN i att möta och läsa hatkommenta-
rerna väljer hon ofta att svara och visa upp det hon gör.

– Det finns 12-åriga tjejer som blir utsatta för sexuella 
trakasserier och kroppsförakt dagligen. När jag svarar 
på kommentarer och offentliggör mina inlägg så ger jag 
tjejerna verktyg. Jag använder motståndet, Jag tror på att 
erövra verktyg som fungerar i vardagen, förtydligar hon.

Hon är en förebild för många och kontot har blivit en 
plats där hennes följare hämtar kraft.

– Det är underbart att höra att de får kraft av en 
människa som bara är sig själv. Men det är också 
hemskt att det gått så långt i detta marknadssamhälle 
som tjänar på att folk ständigt ska känna att de inte 
duger som de är. Då blir jag liksom en ikon för att jag 
är mig själv. Är vi inte tryggare än så, suckar hon.

Tindertempo
Tempot vi lever i menar hon är en viktig anledning 
till beteendet på nätet. Det finns alldeles för lite tid för 
reflektion och eftertanke. 

– Vi lever i en avhumaniserad tillvaro med hög 
hastighet, vi har ett Tindertempo på nätet där vi läser 
fort, kategoriserar och kör, säger hon. Det spiller över 
till irl-livet. Det vi behöver göra är att tassa runt en 
stund och provtänka mera. Provtänk innan du börjar 
hacka på tangentbordet, fortsätter hon. 

ENLIGT STINA WOLLTER kan genuskunskap och 
förhöjd medvetenhet rädda oss från den här utveck-
lingen. Pojkar och män far illa av att bli bestulna på det 
emotionella språket. Ett av de största problemen med 
manskulturen är att små killar inte fostras i att vara 
socialt smörjmedel på samma sätt som tjejer. De får en 
språkbrist och får inte lära sig att ta ansvar för känslor.

– Nu talar jag generellt, det handlar naturligtvis 
inte om alla män, tillägger hon. Men det är ett globalt 
problem och vi kan inte bara konstatera att det är såhär 
– vi måste börja jobba. 

Motstånd med 
konst och kropp
När Stina Wollter startade Instagramkontot ”Konst, kropp, 
katt” 2013 såg hon det som ett slags dagbok i mobilen. Men 
det blev ett verktyg att göra uppror med.

Text: Lena Lind Brynstedt
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”Vi lever i en avhumaniserad  
tillvaro med hög hastighet,  
vi har ett Tindertempo på 

 nätet där vi läser fort,  
kategoriserar och kör.”

I KROPPEN BURET
TISDAG 13/3 TRAPPSCENEN KL 18

Konstnären och kroppsaktivisten Stina Wollter 
om vägen från maktlöshet till motstånd, konsten 
och livet som Instagramaktivist. I år kommer 
hon även ut med en ny bok som kommer kretsa 
kring personliga betraktelser och bildbetraktelser. 

Programmet teckenspråkstolkas.

Stina W
ollter. Foto: G

isela G
atenheim

.
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Ta chansen att göra din röst hörd.

Biblioteket är ditt! 

Kanske det finns något som ligger dig extra varmt om hjärtat eller som du drömt om att 
få dela med dig av till en publik? Akvariefiskars liv, en läsupplevelse, den där fantastiska 
teatermonologen eller varför inte ett litteraturquiz? Stadsbiblioteket bjuder in dig att före-
slå en idé om ett framträdande du vill göra på vår Trappscen!

Vill du delta så mejla till: arrangemang@kultur.goteborg.se och beskriv vad du skulle 
vilja göra. Stadsbiblioteket gör ett urval av de förslag som kommer in. 

Vår blogg med boktips och  

Missa inte stadsbiblioteket.nu!

ett fullspäckat kalendarium.
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Ingrid Löfgren är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

L ena Carlssons bok Frihetslif! Selma Lagerlöf 
och Sophie Elkan »två ensamma fruntimmer« på 
resa med kamera låter oss följa två våghalsiga 

medelålders resenärer på deras resor under tjugo års tid, 
mellan 1895 och 1913.

Premiärturen gick till Italien, som kom att bli Selma 
Lagerlöfs och Sophie Elkans favoritresmål. Här väckte 
Selma stor uppståndelse med sitt nysnaggade hår.

Annars märker jag mest att jag är kommen långt 
bortifrån därför att människor gapa så förfärligt 
på en på gatorna. Det är som vore jag en chines. 

De ha förfärligt roligt åt mitt korta hår.

ANDRA GÅNGER STYRDES kosan mot Frankrike, 
Egypten, Palestina, England, Wales, Balkan, Tyskland 
och Belgien. I sina långa svepande kjolar, höghalsade 
blusar, stiliga hattar, Baedekers resehandböcker och 
kameran i högsta hugg höll Selma och Sophie emellanåt 
ett rasande tempo på sina strapatsrika långresor. Bara 
för att sedan parkera sig på något pensionat i en månad 
eller så. Färdmedlen varierade mellan ångtåg, båt, häst 
och vagn, spårvagn, kamel, åsnor och bärstol.

Resorna gav Selma och Sophie inte bara vidgade 
vyer, bildning, rekreation utan också inspiration i sitt 
skrivande samt möjlighet till research. I takt med att 
Selma blev alltmer berömd, även välbehövlig flykt från 
all uppmärksamhet och press hemma i Sverige.

NÄSTINTILL VARENDA SIDA i Frihetslif! pryds av 
Selmas och Sophies förtrollande sepiafärgade och emel-
lanåt en aning suddiga fotografier. De aldrig tidigare 
publicerade fotona föreställer byggnader, gatuliv, par-
ker, utsikter, naturscenerier och människor, inte minst 
de själva, rejält påpälsade enligt tidens sed. 

Selmas och Sophies första fotografiapparat med 
rullfilm av märket Eastman Kodak tros ha införskaffats 
på resan till Jerusalem 1898. 

LENA CARLSSONS KUNNIGA och inpirerande text 
är ett sant nöje att ta del av. Sidorna livas upp av vykort, 
kartor, enstaka tidningsurklipp samt frikostiga citat ur 
brev och vykort till dem därhemma. Breven i original 
finns på Kungliga Biblioteket. Den stora mängden 
vykort till Selmas mamma samt Selma och Sophies 
resefotografier hör hemma på Mårbackas arkiv.

Frihetslif! är en vacker volym, som väcker habegär 
med dess rogivande, atmosfärrika 
fotografier, som man inte vill göra 
annat än att sitta och hänga med 
näsan över!

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

FRIHETSLIF! AV LENA CARLSSON
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Ingrid Löfgren är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

R omanen Den tyska flickan återberättar 
den sorgesamma historien om den tyska 
lyxkryssaren M/S St. Louis, som i maj 1939 

fullastad med desperata judiska flyktingar korsade 
Atlanten och anlände till Havannas hamn bara för att 
mötas av kalla handen.

De judiska flyktingarna ombord på St. Louis hade 
lagt sina sista besparingar på tillstånd för att, innan 
gränserna stängdes, få lov att lämna Tyskland samt 
på inresevisum till Kuba. Fartyget rymde runt tusen 
passagerare och drygt tvåhundra besättningsmän. 
Det var storslaget med sex däck, luxuös inredning, 
simbassäng samt en balsal. Man åt gott och fick en dryg 
veckas respit innan mardrömmen återvände.

UNDER RESANS GÅNG mottog fartygets kapten 
Gustav Schröder flera oroande telegram från Havanna. 
In i det sista visste han inte om fartyget skulle få 
tillstånd att lägga till vid kajen och passagerarna få lov 
att gå iland. I slutändan förklarade Kubas president 
inresetillstånden för ogiltiga. Endast tjugoåtta personer 
tilläts gå iland, däribland tolvåriga Hannah Rosenthal 
och hennes mamma medan resten av familjen tvingades 
stanna kvar ombord. Kaptenen vädjade förgäves till 
USA och Kanada om att de skulle ta emot flyktingarna, 
men hade sedan inget annat val än att återvända till 
Europa där kriget strax var ett faktum. Majoriteten 
hamnade således snart i nazisternas garn, inom räckhåll 
för gaskamrarna.

I BOKEN PENDLAR berättarperspektivet mellan 
tolvåriga Hannah, som först befinner sig i Berlin, sedan 
ombord på St. Louis 1939 och slutligen i Havanna, 
samt hennes jämnåriga släkting Anna 2014 i New York. 
Läsaren får ta del av en gripande släkthistoria omfat-
tande fem generationer av familjen Rosenthal. Familjen 
var en gång i tiden välbärgad, men drabbades hårt av 
olyckor. Dess trauma i form av sorg och skuld har levt 
kvar i generationer och omvandlat dess medlemmar till 
skuggvarelser. Ett visst hopp om att Anna ska lyckas 
kasta av sig släktens tunga arv känns när jag lägger 
ifrån mig boken.

ROMANEN UPPMÄRKSAMMAR ÄVEN Kubas 
förflutna (författarens hemland). Historien upprepar sig 
under revolutionen då människor återigen stämplas som 
oönskade och tvingas försöka lämna 
landet mer eller mindre utblottade. 
I en tid när Amerika och Europa 
stänger sina gränser för många 
flyktingar känns Den tyska flickan 
skrämmande aktuell.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

DEN TYSKA FLICKAN AV ARMANDO LUCAS CORREA

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu
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Margareta Rossing är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

Ester Blenda Nordström var journalist och 
Sveriges första wallraffare. Hon var en 
rastlös själ och att sitta instängd på en 

tidningsredaktion passade henne inte. Därför gav hon 
sig ut i världen för att berätta om människors vardag och 
dela deras villkor. Hennes böcker, som nu ges ut igen, 
kan ses som en hyllning till arbetets glädje och möda.

Tjugotre år gammal, slog hon igenom med boken 
En piga bland pigor. Ester Blenda brukade ta del av 
lantarbetet på morföräldrarnas gård när hon var barn och 
var inte främmande för att mjölka kor. Därför var det 
ingen som misstänkte att de hade med en journalist från 
Stockholm att göra, då hon sökte anställning som piga.

När man tar del av hennes skildring av de fattiga 
lantarbetarnas villkor, deras oupphörliga råslit och 
stolthet över vad de uträttat efter en arbetsdag kan man 
inte undgå att beröras. Ester jobbade även som lärare 
åt samebarn. I boken Kåtornas folk berättar hon om 
det hårda vildmarkslivet i Lappland och om samernas 
förmåga att bemästra en obönhörlig natur.

ESTER BLENDAS BÖCKER belyser alltid intressanta 
samtidsfrågor. Det faktum att städerna i början av 
1900-talet gav människor nya alternativ till lantarbetet, 
resulterade i att bönderna hade svårt att rekrytera 
arbetskraft. Och så mycket som en tredjedel av Sveriges 
befolkning såg sig en ny framtid i det stora landet i väst.

Ester Blenda måste naturligtvis utforska emigranternas 
liv och villkor. Boken Amerikanskt, som utkom 1923, 

var ett beställningsuppdrag från Åhlen & Åkerlund. 
Hon förband sig att skriva femton artiklar, som skulle 
publiceras i Veckojournalen och resan finansierades med 
5000 kronor. En hisnande summa på den tiden!

Att glida runt bland förstaklassresenärerna var inte 
hennes stil. Att resa tredje klass gav mycket mer stoff 
till artiklarna och det var på det sättet som majoriteten 
av svenskarna färdades när de emigrerade. Ester Blenda 
skildrar hur människor behandlades som boskap vid 
läkarundersökningar, hur hon blir bestulen på pengar 
och bekantskapen med ”trampers” som luffade runt 
och tog ett påhugg här och där. Hon lär sig resa med 
tåg utan biljett genom att krypa in under vagnen och 
sträcka ut sig på bromsstängerna.

VAD SOM GÖR Ester Blendas böcker så tidlösa är 
att hon smälter in helt och njuter 
av alla sammanhang hon befinner 
sig i. Hennes livsaptit och utforskar-
glädje målar fram den verklighet 
som många av våra förfäder och 
släktingar varit en del av. 

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

AMERIKANSKT AV ESTER BLENDA NORDSTRÖM
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ALDRIG EN AV OSS AV YVONNE DE GEER 

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

Margareta Rossing är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

N är chauffören stannar utanför barnhemmet 
säger Jakob att han blir borta högst en 
halvtimme. I lekrummet sitter den lilla 

Ejvor på golvet och kivas med en gosse om en nalle. 
Min, min, skriker Ejvor.

– Den där ser ut att ha temperament, sa 
Jakob. Jag väljer henne!

Så blir Ejvor Jonsson Yvonne de Geer och flyttar till ett 
1700-talshus i Drottningholmsbyn Kanton. I boken 
Aldrig en av oss, berättar journalisten Yvonne de Geer 
om sin barndom som adopterad dotter till Jakob och 
Ingrid de Geer.

ATT YVONNE ÄR ADOPTERAD berättar Jakob på 
hennes tioårsdag i ett par meningar. Och att hennes 
biologiska mamma var en, med den tidens uttryck – 
fallen kvinna. Punkt slut och spring ut och lek. Den 
hemligheten fick inte yppas för någon levande männi- 
ska utanför familjen. Yvonne betraktas som ett oskrivet 
blad och skall få en sann aristokratisk fostran. En adlig 
person skryter aldrig och låter sig inte imponeras. En 
verklig aristokrat är adlig, inte på grund av sin titel, 
utan för att hon är individualist och en självständigt 
tänkande människa.

Samtidigt som Yvonne känner sig älskad och 
accepterad av sina föräldrar finns det ett kyligt 

avståndstagande från de andra i släkten de Geer. 
Yvonne skall inte klemas bort utan sätts i en vanlig 
skola, tillsammans med bond- och statarbarn.

Under krigsåren flyttade familjen till stan och 
Yvonne blir placerad i franska skolan. Vilken 
kulturkrock! Hennes lantliga klädsel synas uppifrån 
och ned. Här skryter man skamlöst med vad man har 
och vad man är. Familjens modesta vanor med att åka 
kollektivt och inte pråla framstår i relief. Yvonne härdar 
inte ut, och hon får byta till en kommunal flickskola, 
där hon genast känner sig hemma.

NÄR YVONNE ÄR 18 ÅR beslutar hon sig för att ta 
reda på sitt ursprung. En kyrkoherde skickar henne ett 
kuvert med upplysningar om hennes första år i livet. Så 
varför inte ta och ringa på hos den biologiska mamman 
och presentera sig? Föräldrarna är 
bortresta och hon rår sig själv.

Yvonne möts av en chock och 
slits av frågan: var hör hon hemma? 
Boken är skriven med friskt humör 
och varm psykologisk insikt.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib



lätt 
svenska

Om du vill lära dig svenska, är det på Plan 2 du ska leta. Här finns 
lättlästa böcker på svenska, språkkurser och läroböcker i svenska. 
Vi arrangerar språkträffar där du kan träna på att prata svenska, 
läsecirklar med lättlästa böcker och läxhjälp för SFI-studenter. 
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Selm
a Lagerlöf.

Selm
a Lagerlöf. Foto: A

nton Blom
berg. 

Lättläst bokcirkel
Selma Lagerlöf
Vi pratar om lättlästa böcker tillsammans. Den här våren har vi valt några av Selma 
 Lagerlöfs böcker. Låna och läs boken innan tillfället. Reservera den på goteborg.se/gotlib 
eller hämta den i informationsdisken på Plan 2. (Se även sida 17.)

JERUSALEM
TISDAG 13/2 PLAN 2 KL 17.30
Jerusalem utspelar sig i Dalarna och i Jerusalem under 
1800-talet där vi får följa några människor ur olika 
generationer under flera år. Vi får bekanta oss med 
deras komplicerade relationer till varandra.

KEJSARN AV PORTUGALLIEN
TISDAG 13/3 PLAN 2 KL 17.30
Kejsarn av Portugallien handlar om torparen Jan i 
Skrolycka som älskar sin dotter Klara Fina över allt 
annat. När hon flyttar till Stockholm och bryter 
kontakten blir han tokig av sorg och försvinner in  
i en drömvärld.

LÖWENSKÖLDSKA RINGEN 
TISDAG 10/4 PLAN 2 KL 17.30
Historien utspelar sig i trakterna kring Karlstad och 
är nästan en spökhistoria. Stort fokus ligger på en 
guldring som general Bengt Löwensköld fått av kung 
Karl den tolfte. Generalen begravs med ringen men en 
bonde och hans hustru stjäl den. De hemsöks sedan av 
olyckor som driver familjen i fattigdom.

ANNA SVÄRD
TISDAG 8/5 PLAN 2 KL 17.30
Huvudfigurerna är den unge prästen Karl-Arthur 
Ekenstedt och hans maka, dalkullan Anna Svärd. 
Prästen anser sig ha fått Guds befallning att ta Anna 
till maka efter att hans förbindelse med Charlotte 
Löwensköld bröts. Livsöden vävs samman i en 
berättelse om kvinnlig frigörelse med inslag av  
sagor och folksägner.
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LÄS SMART OCH DIGITALT
TISDAGAR 6/2–29/5 PLAN 1 KL 10–12
Lär dig låna e-böcker, ladda ner tidningar och ställ 
frågor om surfplattor, appar och sociala medier. Få 
kontroll över din digitala identitet och diskutera 
integritet och säkerhet eller hur man litar på källor  
och nyheter på nätet.

ATT STARTA FÖRETAG – ARABISKA
TORSDAG 8/2 OCH 22/3 PLAN 2 KL 18–20
Information på arabiska om att starta eget företag.

I samarbete med Almi Väst och IFS Rådgivning.

ATT STARTA FÖRETAG – PERSISKA
TORSDAG 8/3 OCH 26/4 PLAN 2 KL 18–20
Information på persiska om att starta eget företag.

I samarbete med Almi Väst och IFS Rådgivning.

Handledning 
SPRÅKTRÄFFAR
MÅN OCH ONS 5/2–30/5 PLAN 2 KL 17.30
Träna på att prata och förstå svenska. 

I samarbete med Röda korset.

LÄXHJÄLP FÖR SFI
TISDAGAR PLAN 2 6/2–29/5 KL 16–19
Få hjälp med dina SFI-läxor. Drop-in.

I samarbete med Göteborgs universitet.

SPRÅKTRÄFFAR MED FILM
TISDAG 20/2, 27/3 OCH 17/4 

HÖRSALEN KL 18
Vi ser på svensk film tillsammans och pratar  
om den efteråt i gruppen.

VISNINGAR AV BIBLIOTEKET 
Vi erbjuder visningar för gymnasieklasser, 
nyanlända, SFI och andra grupper. För mer 
information och bokning, mejla 
visningar.sb@kultur.goteborg.se

آيا مايل به باز كردن رشكت خصوىص هستيد؟
براى اطالعات بيشرت شام مى توانيد به ما مراجعه مناييدو به زبان 

فارىس با همكارى از آملى.

بنجشنبه 3/ 8 و26/4 طبقه اى دوم ساعت 20–18

خوش آمديد

أن تؤسس رشكتك يف السوید 
موعد املحارضة : یوم الخمیس الواقع يف 8 شباط و 22 آذار 

،مبكتبة املدينة ، الطابق 2 الساعة 20–18 

هل تفكر بأن تؤسس رشكتك الخاصة يف السويد ؟ 

مرحباً بك إىل محارضة باللغة العربیة توضح كیفیة تأسیس 

رشكتك الخاصة . 

. Almi بالتعاون مع
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AnnaCarin Elf är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

FÅGLARNA 
AV JOAR TIBERG
Den här boken handlar om fåglarnas liv. Och 
människornas. Vi människor är ganska lika fåglarna. 
En del fåglar hjälper varandra med sina ungar. Vissa 
fåglar håller ihop hela livet. Vi får följa fåglarnas liv 
under ett år. Boken är fylld av vackra bilder och ett fint 
språk. Det känns nästan som att läsa poesi. 
Lättläst nivå 2 (lättare).

STICKA VIRKA BRODERA 
AV KAROLIN OLSSON
Många människor handarbetar. Om man frågar varför 
de gör det så kan en person säga ”jag broderar för att bli 
lugn”. En annan stickar för att inte känna sig ensam. 
Maria berättar att hon virkar saker med starka färger 
och hänger upp på stan. Johan broderar figurer från 
datorspel. I boken får du olika tips om handarbete. 
Lättläst nivå 3 (lätt).

VÄNTA BARN 
AV ULLA BJÖRKLUND
Det här är en bok för dig som väntar barn eller för dig 
som vill ha barn. Under graviditeten uppstår många 
frågor. Vad är det som händer i min kropp? Ett kapitel 
handlar om vanliga besvär under graviditeten. I slutet 
av boken finns en ordlista som förklarar svåra ord. Det 
här är en praktisk handbok med svar på många frågor. 
Lättläst nivå 2 (lättare).

SKOGEN BERÄTTAR 
AV JOAR TIBERG
Att läsa boken Skogen berättar är som att gå en 
skogspromenad tillsammans med författaren.  
Förr i tiden betydde skogen mycket för oss människor. 
I skogen träffade vi våra vänner. Skogen gav 
människorna mat och vi berättade sagor om  
skogen. Nästa gång du går i skogen kommer du  
att se saker som du inte har sett förut.  
Lättläst nivå 2 (lättare).

JAG OCH DU 
AV INTI SHAVEZ PEREZ 
När vi är unga händer mycket i kroppen. Ungdomar 
har många frågor och undrar om det är något fel på 
dem. I boken har över hundra människor intervjuats. 
De berättar om sina liv och får svar på sina frågor. 
Författaren skriver att det är lättare att fatta bra  
beslut om våra liv när vi har kunskap.  
Boken finns också på arabiska.  
Lättläst nivå 2 (lättare).

Låna böckerna hos oss!  
Reservera dem på:  
www.goteborg.se/gotlib

FEM LÄTTLÄSTA BOKTIPS



dynamo
Dynamo är Stadsbibliotekets avdelning för unga. Här hittar du  
kärleksböcker, skräck, fantasy, manga, serieböcker, brädspel och 
tv-spel. I Dynamo kan du sitta och läsa, utmana vänner i tv-
spelsturnering, fika, plugga eller bara hänga. I Creative Corner finns 
det material för eget skapande och om du vill så hjälper vi dig att 
ordna en egen utställning, föreställning eller konsert. 

Foto: A
nna-Lena Lundqvist.
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Jacob Lincke har ett riktigt drömjobb. Han  komponerar musik till tv-spel och film. 
 Till sammans med Jacob prövar vi att skapa musik till bilder och serier med Garageband 
på iPads. Ett fåtal iPads finns att låna, så ta gärna med din egen! Passar för dig 13–25 år.

I samarbete med Riksförbundet Unga Musikanter och Kulturens Bildningsverksamhet.

Musik  och ljudlab 
för unga

HUR LÅTER SCI-FI/FANTASY? 
LÖRDAG 3/2 DYNAMO GAME KL 16–18

HUR LÅTER SKRÄCK? 
LÖRDAG 10/2 DYNAMO GAME KL 16–18

HUR LÅTER SKRÄCK?
LÖRDAG 17/2 DYNAMO GAME KL 16–18

HUR LÅTER ACTION/ÄVENTYR? 
LÖRDAG 24/2 DYNAMO GAME KL 16–18

HUR LÅTER ACTION/ÄVENTYR?
LÖRDAG 3/3 DYNAMO GAME KL 16–18

HUR LÅTER HUMOR? 
LÖRDAG 10/3 DYNAMO GAME KL 16–18

MUSIKKOMPOSITION 
LÖRDAG 17/3 DYNAMO GAME KL 16–18

MUSIKKOMPOSITION  
– UPPVISNING
LÖRDAG 24/3 HÖRSALEN KL 16–18
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Bokcirkel 
för unga
MÅNDAG 5/3 DYNAMO LÄS KL 17–19
Dynamos bokcirkel för unga läser skräckromanen 
Norra latin av Sara Bergmark Elfgren. Vi samlas 
på Dynamo läs och går sedan till ett mysigt rum och 
pratar om vad vi tyckte om  boken. Sara Bergmark 
Elfgren gästar bokcirkeln och du får chansen att 
ställa alla dina nyfikna frågor till författaren själv. 
Bibblan bjuder på fika, så kom ihåg att anmäla dig 
till: jonas.asp@kultur.goteborg.se

Sara Bergm
ark Elfgren. Foto: H

enric Lindsten.

Författar
besök!

FRAME FILMFESTIVAL
LÖRDAG 21/4 TRAPPSCENEN KL 12–13
Frame filmfestival är en regional festival och 
tävling. Filmare tävlar i fyra olika kategorier: 
Mellanvikt (16–19 år), tungvikt (20–26 år), 27+ 
och konstfilm (från 16 år och uppåt). Passa på 
att träffa filmare och fördjupa dig i de kreativa 
processerna som rör filmskapandet. Läs mer på 
kulturivast.se/frame

Foto ur film
en Babes R

oll O
ut.



”Att göra något jag 
tycker om men som 
är kravlöst, det ger 

fantasi. Jag går alltid 
härifrån full av energi 

och idéer.”

BOKBINDERIWORKSHOP
TISDAG 3/4 DYNAMO KL 18–20
Tycker du om papper och kreativt hantverk? Vill du 
ta en paus från elektroniken och lära dig något nytt? 
Kom på en workshop i bokbinderi – lär dig enkla 
bindningar, måla ditt eget omslag och träffa andra 
pyssliga människor! Om du vill kan du ta med eget 
utskrivet material att binda. Workshopen leds av Annie 
Simlund, utbildad på HDK i Göteborg. Begränsat 
antal platser, vill du vara säker på att få plats så 
föranmäl dig till frida.ulvegren@kultur.goteborg.se.

Benjam
in Tedros och A

nnie Sim
lund. Foto: K

atrine K
olström

.
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Pokémondag
När Benjamin Tedros arrangerade Pokémondagen var 
Dynamo Game packat med folk och det var fullt ös i 
flera timmar. Benjamin är 14 år och går på högstadiet 
på Internationella skolan. När han var yngre hängde 
han på biblioteket i Bergsjön men så frågade han om 
det fanns något större bibliotek i stan.

– Då berättade de för mig om detta bibliotek, på 
Götaplatsen. Det finns allting här, säger han.

PÅ DYNAMO BRUKAR han spela spel och läsa serier 
och han har deltagit i två skrivarcirklar och lite andra 
aktiviteter. Idén om en Pokémondag kom efter att han 
hade varit på ett event om japanska serier.

– Det finns en Nintendokonsol där det går att 
tävla mot varandra i Pokémon. Så jag ville arrangera 
en Pokémonturnering. Det fanns inga konsoler på 
Dynamo så jag fick be folk ta med sina egna och det 
kom jättemycket folk. Eftersom det ofta är quiz här 
på Dynamo så tänkte jag att det vore kul med ett 
Pokémonquiz också. Sen hade jag skrivit ut en massa 
Pokémonfigurer på papper, så alla som kom hit fick 
göra en egen Pokémonpin, berättar Benjamin Tedros.

Ungdomarnas kunskap
– Det är så kul att vara med när någon vill sprida gläd-
jen över sitt specialintresse till andra, säger Jonas Asp, 
ungdomsbibliotekarie på Dynamo.

– Benjamin har hängt hos oss ett tag och varit med 
på skrivarcirklar och andra grejer. För oss är det en bra 
möjlighet att ta vara på all kunskap ungdomarna har. 
Vi kan inte själva ordna den här typen av arrangemang. 
Detsamma gäller för Annie Simlunds workshop i 
bokbinderi. Det handlar om Annies intresse, något hon 
har lärt sig och vill sprida vidare, fortsätter Jonas.

ANNIE ÄR 21 ÅR och går andra året på Högskolan 
för Design och Konsthantverk, HDK. Den 3 april 
håller hon sin workshop på Dynamo.

– Vi fick en intensivkurs i bokbinderi när jag gick på 

Hellidens folkhögskola. Min lärare Linda Gimle var 
helt fantastisk och jag har inte kunnat släppa det sedan 
dess, säger Annie.

HON UPPTÄCKTE DYNAMO via Facebook när hon 
ville vara med i en skrivarcirkel. På folkhögskolan gick 
hon en textkurs och letade efter liknande sammanhang. 

– Att göra något jag tycker om men som är kravlöst, 
det ger fantasi. Jag går alltid härifrån full av energi och 
idéer. Det är kul att träffa andra som är här för att det 
är roligt, det är ett mysigt sätt att mötas på, säger hon.

– Jag tror Annie och Benjamin blev inspirerade av 
skrivarcirkeln de båda deltog i. Vi är max tio personer 
och skriver utifrån en given idé. Vi skriver, sen fikar vi 
och läser upp det vi skrivit. Det blir en bra stämning och 
tillit i gruppen. Det är så vi kan utveckla verksamheten, 
när folk känner sig trygga, säger Jonas.

Skapa en egen bok
Annie tycker bokbinderi sammanför alla hennes 
intressen; skrivande, material och teckning. Under sin 
utbildning på HDK skrev hon en bok, Sitt still i båten, 
illustrerade den, gjorde ett eget typsnitt och band 6 
böcker för hand. 

– När jag tog med boken hit till Dynamo så förslog 
de att jag skulle ordna en workshop, berättar hon.

ANNIE SKA LÄRA oss att limbinda böcker och tan-
ken är att vi ska gå hem med varsin egen bok.

– Vi kommer att göra egna omslag och mönster, 
det kommer att finnas olika papperstyper och vi ska 
prata om saker som många inte har en aning om 
ingår i bokbinderi. Jag tycker alla borde få lära sig att 
binda böcker, det ska inte vara så krångligt. Det är 
ett uråldrigt, roligt och väldigt kreativt hantverk som 
jag tycker är viktigt att sprida, i synnerhet idag i den 
digitala åldern, säger Annie Simlund. 

Text: Lena Lind Brynstedt

Förverkliga en 
egen idé
Vill du förverkliga en idé – arrangera en workshop, dela ditt specialintresse, fixa en spelning 
med ditt band, för en publik eller med deltagare? På Dynamo får du stöd och hjälp att dela med 
dig av det du brinner för. Några som har tagit chansen är Benjamin Tedros som arrangerade en 
Pokémondag i höstas och Annie Simlund som kommer att lära oss limbinda böcker i vår.
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ME AND EARL  
AND THE DYING GIRL
MÅNDAG 5/2 DYNAMO GAME 19–21
Att gå på High School kräver en strategi för att 
överleva och Greg har bestämt sig för att göra 
sig så osynlig som möjligt. När hans mamma 
tvingar honom att börja hänga med Rachel, en 
tjej i Gregs klass som just fått veta att hon har 
cancer, så är han mycket skeptisk. En snygg, 
rolig och känsloladdad film om vänskap. 

WONDER WOMAN
MÅNDAG 19/3 DYNAMO GAME 18–21 
Innan hon blev Wonder Woman var hon 
krigarprinsessa hos Amazonerna, tränad för 
att bli en oövervinnerlig krigsmaskin. När ett 
krigsflygplan krashar på den gömda ö där hon 
växt upp blir hon indragen i de stora konflikter 
som rasar ute i välden. Marvels legendariska 
hjälte får nytt liv i den hyllade filmen. 

FUCKING ÅMÅL
MÅNDAG 16/4  DYNAMO GAME 19–21 
Elin har hånglat med ungefär 70 000 killar och 
tycker att allting är tråkigt. Agnes är ensammast 
i hela världen och älskar en viss person så mycket 
att hjärtat nästan går sönder. Detta är tidernas 
bästa ungdomsfilm. Missa den inte!

Filmklubb

Fucking Å
m

ål. Foto: Å
ke O

ttosson/M
em

fis Film

Gratis för alla 13–25 år. 

Hämta klubbkort i 

informationsdisken i 

Dynamo Game 15 min 

innan filmen börjar.

D
etalj från W

onder W
om

an film
affi

sch.
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Skrivar-
cirkel
Använd din kreativitet och utforska olika  former av 
berättande i Dynamos skrivar cirkel. Tillsammans skriver 
vi på utvalda  teman under våren. Du får prova olika 
 övningar och uttryck med inspiration från  böcker, serier 
och konst. Du väljer själv vilka tillfällen du vill komma 
på. Anmäl dig till: jonas.asp@kultur.goteborg.se 

SKRIVSTAFETT
MÅNDAG 12/2 TELLUS 17–19 
Tillsammans skapar vi en berättelse som vandrar från person till 
person fram mot finalen. Ju fler kockar desto BÄTTRE soppa! 

KONTAKTANNONS 
MÅNDAG 12/3 TELLUS 17–19 
Vårsolen är kommen och lockar till kärlek! Vi inspireras av tiden 
före Tinder och andra dejtingsajter, den tid då dagstidningarnas 
annonssidor fylldes av ensamma själar som sökte kärlek och 
vänskap. Men vilka var de? Och vad fick de för svar? Dynamos 
skrivarcirkel skriver lekfulla texter på temat kontaktannons. 

BILD OCH BUBBLA
MÅNDAG 9/4 TELLUS 17–19 
Vi inspireras av bilder som vi klippt ur serie tidningar och 
serieromaner. Genom att sätta ihop bilderna på ett intressant sätt 
skriver vi alla fram nya fantasifulla berättelser.  

I HUVUDET PÅ DYNAMO  
DYNAMOVIC – PARK EDITION 
MÅNDAG 21/5 TELLUS 17–19
Vi går ut i parken och spanar på folk. Det vi ser kommer utgöra 
inspiration till det karaktärsporträtt som vi sedan skapar. Vi låter 
verkliga människor vara grunden till fantasin. 

För dig 
som är  
13–25 år
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Dynamopodden
MISSA IN

TE!

K
ollage: C

hristina R
oos

DYNAMO är ditt fredagshäng mitt i stan! 

Ljusslingorna tänds, snacks  dukas upp 
och musiken höjs. Du som är 13–25 år, 
kom och häng och träffa dina kompisar! 
Vi har TV-spel på storbildsskärmar med 
VR-visir, en DIY-verkstad, brädspel och 
quiz på olika teman.

Detta händer i vår!

Med: Jonas Asp, Frida Ulvegren, 
Christina Roos och Anders Olsson.

En podcast om böcker, spel,  serier, 
film och massa annat! Vad blir 
 månadens OMG? Vad kommer ut  
ur boktitelgeneratorn?

Finns att ladda ner där poddar finns.

Ill: Frida U
lvegren.
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SANDALSKANDAL
FREDAG 2/3 DYNAMO GAME 18–21 
Sandaler, kängor, stiletter och stövlar!  
Shoe-backa skor in sig på dynamo och slår 
klackarna i taket när #clubdynamo bjuder på 
tok-toffliga överraskningar. Du kan vinna finfina 
priser i vårt sko-quiz, skapa coola sko-skulpturer i 
dynamo DIY och som vanligt bjuder vi på snacks 
och tv-spelsbuffé.

CREEPY CREATURES 
FREDAG 13/4 DYNAMO GAME 18–21
Dynamo firar världstapirens dag! Vi tillägnar 
en helkväll åt alla Creepy creatures som lurar i 
mörka vrår runt om i världen. Var med på ett blod- 
sugande, dregligt och slemmigt quiz och vinn fina 
priser! Skapa smycken av läskiga plastdjur i DIY-
hörnan och fota dig med självaste Slenderman. 

MUSICAL.LY MANIA
FREDAG 25/5 DYNAMO GAME 18–21 
Ljuva toner och grymma beats fyller Dynamo när 
bibblan blir till ett stort dansgolv. Musikaliskt 
DIY, dansspel på skärmarna och självklart: 
karaoke. Dessutom; Quiz som kommer få dig att 
sjunga av lycka!

Ill: Frida U
lvegren.

Bild: B
eejee.

Ill: Th
om

asccq.
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Handledning
KULTURSTÖD &  
FÖRENINGSSTÖD 
TORSDAG 1/2  PLAN 2 KL 14–16
Kl 14: Göteborgs Kulturstöd berättar om de 
stipendier och projektstöd som du eller din 
förening kan söka för kultur- och konstprojekt 
och verksamhet. goteborg.se/kulturstod

Kl 15: Stiftelseverksamheten i Göteborg berättar 
om de stöd och stipendier som du eller din 
förening kan söka. goteborg.se/stiftelser

KULTURSTÖD & STIPENDIER
TORSDAG 1/3 PLAN 2 KL 15–17
Kl 15: Göteborgs Kulturstöd berättar om de 
stipendier och projektstöd som du eller din 
förening kan söka för kultur- och konstprojekt 
och verksamhet. goteborg.se/kulturstod 

Kl 16:  Stiftelseverksamheten i Göteborg berättar 
om de stöd och stipendier som du eller din 
förening kan söka. goteborg.se/stiftelser

KULTURSTÖD I STAD & REGION 
TORSDAG 12/4 PLAN 2 KL 15–17
Kl 15: Göteborgs Kulturstöd berättar om de 
stipendier och projektstöd som du eller din 
förening kan söka för kultur- och konstprojekt och 
verksamhet i staden.

Kl 16: Västra Götalandsregionen berättar om 
de stipendier och projektstöd som du eller din 
förening kan söka för kultur- och konstprojekt och 
verksamhet i regionen.

CREATIVE CORNER  
& DYNAMO DIY
Vill du måla, pärla, klippa, virka och skapa? 
I Dynamos två skaparhörnor ligger det alltid 
framme material som du och dina vänner kan 
använda. Saknar du något material är det bara att 
säga till personalen så köper vi in just det du vill. 
Skaparhörnorna är obemannade så här pysslar du 
på egen hand.

LÄXHJÄLP FÖR UNGA
ONSDAGAR 7/2–23/5  
DYNAMO GAME 16–18
Du som studerar på högstadiet, gymnasiet eller 
komvux får hjälp med matematik och andra 
ämnen av lärarstudenter och representanter från 
Mattecentrum. Kom förbi! 
(Ingen läxhjälp 14/2 och 4/4 på grund av lov.)

DIGITALT SKAPANDE 8–100 ÅR
LÖRDAG 10/2 OCH 7/4  
TRAPPSCENEN KL 12–15
Bekanta dig med datorns 
komponenter. Prova på enkel 

programmering av spel och berättelser med hjälp 
av digital storytelling. 10/2 testar vi att göra en 
egen hemsida med HTML/CSS och 7/4 tittar vi 
närmare på MicroBit. Inga förkunskaper krävs. 
Anmäl dig på stadsbiblioteket.nu/boka.

I samarbete med Digitalverkstan.

FÖRSTAGÅNG SVÄLJARE?
MÅNDAG 12/3 TRAPPSCENEN KL 18
Ska du rösta för första gången? Det kan vara 
både spännande, svårt och förvirrande. Hur ska 
du veta vilket parti som ska få din röst? Nu har 
du möjlighet att ställa frågor och diskutera  
med de politiker som representerar dig som 
väljare. Ledamöter från samtliga riksdags-
partier är inbjudna. 

I samarbete med Riksdagshörnan.

[ 62 ]



[ 63 ]

Jonas Asp är ungdomsbibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

E n vanlig ingrediens i romaner i allmänhet och 
i ungdomsböcker i synnerhet är temat ”kärlek 
med förhinder”. Det blir aldrig inaktuellt. 

Något står i vägen för de ungas storslagna kärlek. De 
hålls isär av omständigheter de ej kan styra över.

Ett av litteraturhistoriens mest berömda kärlekspar, 
Romeo och Julia, kunde absolut inte bli ihop. En 
gammal släktfejd hindrade dem från att förenas. Med 
tiden har vi sett ändlösa variationer på denna arketypiska 
konflikt. Fram tills nyligen var det nästan alltid en hon 
och en han: Hon är rik, han är fattig. Hon är en vanlig 
tjej, han är en vampyr. Och nu kan det exempelvis vara: 
Båda är homosexuella men omgivningen är för trångsynt 
för att acceptera kärleken. Både nu och då är den stora 
frågan: Ska de få varandra till slut?

FÖRFATTAREN NICOLA YOON har förstått kraften 
i temat kärlek med förhinder och gjort succé med sina 
ungdomsromaner, bland annat med debutromanen 
Everything everything (på svenska med titeln Ingenting 
och allting). I boken Idag är allt, den andra av Yoons 
böcker som har översatts till svenska, så ser vi åter igen 
kärlek med förhinder. Två unga människor möts på 
Manhattan. Båda står inför livsavgörande förändringar. 
Han, Daniel, ska på en intervju som om allt går vägen 
leder till en plats på det prestigefulla universitet Yale. 
Han ska bli läkare. I själva verket så drömmer han om 
att skriva poesi. Hon, Natasha, är på väg till ett möte 
på migrationsmyndigheten för att gör ett sista försök 

att häva utvisningsbeslutet som samma kväll kommer 
tvinga henne och hennes familj att lämna New York och 
flytta till Jamaica. Trots att hon har levt nästan hela sitt 
liv i USA är hon papperslös invandrare. Utvisningen är 
som en svart undergång. Hon måste lämna tryggheten, 
sitt hem och sina vänner och kastas ut i ett okänt land.

NÅGOT UPPSTÅR DÅ ungdomarna av en slump möts 
på väg till sina respektive möten. De närmar sig var-
andra, trevande och försiktigt. Under loppet av en dag 
utvecklas en förälskelse, starkare än något de tidigare 
upplevt. Boken drabbar mig. Kanske för att de hinder 
som står i vägen för dem är så verkliga och skoningslösa. 

Förutom kärlek med förhinder så är migration ett 
bärande tema i boken. Med tanke på Natashas situation 
är boken angelägen i Sverige idag. På våra gator i 
Göteborg vandrar unga människor 
som är i precis samma situation som 
Natasha. Sist kommer vi till den 
stora frågan: Kommer Natasha och 
Daniel övervinna hindren som står i 
vägen och till slut få varandra? 

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

IDAG ÄR ALLT AV NICOLA YOON 
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Frida Ulvegren är mediepedagog på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

T schick är den nya killen i klassen. En 
bredaxlad tystlåten 14-åring, inflyttad från 
Ryssland. Maik, också 14 år, ser hur Tschick 

med sina smala glipor till ögon lufsar genom rummet 
och dunsar ner i den trånga bänkplatsen längst bak.

Tschick verkar vara riktigt konstig. Han kommer 
ofta sent och vissa dagar luktar han sprit, en lukt som 
Maik känner igen alltför väl från sin mammas perioder.

DE TVÅ POJKARNA är inte vänner. Maik har ett till 
synes privilegierat liv i en lyxig villa. Men hans mamma 
ska läggas in på rehab för alkoholproblem och den ag-
gressiva pappan ska ge sig iväg på en ”affärsresa” med sin 
älskarinna. Att Maik kommer att vara ensam hemma i 
ett par veckor över sommarlovet skulle inte kännas så illa 
om det inte vore för det där med festen. Den coola födel-
sedagsfesten hos Tatjana som Maik är förälskad i. Festen 
som alla i klassen pratat om hela terminen. Festen som 
Maik inte är bjuden till. Att konstiga Tschick inte blivit 
bjuden kunde man förstå, men varför inte Maik? Han 
har ju legat lågt, inte pratat med någon och inte gjort 
bort sig på något sätt. Maik är uppgiven, längtande och 
ensam vid poolkanten i lyxvillan när sommarlovet börjar.

Plötsligt brakar en stulen bil med en bredaxlad 
smalögd 14-årig pojke bakom ratten in på Maiks 
bakgård. Det är Tschick och han har inte bara tjuv-
kopplat en bil. Han har en plan. Maik dras motvilligt 
med på en svindlande roadtrip utan karta i hög fart 
på tyska små landsvägar i en diffus riktning söderut. 

Vidsträckta fält i sommarsolen och udda figurer passerar 
deras väg. Jag hinner skratta, förskräckas och ömka med 
de två pojkarna innan de ens kommit halvvägs av målet.

Handlingen går fort framåt, det blir aldrig tråkigt 
med Maik och Tschick. Vi stannar upp i precis rätt 
stunder. Jag hänförs av en natt på en motorhuv med 
filosofiska tankar under stjärnorna, ett nakenbad i en 
iskall sjö med en konstig och helt fantastisk tjej, Isa, 
som av lukten att döma verkar ha bott på soptippen där 
de hittade henne. 

TSCHICK ÄR DEN tyska succéromanen som har 
översatts till 24 språk, vunnit åtskilliga litteraturpri-
ser och kallats för en modern Catcher in the rye. Den 
svenska utgåvan från 2015 kom ut ett år innan den 
tyska ungdomsfilmen baserad på boken gjorde biosuccé 
i hemlandet. På engelska fick boken ett snyggare omslag 
och den lockande titeln Why we took 
the car, ett genidrag som det svenska 
förlaget tyvärr missade. Men ni vet 
vad folk säger, never judge a book by 
its cover.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

TSCHICK AV WOLFGANG HERRNDORF

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu
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Sara Larsson är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

I en framtid där det inte längre föds några flickor så 
framställs perfekt vackra flickebarn industriellt i 
stället och föds upp i internatskolor där allt går ut 

på att behaga män. Vid 16 års ålder kommer pojkarna 
de är gjorda för och väljer bland dem. De allra mest 
perfekta flickorna blir ”companions” till pojkarna och 
föder deras söner. De andra blir konkubiner, och de 
riktigt misslyckade blir ”chastities” som får fortsätta 
jobba på skolan som en slags steriliserade nunnor.

LIVET PÅ SKOLAN är ganska enahanda, lektioner, 
gymnastik och på kvällarna tittar de på sina ePads med 
MyFace, där de kan ha tävlingar i vem som har vackrast 
ansikte eller vem som passade bäst i en viss outfit. Och 
så blir de regelbundet rankade från vackrast till fulast. 
De är aldrig tillräckligt bra och deras namn får inte 
ens stavas med stor bokstav. Huvupersonen freida är 
nummer 3 när sista läsåret börjar. Hennes bästis isabel 
är nummer 1. Men isabel har gått upp i vikt så att hon 
”inte ens har ett mellanrum mellan låren” och på grund 
av det så kastas rankningen om helt. Plötsligt är det 
svårt för freida att vara lojal mot sin vän.

På ytan är boken en vanlig, nästan klyschig 
tonårsberättelse om en snygg men osäker tjej med 
problem: freida blir osams med sin gamla kompis och 
tar en del dåliga beslut när det gäller nya. Hon testar 
olika outfits och övar på den perfekta selfien. Hon 
blir förtjust i den snyggaste av pojkarna och han gillar 
henne tillbaka.

Men mörkret smyger in mer och mer, ju mer vi får veta 
om freidas värld. Drömkillen är inte så genommysig, 
freidas sömnproblem och beroende av sömntabletter tar 
över hennes liv och till slut framgår det att flickorna, 
trots sina långa skoldagar, inte har fått lära sig läsa eller 
räkna. I stället handlar lektionerna om att ”förbättra” 
varandras utseende på olika sätt, vilket i praktiken går ut 
på att ständigt bli kritiserad och jämförd, att bli hetsad 
till att tävla och trycka ner sina klasskompisar och att få 
sin osäkerhet och sitt självhat förstärkt så att egenvärdet 
enbart består av vilken nytta en man kan ha av en.

RANKNINGEN OCH UTSEENDEHETSEN på skolan 
är väldigt extrem, men egentligen inte direkt värre än 
något som finns på riktigt. ”My face or yours” som de 
spelar där kompisarna ska säga vem som är snyggast på-
minner om Internets ”Hot or not”. ”Who wore it best”, 
är en annan lek och är i verkligheten en vanlig rubrik 
på mingelsidor, när tidningen hittat 
bilder på två kändisar med samma 
klänning. Boken visar upp vår egen 
tid i en förvrängd form som tyvärr 
inte ligger så långt från verkligheten.

Låna boken hos oss! 
Reservera den på: goteborg.se/gotlib

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

ONLY EVER YOURS AV LOUISE O’NEILL
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Frida Ulvegren är mediepedagog på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

R ussebuss! Kosegruppa! Hva skjeeeer? Jo, 
Norge tar över ungdomskulturen så klart. Jag 
är precis som många med mig en älskare av 

den redan kultförklarade tv-serien Skam. 
Många Skamälskare med mig drabbades av 

abstinensbesvär efter att sista avsnittet i varje säsongslut 
rullat förbi. Vi har tisslat på låtsasnorska om vem som 
skulle bli huvudperson i nästa säsong och många av 
önskningarna står otillfredsställda.

BOKEN EN RUMPA ATT DÖ FÖR (Rumpa til 
Ingvar Lycke) av Nina E Gröntvedt är en av de norska 
ungdomsböcker som kommit ut i svensk översättning 
i kölvattnet efter tv-serien. Svenska läsare har fått 
cravings efter allt som är norskt och ungdomsboksför-
läggare nosade västerut efter goda manus att översätta. 
En rumpa att dö för är en av de bättre manusen, men för 
en något yngre publik än serien Skam. Den är lättsam, 
humoristisk och har en härligt otypisk men helt verklig-
hetstrogen kvinnlig huvudkaraktär.

Hon heter Pauline, är en 15-årig högstadietjej som 
brinner för att göra film. Hon skriver filmmanus på 
servetter, testar olika genrer med tveksamt resultat och 
filmar klipp till filmprojekt med sin mobilkamera.

När klassen ska ha teaterlektioner med en känd 
skådespelare, Ingvar Lycke som gästspelar på 
Trondheims stora teater, lyckas Pauline slippa ur 
det för henne plågsamma skådespeleriet genom att 
anmäla sig som klassens egen dokumentärfilmare av 

projektet. Läraren Thor blir entusiastisk över hennes 
initiativrikedom och saken är klar. Det ska bli en 
dokumentärfilm av teaterprojektet och till slutet av 
terminen ska det bli teateruppspel och filmvisning. 
Paulines filmarintresse har tagit över tillvaron och 
bästisen Martin tycks bli alltmer trumpen. När Pauline 
dessutom blir tokigt förälskad i skådespelaren Ingvar 
Lycke så eskalerar Martins irritation och vänskapen 
mellan Martin och Pauline verkar vara på väg att brista.

NINA E GRØNTVEDT FYLLER UPP en bit av det 
glapp som finns i bibliotekets ungdomsbokhylla, och 
jag hoppas på att få upptäcka fler självupptagna tjejer 
och transpersoner med diverse nördiga specialintressen 
i ungdomsboksutgivningen framöver. Bokens titel är en 
solklar femma, huvudkaraktärens personlighet likaså. 
De korta kapitlen, det sköna språket och luftiga sidorna 
gör den snabbläst. Den är ett under-
hållande tidsfördriv och passar dig 
som är 13-16 år som vill ha en snabb-
läst bok med cringe-humor och en 
välskriven kvinnlig huvudkaraktär.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

EN RUMPA ATT DÖ FÖR AV NINA E GRØNTVEDT

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu
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Anna-Klara Aronsson är bibliotikarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

J ag erkänner. Jag hade inte direkt en positiv bild 
av Viktor Frisk. Viktor som i melodifestival 
Samir & Viktor och Viktor Frisk som i blogg- 

och instagramstjärna.
Men det är gott att få ändra åsikt. Viktor Frisk har 

tillsammans med journalisten och skribenten Mia 
Gahne gjort en bok om sitt liv med ADHD – Min 
superkraft! : så har jag lärt mig älska min struliga adhd. 
ADHD är Viktors superkraft som gjort honom till 
stjärna, men också något som ofta ger honom problem 
i vardagen.

Det var som om jag hade  
myror i brallorna. Jag kunde 

helt enkelt inte hålla mig stilla.
VIKTOR BERÄTTAR OM när han växte upp och sedan 
om olika delar i sitt liv som ung vuxen med ADHD. 
Det är exempelvis skola, hur det känns att få en diag-
nos, vänner, fans, kläder, sociala medier, ekonomi och 
kärlek. Både positivt och negativt får plats. Jag tycker 
det är stort av Viktor att lämna ut sig själv. Som att han 
har lätt att få vänner, men svårt att behålla dom. Som 
att han blivit bloggstjärna, varit med i Mello och tjänar 
massor med pengar, men inte kan sköta sin vardagseko-
nomi. Att han ofta får ångest och att livet helt kan köra 
ihop sig, men att han ser ljust på framtiden.

Varje kapitel har en ruta med information om ADHD 
eller Viktors tips och funderingar. Exempelvis sant 
och falskt om ADHD, eller hur en skriver listor och 
strukturerar vardagen. Det finns också kommentarer 
från Viktors familj som alltid stöttat honom.

Alla människor är inte likadana.  
Alla har vi olika förutsättningar att lära 

oss saker på olika sätt. 

BOKEN ÄR UTFORMAD för att passa barn och unga 
med ADHD. Den är på många sätt lätt att läsa, med 
tydlig men sprallig och färgstark layout. Texten är som 
att Viktor pratar direkt med en. För den som är ett 
yngre fan finns gott om bilder på Viktor.

Det enda jag saknar är länkar till fakta och föreningar 
för den som vill veta mer om 
ADHD. Men faktum är att jag 
faktiskt älskar den här boken. Den 
är rolig men ibland smärtsam att läsa. 
Jag lärde mig absolut nya saker om 
ADHD. Viktor, du har ett nytt fan!

Låna boken hos oss!  
Reservera den på: goteborg.se/gotlib

MIN SUPERKRAFT! AV VIKTOR FRISK

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu



Är du 9–12 år och vill vara med  
och rösta fram dina  favoritböcker? 
På barnavdelningen finns de Bokjuryböcker du kan läsa och rösta på. Det är böcker om 
 mysterier, magi, kärlek, rymden, sport, utdöda bestar, fasansfulla fastrar och  alldeles 
 vanliga dagar. En del böcker är tjocka, en del lättlästa och självklart går det lika bra att 
läsa böckerna som talböcker. 
Omröstningen pågår 8/1–23/3. Förutom att rösta har du också möjligheten att vinna fina 
 priser. Prisutdelningen sker på Världsbok dagen måndag 23/4 i Tellus klockan 17.
I samarbete med Kultur i Väst.



barn

Foto: A
nna-Lena Lundqvist.

Har du eller ditt barn behov av  
teckenspråkstolkning av program?

Kontakta oss några dagar i förväg på:  
barn.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se

På barnavdelningen hittar du bland annat bilderböcker för de allra 
minsta, klassiska sagor, spännande kapitelböcker, musik, filmer och 
ljudböcker för barn upp till 12 år. Här kan barn och deras vuxna läsa, 
pyssla, leka och bara vara. 

[ 69 ]



STADSBIBLIOTEKETS  
BOKHJÄLTAR 10–12 ÅR
START TORSDAG 8/2 KL 16–17.30
Vi läser böcker, pratar om böcker och tipsar varandra 
om böcker. Böcker som får oss att bli glada, arga, 
ledsna, frågande eller kanske till och med lite darriga 
i knäna. Och så fikar vi. För att det ska bli riktigt 
roliga samtal behöver du ha läst ut den aktuella boken 
till varje klubbtillfälle. Det går självklart lika bra att 
läsa boken som talbok. Vi samlas vid Tellus på barn-
avdelningen kl 15.55. Kom i tid för vi sitter i ett hemligt 
klubbrum som det inte går att ta sig till på egen hand. 

Anmälan avser samtliga tillfällen (8/2, 1/3, 22/3, 12/4, 3/5 
och 24/5) och skickas senast måndag 5/2 till:  
barn.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se 
Ange namn, ålder och telefonnummer. Skriv 
”Bokhjältar” i ämnesraden.

Till första Bokhjälteträffen ska alla ha läst:

En hemlig bok … som hämtas på stadsbibliotekets 
barnavdelning när du har anmält dig och fått 
bekräftelse på att du fått en plats i klubben.

Vårens 
klubbar
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PYSSELKLUBBEN FRÅN 4 ÅR
MÅNDAG OJÄMNA VECKOR 12/2–21/5
VERKSTAN KL 15–16
Du och ditt barn är välkommen till verkstan 
på en mysig bok- och pysselstund med 
bibliotekarier och mediapedagoger som arbetar 
på barnavdelningen. Låt kreativiteten flöda, 
tryck, pärlor och kollage är några av de saker vi 
gör tillsammans. Ingen anmälan, men begränsat 
antal platser.

KREATIVA TORSDAGAR 9–12 ÅR
TOR 1/2–31/5 CRAFTY CORNER KL 15–16
Gillar du att skapa tillsammans med andra? 
Hänga med nya och gamla vänner och göra 
fina grejer som du kan ta med hem? Då är 
torsdagseftermiddagarna i Crafty Corner stället 
för dig! Från kl 15 varje torsdag dukar vi fram 
roligt skapandematerial som du kan pyssla med 
själv eller tillsammans med vänner.

CLUB LOLLIPOP 11–13 ÅR
START FREDAG 2/3 TELLUS KL 15–16
Är du tjej eller transperson och är 11–13 år, är 
du välkommen som medlem i Club Lollipop. 
Sara och Christina dukar upp gofika och vi 
pratar om hemliga, viktiga, roliga, läskiga, stora 
och små saker som händer i livet. Vill du vara 
med i en riktigt bra klubb? Anmäl dig till barn.
stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se senast fredagen 
den 23/2. Anmälan gäller för alla fyra gånger:  
2/3, 27/3, 27/4, 25/5. 

OBS! 27/3 är en tisdag och då ses vi kl 17–18.

MIINIKLUBBEN 4–7 ÅR
FRE OJÄMNA VECKOR 2/2–11/5 
TELLUS KL 10
Miiniklubben är bokklubben för dig som är 
4–7 år. Tillsammans stiger vi in i sagans magiska 
värld och ser vart den tar oss. Du blir medlem 
i vår sagoklubb och får ditt eget klubbkort. Vi 
träffas i Tellus på fredagar ojämna veckor.
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PASSALENS MUSIKGRUPP FÖR ALLA
SÖNDAG 4/2, 18/3 OCH 15/4 TELLUS KL 14
En härlig musikstund för alla där vi får det att svänga! 
Passalen är en ideell förening med fritidsverksamhet för 
barn och ungdomar med funktionsvariationer. 

BARA SPORT, BARA SPORT…
SÖNDAG 11/2 TELLUS KL 14
Vi värmer upp inför sportlovsveckan med en hurtig 
film visning, sedan kan du hitta sportböcker och 
sportspel på avdelningen. Vilken film? Ja, det vet vi inte 
än, men håll utkik på barnavdelningens anslagstavlor.

RUBIKS KUB – KUL I KUBIK! FRÅN 8 ÅR
SÖNDAG 18/2 TELLUS KL 14
Har du lyckats lösa en rubiks kub någon gång?  Har du 
klarat att lösa den med förbundna ögon? Vi får besök 
av Simon Westlund, tidigare svensk mästare i att lösa 
rubiks kub. År 2011 vann han tv-programmet Talang 
då han löste en rubiks kub med förbundna ögon på 
55 sekunder. Se Simon trixa med kuber och lär dig en 
och annan teknik direkt från proffset. Och så blir det 
tävling också, kanske är det du som blir bibblans egen 
speedkubmästare! Biljett hämtas i disken från kl 13 
samma dag, begränsat antal platser.

NU SPÖKAR DET IGEN! FRÅN 3 ÅR
SÖNDAG 25/2 TELLUS KL 14
Tror du på spöken? Bra, då ska du få träffa världens 
snällaste spöke. En berättelse om rädsla, mod och 
oväntad vänskap. Dockspel av och med Fia Löwenmark. 
Biljett hämtas i disken från kl 13 samma dag,  
begränsat antal platser.

AAOOII 0–12 MÅNADER
SÖNDAG 4/3 TELLUS KL 14
Aooii är en föreställning för de allra minsta. Olika 
”happenings”, så som bollen som flyger, en fjäril viftar 
förbi, färger, många färger. Rosa, orange och lila. Fjädrar, 
hopp. Och ett hopp till. Av och med Josefina Karlsson 
Vargara (Sagofen Isadora). Biljett hämtas i disken från 
kl 13 samma dag, begränsat antal platser. 

Sagolik 
söndag

Foto Å
sa G

aelle M
arcel
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Foto: Eva Brandin
Lotta Sjölin C

ederblom
 Foto: Å
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ahlgren.

TROLLRINGEN 3–6 ÅR
SÖNDAG 25/3 TELLUS KL 14
En gång hittade jag – långt in i skogen – en labyrint 
med stora stenar. Jag gick in, i mitten fanns ett trollbo 
med ett stort och väldigt gammalt troll. Hon hade levt 
i sjuhundrafemtio år och fött massor av små ungar. 
Lotta Sjölin Cederblom tar er med in i sagans värld 
med sånger, dans, rim & ramsor. Biljett hämtas i disken 
från kl 13 samma dag, begränsat antal platser.

JÄTTEN UTAN HJÄRTA  
TEATER MARANG 4–11 ÅR
SÖNDAG 8/4 TELLUS KL 14
En fartfylld berättelse om två tvillingar, en flicka och 
en pojke som med list lyckas lura Jätten utan hjärta. 
Han har tagit deras mamma till fånga. Kan de få henne 
fri? Berättelsen har sitt ursprung i en romsk folksaga. 
Teater MaRang är skådespelaren Suzanne Rangstedt 
och gitarristen Bengt Magnusson. Biljett hämtas i 
disken från kl 13 samma dag. Begränsat antal platser.

PRINSESSAN OCH  
GRODAN FRÅN 3 ÅR
SÖNDAG 22/4 TELLUS KL 14
Fritt efter Bröderna Grimms saga. Spännande, roligt 
och sagolikt. Dockspel av och med Fia Löwenmark. 
Biljett hämtas i disken från kl 13, begränsat antal platser.

SAGODRÖMMAR 3–5 ÅR
SÖNDAG 29/4 TELLUS KL 14
Sagofen Isadora ska gå och lägga sig. Hennes pappa 
har virkat drömmar som Isadora får välja. Hon råkar 
välja fel dröm. En mardröm. Men som tur är vaknar 
Isadora igen. Biljett hämtas i disken från kl 13 samma 
dag, begränsat antal platser.

TURKOS SAGOBOK 5–9 ÅR
SÖNDAG 13/5 TELLUS KL 14
En kringvandrande sagoberättare plockar sagor och 
berättelser ur sin kappsäck och möter barnen på deras 
egna villkor med både fantasi och stolthet i att vara döv.

Sagostunden bjuder på både spännande och magiska 
ögonblick om starka döva förebilder och hjältar, om 
rötter och om att hitta hem.

Föreställningen är ett led i Riksteatern Tyst Teaters 
hyllning till dövrörelsen som firar 150 år. Och den 
14 maj är det Teckenspråkets dag.

Detta är en tyst teater, med teckenspråk. Medverkande: 
Amina Ouahid, regissör: Mette Marqvardsen, kostym: 
Annika Sundqvist och dramaturg: Tora von Platen.

Teater M
aR

ang Foto: Peter Berglund.
Turkos sagobok Foto: Å

sa U
rban Jurén.
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Klara, färdiga, gå! Tävla i Rubiks kub, var 
med på högläsningsrace eller träffa en riktig 
Quidditch spelare. Sportlov på biblioteket är 
något alldeles extra.

BARA SPORT, BARA SPORT ... 
SÖNDAG 11/2 TELLUS KL 14
Vi värmer upp inför sportlovsveckan med en hurtig 
filmvisning, sedan kan du hitta sportböcker och 
sportspel på avdelningen. Vilken film? Ja, det vet vi inte 
än, men håll utkik på barnavdelningens anslagstavlor.

SPORTTEMA PÅ  
PYSSELKLUBBEN FRÅN 4 ÅR
MÅNDAG 12/2 VERKSTAN KL 15–16
Låt kreativiteten flöda – skapa tillsammans med 
bibliotekarie och mediapedagog som arbetar på 
barnavdelningen. På sportlovet dekorerar vi svettband. 
Biljett hämtas i disken senast kl 14.30. 

DANCEOKE 2–5 ÅR
TISDAG 13/2 TELLUS KL 11–11.30
Sväng dina lurviga när sagorummet förvandlas till 
dansbana. Hur svårt kan det egentligen vara att 
göra samma moves som de gör i musikvideos? Ingen 
anmälan, men begränsat antal platser.

DANCEOKE 6–10 ÅR
TISDAG 13/2 TELLUS KL 15–15.30
Vi sätter på roliga och knäppa musikvideos och försöker 
att följa dansstegen så bra vi kan. Svårt men SÅ skoj! 
Ingen anmälan, men begränsat antal platser.

SAGAN OM ROBIN HOOD  
OCH GULDPILEN! FRÅN 6 ÅR
ONSDAG 14/2 TELLUS KL 14
Det är dags för sagoberättare på biblioteket! Det blir 
en saga om Robin Hood och hur han tävlar i den 
största bågskyttetävlingen i England. Men Sheriffen av 
Nottingham har helt andra planer ... 

KREATIV TORSDAG GOES  
SPORTY 9–12 ÅR
TORSDAG 15/2 CRAFTY CORNER KL 15–16
Hur går sport och pyssel ihop? Låt din kreativitet och 
fantasi flöda – tillsammans pysslar vi något roligt, 
härligt, galet, magiskt hela timmen lång på tema sport.

Sportlov!
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QUIDDITCH, EN MAGISK SPORT 
LÖRDAG 17/2 TRAPPSCENEN KL 12–13 
Visste du att det finns mugglare som spelar quidditch? 
Kanske har du till och med sett dem jaga runt med sina 
kvastar mellan benen på träningspass i Slottsskogen. 
De kallar sig Gothenburg Griffins, de vann SM-guld 
2017 och nu äntligen bjuder Bibblan in till en träff 
med stjärnorna från laget som berättar om sporten som 
föddes i den första Harry Potterboken för över 20 år 
sedan. Om vädret så tillåter kan du få pröva att kvasta 
loss själv i Lorensbergsparken när uppvisningen på 
scenen är slut.

RUBIKS KUB 
KUL I KUBIK! FRÅN 8 ÅR
SÖNDAG 18/2 TELLUS KL 14
Har du lyckats lösa en Rubiks kub någon gång? 
Har du klarat att lösa den med förbundna ögon? 
Vi får besök av Simon Westlund, tidigare svensk 
mästare i att lösa rubiks kub. År 2011 vann han 
tv-programmet Talang då han löste en rubiks 
kub med förbundna ögon på 55 sekunder. Se 
Simon trixa med kuber och lär dig en och annan 
teknik direkt från proffset. Och så blir det tävling 
också, kanske är det du som blir Bibblans egen 
speedkubmästare! Biljett hämtas i disken från 
kl 13 samma dag, begränsat antal platser.

HÖGLÄSNINGSRACE FRÅN 4 ÅR
FREDAG 16/2 TELLUS KL 10–12 
Simmeli summeli svärd vi tar oss till sagans värld, 
simmeli summeli slända för där kan ju allting hända. 
Lyssna på en eller flera sagor i bibliotekets fina 
berättarrum Tellus. Programmet sker i samverkan med 
Generationsmöten och barn och unga som volontärläser. 
Ingen anmälan.
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LIKA OLIKA 6–8 ÅR
ONSDAG 14/3 TELLUS KL 12
Hur är det att leva med en funktionsvariation? Hur 
är det att sitta i rullstol? Hur pratar vi om inte med 
munnen? Lyssna när Martin Knutsson och hans 
assistent berättar om hur det är att ha en CP-skada. 
Ställ alla frågor du har och lär dig något nytt. Säkert 
kommer du att märka att vi alla är precis lika olika … 
Anmäl dig till: barn.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se. 
Skriv ”Lika olika” i ämnesraden.

ALMA-PRISET 2018
TISDAG 27/3 TRAPPSCENEN KL 12
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är världens 
största barn- och ungdomslitteraturpris. Innan vi får reda 
på vem som blir årets ALMA-pristagare presenterar klasser 
ifrån Göteborgs stad några av sina favoriter och sedan följer 
vi tillkännagivandet på storskärm tillsammans.

Påsklov!
TISDAG 3/4–LÖRDAG 8/4
Var med och bestäm vilka pyssel vi ska ha i 
Verkstan & Crafty Corner, vilken film vi ska 
visa på veckans Filmtajm, vilka tv-spel vi ska 
ha på våra konsoler och såklart: vilken som 
är den bästa boken! Tisdag till lördag är det 
Barnens Val på barnavdelningen. Då får alla 
barn vara med och bestämma. Du kan också 
lägga programförslag och andra roliga idéer till 
avdelningen i vår önskelåda.

DIGITALT SKAPANDE 8–100 ÅR
LÖRDAG 10/2 OCH 7/4  
TRAPPSCENEN KL 12–15
Bekanta dig med datorns komponenter och prova på 
enkel programmering av spel och berättelser med 
hjälp av digital storytelling. 10/2 testar vi att göra 
en egen hemsida med HTML/CSS och 7/4 tittar 
vi närmare på MicroBit. Inga förkunskaper krävs. 
Anmäl dig på stadsbiblioteket.nu/boka

I samarbete med Digitalverkstan.
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Sagor på  
olika språk 
Sago- eller sångstund varje lördag kl 14.  
Ingen bokning eller biljett behövs. Från 3 år.

– KINESISKA 
LÖRDAG 3/2 OCH 7/4 TELLUS KL 14
Sagoläsare är Jun Du.

SÅNGSTUND MED FIA – SVENSKA 
LÖRDAG 10/2, 10/3 OCH 12/5 TELLUS KL 14
Sånger, ramsor och rörelse med Sofia Löwenmark.

ONCE UPON A TIME – ENGELSKA 
LÖRDAG 17/2 OCH 26/5 TELLUS KL 14
Sagoläsare är Mimi Vesterlund.

OLIPA KERRAN – FINSKA 
LÖRDAG 24/2 OCH 28/4 TELLUS KL 14
Sagoläsare är Meri Gerhard.

ERA UMA VEZ – PORTUGISISKA 
LÖRDAG 3/3 OCH 5/5 TELLUS KL 14
Sagoläsare är Maria Clara Neto Andersson. 

– ARABISKA 
LÖRDAG 17/3 OCH 21/4 TELLUS KL 14
Sagoläsare är Fowsiya Abukar.

SHEEKO-SHEEKO  … – SOMALISKA 
LÖRDAG 24/3 TELLUS KL 14 
Sagoläsare är Fowsiya Abukar.

NU SKA VI PRATA  
SAGOSTUND MED TAKK FÖR ALLA
LÖRDAG 14/4 TELLUS KL 14
Författarna Embla Sue Panova och Jessika Linde 
läser ur sin nya bokserie Nu ska vi prata!. I serien står 
barnens språkinlärning i fokus, både det talade och det 
tecknade språket. Böckerna är framtagna i samarbete 
med talpedagog.

TAKK–SÅNG FÖR ALLA
LÖRDAG 2/6 TELLUS KL 14
Sångstund med tecken (AKK).  
Framförs av Alexandra Gozon.
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I verkstan kan du rita, klippa, limma och pyssla 
med olika material tillsammans med en vuxen. 
Crafty Corner är för dig som är lite äldre. 

Om inget annat anges i aktuellt månads-
kalendarium är Verkstan och Crafty Corner 
obemannade. För att det ska vara en kreativ och 
välkomnande plats behöver alla hjälpas åt att 
hålla fint. Säg gärna till oss om något material 
saknas och behöver fyllas på.

Verkstan och 
Crafty corner

Ramsor
Härliga stunder för de allra minsta såväl  
som för de lite större barnen. Sjung, ramsa  
och dansa!

VICKE VIRE 4–11 MÅN
TISDAGAR JÄMNA VECKOR 6/2–29/5 KL 10.30
Sjung, spela och dansa tillsammans med ditt barn  
under ledning av musikpedagogen Caroline Hernberger. 
Boka på nätet dagen innan från kl 9. En biljett per 
bibliotekskort. (Inget Vicke Vire 3 april p.g.a. påsklov)

Läs hur du bokar på www.stadsbiblioteket.nu/boka

PELLE PLUTT 1–2 ÅR
TISDAGAR OJÄMNA VECKOR 27/2–22/5 KL 10.30
Tillsammans sjunger, ramsar och spelar vi under ledning 
av babysångkonsulenten Charlotte Ljung. Boka på nätet 
dagen innan från kl 9. En biljett per bibliotekskort.  
(Inget Pelle Plutt 13 februari p.g.a. sportlov)

Läs hur du bokar på www.stadsbiblioteket.nu/boka

AVSLUTNING BOKJURYN VÄST
MÅNDAG 23/4 TELLUS KL 17
Nu är det äntligen dags! På Världsbokdagen avslutar 
vi Bokjuryn väst och får reda på vilken bok som 
stadens 9–12-åringar röstat fram som bästa bok 2017. 
Du som har varit med och röstat under perioden 
8/1–23/3 har haft möjligheten att tävla om fina priser 
och nu presenteras vilka som har vunnit.

Foto: Paulo Augilar.
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HÖGLÄSNING ÄR MAGISKT
MÅN 5/2 BIBLIOTEKET 300 M2 KL 12.30–12.45
Inspirationskvart. Du kan förändra ett barns liv. Läs 
högt! När vi läser tillsammans växer vårt ordförråd. Ett 
rikt och nyanserat språk gör att vi kan interagera och 
förstå vår omvärld. Pedagog Anna Hedlund pratar om 
bilderbokens magi och ger boktips.

TILLSAMMANS MED DIN KLASS
Våra program för klasser hittar du på museilektioner.se  
Även utan bokad plats är ni förstås hjärtligt välkomna 
hit. Vi svarar alltid på dina och barnens frågor och 
i mån av tid kan vi visa runt. På webben finns ett 
material som pedagoger själva kan använda tillsammans 
med klassen, en skattkarta och ett spännande uppdrag 
som tar er runt barnavdelningen.  
Se: stadsbiblioteket.nu/visning-barn

TALBOKSDROP-IN 
6/2, 20/2 27/2 OCH 6/3 BARNAVD. KL 18–20
Har ditt barn en läsnedsättning som gör att det är 
svårt att läsa tryckt text? Med appen Legimus kan du 
lyssna på inlästa böcker i telefon eller på surfplatta. 
Kom på drop-in med ditt barn och bli registrerad 
talboksanvändare. Ladda gärna ner appen innan. 

DITT HJÄRTAS SPRÅK 0,5–1,5 ÅR
START ONSDAG 21/2 TELLUS KL 11–12
Talar ni fler språk än svenska i familjen? Är du sugen på 
att träffa andra föräldrar och lära dig mer om ditt barns 
språkutveckling? I föräldraklubben Ditt hjärtas språk 
umgås vi, pratar om bibliotek, högläsning och språk. 
Och om barn och föräldraskap, så klart. För dig som 
har barn som är 6 månader till 1,5 år.

ONSDAG 21/2 KL 11–12
Lär känna ditt bibliotek

ONSDAG 7/3 KL 11–12
Logopeden hälsar på

ONSDAG 21/3 KL 11–12
Högläsning – tips och trix

Anmälan avser alla tillfällen och skickas senast 19/2 till 
sara.appelqvist@kultur.goteborg.se. Ange ditt namn, 
ditt telefonnummer, barnets ålder samt vilka språk som 
talas i er familj. Skriv ”Ditt hjärtas språk” i ämnesraden. 

Vuxna och pedagoger
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Margareta Rossing är bibliotikarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

A lla har vi någon gång häpnat, när vi sett små 
djur uppförstoras. Att de är så intrikata och 
invecklade med sina antenner, vingar och 

sugrör. Och vi har hela tiden ihjäl dem, oavsiktligt eller 
med vilje.

I boken Myran, text Bisse Falk med illustrationer 
av Henning Trollbäck, träffar vi myran och bladlusen.
Myran har låtit fånga en liten bladlus. Lyckliga vandrar 
de båda stigen fram, alltmedan molnen tätnar. Men 
hallå, vem är det egentligen som haffat vem? Att det är 
bladlusen som blivit tillfångatagen bevisas av att hon 
har ett rep runt midjan. Fast detta verkar inte utlösa 
några protester från hennes sida. Glatt går hon i täten 
och försöker hela tiden uppmuntra myran att ånga på.

USCH, EN ISKALL regndroppe, myran blir alldeles stel 
och tror att han skall drunkna. Och ett stort grässtrå 
dyker upp på stigen, flera gånger större än de båda att 
forcera. Det roliga är att det är bladlusen som peppar 
för den vidare promenaden. Hon låter välvilligt myran 
behålla sin värdighet och traskar med, trots att hon fle-
ra gånger om kunnat smita under myrans sömnattacker 
och gnäll. Är det hennes äventyrslusta som gör att hon 
avstår eller vill hon vara solidariskt med myran? Kanske 
är hon nyfiken på hur det ser ut inne i stacken? Det kan 
man diskutera.

Efter alla ansträngningar är de framme. Skall de bli 
insläppta av myrvakten med kepsen på sné? För första 
gången ser bladlusen lite rädd ut. Och en vakt skall ju 

ha lite attityd. Men efter lite sniffande med antennerna 
konstaterar han att myran har rätt doft. Entré!

Och vilken succé bladlusen gör. Generös som hon är, 
kissar hon pottan full och låter alla smaka. Bladluskiss 
är myrornas godis nummer ett. Men myran blev så trött 
efter alla ansträngningar och måste krypa i säng. Hon 
hade ju bara sovit 100 gånger denna dag.

BOKEN AVSLUTAS MED en liten faktaberättelse om 
hur myror gör. Och allt är alldeles sant. Jag tänker att 
boken ökar respekten för djur. Vi mäter allt med vår 
egen kroppslängd och funderar sällan på hur fint kon-
struerade krypen kan vara. Så kanske att vi kliver lite 
extra försiktigt förbi myrstigen nästa gång.

Illustrationerna är kongeniala. Man kan nästan 
känna doften av barr i det brungula dunklet. 
och med finstämda medel uttrycks de små livens 
sinnesstämning. Att myrstacken 
på håll tecknas med tinnar 
och torn ger också en hint om 
vilket komplicerat bygge den 
faktiskt är.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

MYRAN AV BISSE FALK OCH HENNING TROLLBÄCK

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu
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EN DAG ERBJUDER mobbargänget Lilla Hon att få 
komma in i kuddrummet. På ett villkor. Att hon ensam 
går upp på vinden. Och längtan till kuddrummet är så 
stor, att hon gör det trots att hon är livrädd när mörkret 
och den döda lukten slår emot henne. Mobbarna slår 
igen dörren bakom Lilla Hon och låser den. Varken ma-
gistern eller Lilla Hons föräldrar märker att hon saknas.

Det finns inga spöken. Det där är bara 
nys och inget man behöver vara rädd för. 

Elever däremot, de finns på riktigt.

DET HÄR ÄR EN otäck och underbar bok. En skräck-
berättelse med splatter och hög puls, men med ett bud-
skap. Om utanförskap, mobbing, grupptryck, ensamhet 
och vuxnas frånvaro. Och en påminnelse om att det inte 
behöver vara spöken som skrämmer, utan människorna 
själva. Det är en läsvärd berättelse. 
En bok där text och bild samspelar 
på bästa vis. Och slutet! Slutet får en 
alldeles egen fanfar av mig.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Bodil Alvarsdotter är barnbiblioteks- 
konsulent på Stadsbiblioteket Göteborg

L illa Hon känner sig ensam fastän mamma och 
pappa är hemma. Tur att hon älskar skolan, 
konstigt nog, för hon är ensam där också. 

Faktum är, att hon ju inte ens har ett riktigt namn. 
De andra eleverna släpper inte in henne i vare sig 
gemenskapen eller kuddrummet.

Snarare är det roligaste de vet att skrämma Lilla Hon 
med otäcka berättelser om hemskheter som har hänt 
i skolan för länge sedan. Och om de fruktansvärda 
spöken som härjar där. Till exempel lärarinnan som 
plågade sina elever och slutligen hängde sig på vinden 
för att kunna stanna kvar och spöka för eleverna.

Skolans bibliotek var fyllt av damm och 
höga hyllor med ett oändligt antal rader 
av bokryggar. Där hade Lilla Hon varit 
övertygad om att inget ont skulle kunna 

hända. Men det var innan de andra 
eleverna berättat om biblioteksspöket.

HUGALIGEN! Ja, Den förskräckliga historien om 
Lilla Hon av Lena Ollmark och Per Gustavsson är 
sannerligen inget för lättskrämda. Kapitlet om ”slöjd-
flickan” som älskade när eleverna stack och skar sig, är 
skrämmande även för en vuxen med ett visst mått av 
stickskräck. Men det finns också en stor portion värme 
och humor, som lyfter boken till högre höjder.

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

DEN FÖRSKRÄCKLIGA HISTORIEN OM LILLA HON AV L. OLLMARK & P. GUSTAVSSON
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– Jag ska nog gå, så säger Nallegrisen nu.

– Ja, du ska gå! Och bullarna var ändå inte goda, det  
var inget gult gegg i, bara tråkbullar! Så skriker lilla 
Hund till Nallegrisen.

Nu måste nog lilla Hund säga förlåt till Nallegrisen, 
tror Pappahunden. Men lilla Hund vill att Nallegrisen 
aldrig mer skall komma. Fast det gör hon ju, många 
gånger. Och hon har verkligen sina goda sidor, det mås-
te lilla Hund erkänna. Pussla kan hon och vissla högt.

– Vem är den rosa nallen som är hos er jämt? Är det din 
nya mamma, eller vadå? Så frågar Knatt.

– Nej det är bara Nallegrisen. Hon får vara här.  
Så svarar lilla Hund.

Många barn erfar att familjekonstellationen blir en 
annan. Då är det inte så dumt 
att hitta en bok att känna igen 
sig i; att skratta och gråta en 
skvätt. För sådant är ju livet.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Margareta Rossing är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

I ngen kan som Stina Wirsén skriva om vardagens 
dramatik och förtretligheter. Det är något 
med hennes korthuggna språk, som gränsar 

till den isländska sagans och de virrande energiska 
illustrationerna som alltid fångar in ett känsloläge med 
ett slags absolut gehör.

BOKEN VEM STÖR? tar upp det viktiga ämnet objud-
na vuxna i barnets liv. Lilla Hund och Mammahunden 
vinkar hej då. Nu är det Pappahundens vecka. Och 
det är inget särskilt med det. Lilla Hund är van. Han 
har kul på dagis med sin kompis Knatt, och så vips är 
dagen slut.

Här kommer Pappahunden med flaxande glada öron 
och nu skall det bli fredagsmys. Härligt att gona ner 
sig i soffan med pizza och tecknad film. Pappahunden 
kopplar av med ett glas vin. Men plötsligt ringer 
telefonen och Pappahunden pratar länge, skrattar och 
flamsar. Lilla Hund känner sig bortglömd och vem 
pratar han med egentligen?

SÅ KOMMER NALLEGRISEN in i lilla Hunds liv, och 
det hade han verkligen inte bett om. Det hjälper inte att 
hon har med sig bullar och lilla Hund märker nog att 
det är något på gång mellan henne och Pappahunden.

Lilla Hund låser in sig på toan och trycker 
hämndgirigt i sig alla bullarna. Nallegrisen hajar läget 
och pyser försynt ut genom dörren.

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

VEM STÖR? AV STINA WIRSÉN
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lingssamtal, till Jennys stora fasa.Den här boken är 
skriven med inlevelse i barns gränslösa fantasi och deras 
förmåga att använda den som ett vapen i en tillvaro där 
de inte passar in. Med stor respekt för det som är annor-
lunda, bryter den här boken mot många normer.

HANDBOK FÖR SUPERHJÄLTAR
AV ELIAS & AGNES VÅHLUND
Detta är inte en högläsningsbok av klassiskt snitt, då 
det är lite text och mycket bilder. Den här boken är 
ändå värd att läsa högt för eller med sitt barn. En ny-
bliven läsare på åtta, nio höstar kan läsa hela boken för 
sin vuxen. Lisa är hårt mobbad och det ser hopplöst ut. 
Hon tar gärna sin tillflykt till biblioteket 
och en dag hittar hon en bok: Handbok 
för superhjältar. Den där boken suger 
henne till sig. Och tur är ju det, för det 
är nu hennes väg mot superhjältestatus 
börjar och därmed kampen mot det 
ondsinta. Handbok för 
superhjältar är första delen 
i en trilogi.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

G ör den dagliga lässtunden till något att längta 
efter. Att slentrianläsa med monotont tonläge 
och ha tankarna någon annanstans är något 

de flesta känner igen. Vi vet att högläsningen är viktigt 
och ger resultat. En bra bok ska dra in både den vuxne 
och barnet och gärna öppna upp för samtal, både under 
och efter läsningen. Kanske kan en inte lyckas varje 
gång, men här är tre böcker som absolut har potential.

AMY, ARON OCH ANDEN
AV ULF STARK & PER GUSTAVSSON
Amy och Aron tillbringar tid på en skrot, en äventyrlig 
miljö för två vänner som har sommarlov. En dag hittar 
de en flaska med en ande i. Anden är olycklig och har 
gjort sig osynlig för att rädda sig från de andra andarna. 
Amy och Aron bestämmer sig för att bli Andens vän 
och allt eftersom berättelsen fortskrider blir anden mer 
och mer synlig. Boken är varm berättelse om utanför-
skap, längtan och vänskap i sann Ulf Stark-anda. 

HAJ-JENNY
AV LISA LUNDMARK & CHARLOTTE RAMEL
Till den här boken finns inte nog superlativ! Jenny är 
ett barn som ofta är för sig själv och identifierar sig 
mer med en haj än med andra barn. Men hon gillar 
verkligen att vara för sig själv, och ibland med Amina 
som bor i samma hus. Och hon är ingen liten grå mus, 
bara för att hon inte talar lika högt som de andra. Men 
hennes lärare är bekymrad och snart stundar utveck-

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu

TRE GLIMRANDE HÖGLÄSNINGSFAVORITER

Bodil Alvarsdotter är barnbiblioteks- 
konsulent på Stadsbiblioteket Göteborg
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– Eller så vill pappan ha sin mamma, säger Alvdis.  
Det är därför han är ledsen.

– Jag vill att min farfar skall komma, snyftar Hamsa.  
Jag är också ledsen.

Ledsenheten smittar av sig lite. Ja, till slut måste ju 
Hamsa och Alvdis fråga. Varför gråter pappan?

– Jag gråter för att jag är jätteglad, säger pappan. När jag 
är ledsen gråter jag ledsna tårar. Och när jag är jätteglad 
gråter jag glada tårar.

Varför är han gråtglad? Jo, för att han ska hämta sina 
barn på dagis och är så lycklig över att dom finns! Det 
väcker tankar om att vi kan bli väldigt glada över helt 
vardagliga saker. Så när farfar och mamma kommer 
och hämtar, blir Alvdis och Hamsa också gråtmilda. De 
gråter lite gladgråt tillsammans. 
En väldigt söt tankebok över 
både sorgen och glädjen och 
inte minst över förmågan att 
känna tacksamhet.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

Margareta Rossing är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu

D e bästa bilderböckerna är de som väcker 
tankar. Jag får genast lust att börja ett 
samtal! Barn är ju ofta små filosofer och jag 

kan häpna över deras klokhet och förmåga att betrakta 
från ett nytt perspektiv. 

I BILDERBOKEN Varför gråter pappan, text av Kristina 
Murray Brodin och illustrationer av Bettina Johansson, 
står Hamsa och Alvdis och hänger på förskolans staket. 
Utanför på en bänk sitter en pappa och gråter. Varför 
gör han det, undrar dom?

Nu börjar deras hjärnor verkligen att jobba och 
fantasin kommer igång. Detta blir startpunkten på en 
diskussion om varför det kan finnas anledning till tårar. 
Orsakerna kan vara av mer eller mindre dramatisk 
karaktär! Pappan har kanske tryckt i sig en massa godis 
utan att bjuda och därför fått jätteont i magen? Eller 
så har han kanske ingen kompis? Hur kul är det när en 
är själv och ingen vill leka, minns de. Kanske har han 
vankat omkring med sin skrikande bebis hela natten 
och gråter av utmattning? Alla spekulationer illustreras 
med roliga tankebubblor ovanför pappans huvud.

DE MINNS HÄNDELSER som gjort att de själva blivit 
ledsna. När någon dött blir en verkligen ledsen. Tänk 
om pappans bebis är död? Alvdis kommer ihåg hur 
ledsen hon blev när hennes morfar dog. Jag vill ha min 
morfar tillbaka, säger hon. Om vi tappar något blir vi 
ledsna, som när Alvdis tappade sin dinosaurie. 

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu
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KURRE HAR SOM blivit någon annan. Han är nedsol-
kad och helt utslagen av allt han tryckt i sig. Där ligger 
han i rännstenen när råttan kommer förbi. Har Kurre 
glömt att de skulle gå på musikal? Inte kan han se vad 
klockan är heller, för den har ju björnen fått.

När råttan tar honom till vattnet för att han ska få se 
sin spegelbild och vem han blivit, känner han knappt 
igen sig själv. Men en sann vän ställer upp i alla väder!

– Kläder är kanske finast när de är nya, säger råttan. Med 
vänskap är det tvärtom.

VISSA SAKER ÄR SVÅRA att prata med barn om. Jag 
tänker att en bok som denna kan vara en ingång till 
ett samtal om drogberoende hos en vuxen som finns i 
barnets närhet. Illustrationerna är tydliga med en hu-
moristisk knorr. Djurens personligheter målas fram på 
ett roligt sätt och de iakttagande korparna accentuerar 
berättelsen. Boken har en allvarlig underton – att vi 
offrar vår frihet om begäret blir 
för stort. Och det kan nog de 
flesta av oss ha känt någon gång, 
liten som stor.

Låna boken hos oss!  
Reservera den på:  
goteborg.se/gotlib

I boken Kurre Snobb och popcornen, med text av 
Sanna Tahvanainen och bild av Lena Frölander-
Ulf,  får vi träffa den elegante ekorren Kurre. 

Att han är en riktig dandy förstår vi när vi ser hans 
upptvinnade morrhår och flådiga outfit. I sin röda 
väst med guldknappar och rutiga byxor är han avgjort 
den fränaste ekorren i Holland Park där han bor. På 
grenarna i trädet svajar all hans grannlåt och spegeln 
sitter strategiskt mitt på stammen. Pricken över i:et är 
guldklockan som han ärvt efter sin farfar.

HAN GER SIG ut på promenad i parken och går extra 
långsamt, så att alla ska lägga märke till hans person. 
Grävlingen muttrar missunnsamt över extravagansen, 
men duvflickorna kuttrar av förtjusning. Kurre bugar 
djupt över komplimangerna, så djupt att han ser något 
sticka fram under parkbänken. En vacker randig låda! 
Med små fluffiga vita moln i, som smakar smör. Popcorn!

Det var det godaste Kurre någonsin ätit och genast 
blir han som besatt. Var kan det finnas mera sådant? 
Att han skulle gå på musikal med råttan struntar han i, 
nu gäller det att finna vägen till dessa godsaker.

Som på beställning kommer den hårdföre björnen 
cyklande med sin popcornvagn. Men Kurre har 
ju inga pengar, och det blir till att slita av alla fyra 
guldknapparna från västen att betala med.

Nu börjar det verkligen gå utför! Plötsligt kan han 
inte tänka på något annat än de ljuvliga popcornen och 
han är helt i händerna på den cyniske björnen.

Ett tips från bloggen stadsbiblioteket.nu
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Margareta Rossing är bibliotekarie på Stadsbiblioteket 
Göteborg och bloggar på www.stadsbiblioteket.nu



Kalendarium
DAG TITEL PLATS TID SIDA

Söndag 28 januari Ebba och Maj om Moa Trappscenen 14.00 17
Måndag 29 januari iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 29 januari Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 29 januari Klassikerprat: Herta eller ... Plan 1 18.00 8
Tisdag 30 januari Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Tisdag 30 januari Kom igång med android Samling i entrén 12.30–14.30 37
Tisdag 30 januari Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Torsdag 1 februari Kultur- och föreningsstöd Plan 2 14.00–16.00 39
Torsdag 1 februari Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 1 februari Drop-in för nyföretagare Plan 2 17.00–19.00 40
Fredag 2 februari Miiniklubben Tellus 10.00 71
Fredag 2 februari Trappa ner Trappscenen 18.00–19.00 12
Lördag 3 februari Saga på Kinesiska Tellus 14.00 77
Lördag 3 februari Hur låter sci-fi/fantasy? Dynamo 16.00–18.00 54
Söndag 4 februari Passalens musikgrupp Tellus 14.00 72
Måndag 5 februari Morgonsång på biblioteket Trappscenen 10.00–10.20 26
Måndag 5 februari iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 5 februari Högläsning är magiskt! 300 m2 12.30–12.45 79
Måndag 5 februari Arbeta i Europa Plan 2 13.30–16.30 41
Måndag 5 februari Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 5 februari Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 5 februari Skriva – skriv kreativt! Plan 1 18.00 15
Måndag 5 februari Filmvisning för unga Dynamo 19.00–21.00 58
Tisdag 6 februari Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 6 februari Vicke Vire Tellus 10.30 78
Tisdag 6 februari Kom igång med android Samling i entrén 12.30–14.30 37
Tisdag 6 februari Talboksdrop-in med barn Barnavdelningen 16.00–18.00 79
Tisdag 6 februari Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 6 februari Film och samtal Hörsalen 18.00 34
Onsdag 7 februari Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 7 februari Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 7 februari Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 7 februari Språkträff Plan 1 17.30 51
Onsdag 7 februari Stickcafé – tema tagel Plan 1 18.00 28
Onsdag 7 februari Idrott och politik Trappscenen 18.00 32
Torsdag 8 februari Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 8 februari Stadsbibliotekets  bokhjältar Samling Tellus 16.00–17.30 70
Torsdag 8 februari Podpoesi press Trappscenen 18.00–19.00 18
Torsdag 8 februari Starta företag – på arabiska Plan 2 18.00–20.00 51
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Lördag 10 februari Digitalt skapande 8–100 år Trappscenen 12.00–15.00 76
Lördag 10 februari Sångstund på svenska Tellus 14.00 77
Lördag 10 februari Hur låter skräck? Dynamo 16.00–18.00 54
Söndag 11 februari Samedagen – sagostund Tellus 13.00 34
Söndag 11 februari Samedagen Trappscenen 14.00 34
Söndag 11 februari Bara sport, bara sport … Tellus 14.00 72
Söndag 11 februari Bokcirkel på finska Samling i entrén 14.45 34
Måndag 12 februari iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 12 februari Sporttema på Pysselklubben Verkstan 15.00–16.00 74
Måndag 12 februari Pysselklubben Verkstan 15.00–16.00 71
Måndag 12 februari Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 12 februari Skrivarcirkel för unga Tellus 17.00–19.00 59
Måndag 12 februari Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 12 februari Klassikerprat: Självbetraktelser Plan 1 18.00 8
Tisdag 13 februari Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 13 februari Danceoke 2–5 år Tellus 11.00–11.30 74
Tisdag 13 februari Danceoke 6–10 år Tellus 15.00–15.30 74
Tisdag 13 februari Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 13 februari Bokcirkel Selma Lagerlöf Plan 2 17.30 50
Onsdag 14 februari Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 14 februari Alltinget Trappscenen 12.00 34
Onsdag 14 februari Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 14 februari Sagan om Robin Hood ... Tellus 14.00 74
Onsdag 14 februari Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 15 februari Kreativ torsdag goes sporty Crafty Corner 15.00–16.00 74
Torsdag 15 februari Världens berättare Trappscenen 18.00 13
Fredag 16 februari Högläsningsrace Tellus 10.00–12.00 75
Lördag 17 februari Quidditch, en magisk sport Trappscenen 12.00–13.00 75
Lördag 17 februari Saga på engelska Tellus 14.00 77
Lördag 17 februari Hur låter skräck? Dynamo 16.00–18.00 54
Söndag 18 februari Rubiks kub – kul i kubik! Tellus 14.00 75
Måndag 19 februari iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 19 februari Arbeta i Europa Plan 2 13.30–16.30 41
Måndag 19 februari Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 19 februari Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 19 februari Skriva – reportage Plan 1 18.00 15
Tisdag 20 februari Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 20 februari Vicke Vire Tellus 10.30 78
Tisdag 20 februari Talboksdrop-in med barn Barnavdelningen 16.00–18.00 79
Tisdag 20 februari Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 20 februari Språkträff med film Hörsalen 18.00–20.00 51
Onsdag 21 februari Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 21 februari Start: Ditt hjärtas språk Tellus 11.00–12.00 79
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Onsdag 21 februari Alltinget Trappscenen 12.00 34
Onsdag 21 februari Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 21 februari Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 21 februari Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 22 februari Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 22 februari Den andra musiken Trappscenen 18.00 26
Fredag 23 februari Det som aldrig fick ske ... Trappscenen 12.00 34
Lördag 24 februari Saga på finska Tellus 14.00 77
Lördag 24 februari Hur låter action/äventyr? Dynamo 16.00–18.00 54
Söndag 25 februari Nu spökar det igen! Tellus 14.00 72
Söndag 25 februari En shtetl i Stockholm Hörsalen 14.00 34
Måndag 26 februari Start: Klassikercirkel online bokcirklar.se – 16
Måndag 26 februari iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 26 februari Hälsa i kvadrat 300 m2 12.30–12.45 38
Måndag 26 februari Pysselklubben Verkstan 15.00–16.00 71
Måndag 26 februari Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 26 februari Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 26 februari Klassikerprat: Laterna magica Plan 1 18.00 8
Tisdag 27 februari Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 27 februari Pelle Plutt Tellus 10.30 78
Tisdag 27 februari Ny som företagare inom kultur Plan 1 13.00–16.00 40
Tisdag 27 februari Talboksdrop-in med barn Barnavdelningen 16.00–18.00 79
Tisdag 27 februari Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 27 februari Döden på Medelhavet Trappscenen 18.00 41
Onsdag 28 februari Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 28 februari Alltinget Trappscenen 12.00 34
Onsdag 28 februari Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 28 februari Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 28 februari Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 1 mars Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 1 mars Kulturstöd och stipendier Plan 2 15.00–17.00 39
Torsdag 1 mars Drop-in för nyföretagare Plan 2 17.00–19.00 40
Fredag 2 mars Miiniklubben Tellus 10.00 71
Fredag 2 mars Club Lollipop – en tjejklubb Tellus 15.00–16.00 71
Fredag 2 mars #Clubdynamo Dynamo 18.00–21.00 61
Fredag 2 mars Psykoanalys Hörsalen 18.00 35
Lördag 3 mars Saga på portugisiska Tellus 14.00 77
Lördag 3 mars Hur låter action/äventyr? Dynamo 16.00–18.00 54
Söndag 4 mars Aaooii Tellus 14.00 72
Måndag 5 mars Morgonsång på biblioteket Trappscenen 10.00–10.20 26
Måndag 5 mars iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 5 mars Arbeta i Europa plan 2 13.30–16.30 41
Måndag 5 mars Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
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Måndag 5 mars Bokcirkel för unga Hörsalen 17.00–19.00 55
Måndag 5 mars Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 5 mars Skriva – Skriv (inte) som ett troll Plan 1 18.00 15
Tisdag 6 mars Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 6 mars Vicke Vire Tellus 10.30 78
Tisdag 6 mars Talboksdrop-in med barn Barnavdelningen 16.00–18.00 79
Tisdag 6 mars Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 6 mars Sport, teknik och jämlikhet Trappscenen 18.00 32
Onsdag 7 mars Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 7 mars Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 7 mars Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 7 mars Språkträff Plan 1 17.30 51
Onsdag 7 mars Stickcafé – halm special Plan 1 18.00 28
Torsdag 8 mars Hearing om mäns våld ... Trappscenen 12.00 35
Torsdag 8 mars Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 8 mars Starta företag – på persiska Plan 2 18.00–20.00 51
Fredag 9 mars Trappa ner Trappscenen 18.00–19.00 12
Lördag 10 mars Sångstund på svenska Tellus 14.00 77
Lördag 10 mars Hur låter humor? Dynamo 16.00–18.00 54
Söndag 11 mars Bokcirkel på finska Samling i entrén 14.45 34
Måndag 12 mars iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 12 mars Hälsa i kvadrat 300 m2 12.30–12.45 38
Måndag 12 mars Pysselklubben Verkstan 15.00–16.00 71
Måndag 12 mars Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 12 mars Skrivarcirkel för unga Tellus 17.00–19.00 59
Måndag 12 mars Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 12 mars Förstagångsväljare? Trappscenen 18.00 35
Måndag 12 mars Klassikerprat: Hemsökelsen ... Plan 1 18.00 9
Tisdag 13 mars Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 51
Tisdag 13 mars Pelle Plutt Tellus 10.30 78
Tisdag 13 mars Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 13 mars Bokcirkel Selma Lagerlöf Plan 2 17.30 50
Tisdag 13 mars I kroppen buret Trappscenen 18.00 43
Onsdag 14 mars Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 14 mars Lika olika Tellus 12.00 76
Onsdag 14 mars Hälsa på lunchen Trappscenen 12.00 37
Onsdag 14 mars Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 14 mars Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 14 mars Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 15 mars Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 15 mars Världens berättare Trappscenen 18.00 13
Fredag 16 mars Miiniklubben Tellus 10.00 71
Lördag 17 mars Släktforskningens dagar Stadsbiblioteket 10.00–18.00 35
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Lördag 17 mars Saga på arabiska Tellus 14.00 77
Lördag 17 mars Dorit Rabinyan Trappscenen 14.00 14
Lördag 17 mars Musikkomposition Dynamo 16.00–18.00 54
Söndag 18 mars Släktforskningens dagar Stadsbiblioteket 10.00–18.00 35
Söndag 18 mars Passalens musikgrupp Tellus 14.00 72
Måndag 19 mars iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 19 mars Arbeta i Europa Plan 2 13.30–16.30 41
Måndag 19 mars Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 19 mars Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 19 mars Facebooksida till ditt företag Samling i entrén 17.45–19.30 40
Måndag 19 mars Kvinnliga krigare ... Plan 1 18.00 36
Måndag 19 mars Filmvisning för unga Dynamo 18.00–21.00 58
Tisdag 20 mars Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 20 mars Vicke Vire Tellus 10.30 78
Tisdag 20 mars Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 20 mars Amerikaemigrationen Trappscenen 18.00 36
Tisdag 20 mars Sarah Perry Hörsalen 18.00 14
Onsdag 21 mars Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 21 mars Start: Existentiell samtalsgrupp Plan 3 11.00–12.30 36
Onsdag 21 mars Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 21 mars Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 21 mars Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 22 mars Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 22 mars Harriet Löwenhjelm Plan 1 18.00–19.00 18
Torsdag 22 mars Starta företag – på arabiska Plan 2 18.00–20.00 51
Fredag 23 mars Grammatikdagen Trappscenen 12.00–21.00 36
Lördag 24 mars Saga på somaliska Tellus 14.00 77
Lördag 24 mars Musikkomposition Hörsalen 16.00–18.00 54
Söndag 25 mars Matchfixning ... Trappscenen 14.00 32
Söndag 25 mars Trollringen Tellus 14.00 73
Måndag 26 mars iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 26 mars Hälsa i kvadrat 300 m2 12.30–12.45 38
Måndag 26 mars Pysselklubben Verkstan 15.00–16.00 71
Måndag 26 mars Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 26 mars Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 26 mars Klassikerprat: Väggen Plan 1 18.00 9
Tisdag 27 mars Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 27 mars Pelle Plutt Tellus 10.30 78
Tisdag 27 mars ALMA–Priset 2018 Trappscenen 12.00 76
Tisdag 27 mars Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 27 mars Språkträff med film Hörsalen 18.00–20.00 51
Onsdag 28 mars Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 28 mars Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
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Onsdag 28 mars Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 28 mars Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 29 mars Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 29 mars Elina Ryd Hörsalen 18.30–19.30 27
Tisdag 3 april Påsklov! Barnavdelningen hela veckan 76
Tisdag 3 april Morgonsång på biblioteket Trappscenen 10.00–10.20 26
Tisdag 3 april Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 3 april Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 3 april Sport och supporterkulturen Trappscenen 18.00 32
Tisdag 3 april Bokbinderiworkshop Dynamo 18.00–20.00 56
Onsdag 4 april Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 4 april Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 4 april Språkträff Plan 1 17.30 51
Onsdag 4 april Spenat i stan Trappscenen 18.00 36
Torsdag 5 april Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 5 april Drop-in för nyföretagare Plan 2 17.00–19.00 40
Lördag 7 april Digitalt skapande 8–100 år Trappscenen 12.00–15.00 76
Lördag 7 april Saga på kinesiska Tellus 14.00 77
Söndag 8 april Jätten utan hjärta Tellus 14.00 73
Söndag 8 april Bokcirkel på finska Samling i entrén 14.45 34
Måndag 9 april Start: Vårbokcirkel online bokcirklar.se – 16
Måndag 9 april iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 9 april Hälsa i kvadrat 300 m2 12.30–12.45 38
Måndag 9 april Pysselklubben Verkstan 15.00–16.00 71
Måndag 9 april Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 9 april Skrivarcirkel för unga Tellus 17.00–19.00 59
Måndag 9 april Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 9 april Klassikerprat: Fiktioner Plan 1 18.00 9
Tisdag 10 april Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 10 april Pelle Plutt Tellus 10.30 78
Tisdag 10 april Kom igång med android Samling i entrén 12.30–14.30 37
Tisdag 10 april Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 10 april Ny som företagare inom kultur Plan 1 17.00–20.00 40
Tisdag 10 april Bokcirkel Selma Lagerlöf Plan 2 17.30 50
Tisdag 10 april Artist talk: Stevie Dix Trappscenen 18.00–19.30 26
Onsdag 11 april Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 11 april Hälsa på lunchen Trappscenen 12.00 37
Onsdag 11 april Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 11 april Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 11 april Språkträff Plan 1 17.30 51
Onsdag 11 april Kristina Paltén Trappscenen 18.00 32
Torsdag 12 april Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 12 april Kulturstöd i Stad & Region Plan 2 15.00–17.00 39
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Torsdag 12 april Världens berättare Trappscenen 18.00 13
Fredag 13 april Miiniklubben Tellus 10.00 71
Fredag 13 april #Clubdynamo Dynamo 18.00–21.00 61
Lördag 14 april Sagostund med TAKK Tellus 14.00 77
Söndag 15 april Passalens musikgrupp Tellus 14.00 72
Söndag 15 april Bukspottskörteldagbok Plan 1 14.00 17
Måndag 16 april iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 16 april Arbeta i Europa Plan 2 13.30–16.30 41
Måndag 16 april Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 16 april Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 16 april Skapa webbplats till företaget Samling i entrén 17.45–19.30 40
Måndag 16 april Filmvisning för unga Dynamo 19.00–21.00 58
Tisdag 17 april Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 17 april Vicke Vire Tellus 10.30 78
Tisdag 17 april Kom igång med android Samling i entrén 12.30–14.30 37
Tisdag 17 april Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 17 april Språkträff med film Hörsalen 18.00–20.00 51
Tisdag 17 april Sport och inkludering Trappscenen 18.00 32
Onsdag 18 april Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 18 april Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 18 april Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 18 april Språkträff Plan 1 17.30 51
Onsdag 18 april Psykoanalys Hörsalen 18.00 35
Torsdag 19 april Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Lördag 21 april Frame filmfestival Trappscenen 12.00–13.00 55
Lördag 21 april Saga på arabiska Tellus 14.00 77
Söndag 22 april Prinsessan och grodan Tellus 14.00 73
Måndag 23 april iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 23 april Hälsa i kvadrat 300 m2 12.30–12.45 38
Måndag 23 april Pysselklubben Verkstan 15.00–16.00 71
Måndag 23 april Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 23 april Avslutning Bokjuryn Väst Tellus 17.00 78
Måndag 23 april Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 23 april Världsbokdagen 2018 Hörsalen 18.00 16
Måndag 23 april Riksdagsdebatt inför valet Trappscenen 18.00–19.30 36
Tisdag 24 april Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 24 april Pelle Plutt Tellus 10.30 78
Tisdag 24 april Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Onsdag 25 april Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 25 april Släktforskning Plan 2 13.00–15.00 37
Onsdag 25 april Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 25 april Språkträff Plan 1 17.30 51
Onsdag 25 april En översättares arbete Plan 1 18.00 15
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Torsdag 26 april Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 26 april Anna Rydstedt Plan 1 18.00–19.00 19
Torsdag 26 april Starta företag – på persiska Plan 2 18.00–20.00 51
Fredag 27 april Miiniklubben Tellus 10.00 71
Fredag 27 april SRs Litteraturvecka – final! Trappscenen 12.00–19.00 17
Lördag 28 april Saga på finska Tellus 14.00 77
Lördag 28 april Merci Poesi Trappscenen 14.00 17
Söndag 29 april Sagodrömmar Tellus 14.00 73
Söndag 29 april Merci Poesi Trappscenen 14.00 17
Måndag 30 april Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 30 april Språkträff Plan 2 17.30 51
Onsdag 2 maj Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 2 maj Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 2 maj Språkträff Plan 1 17.30 51
Onsdag 2 maj Marie Hermansson Plan 1 18.00 17
Onsdag 2 maj Psykoanalys Hörsalen 18.00 35
Torsdag 3 maj Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 3 maj Drop-in för nyföretagare Plan 2 17.00–19.00 40
Lördag 5 maj Saga på portugisiska Tellus 14.00 77
Lördag 5 maj Kamel Daoud Trappscenen 14.00 14
Måndag 7 maj Morgonsång på biblioteket Trappscenen 10.00–10.20 26
Måndag 7 maj iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 7 maj Hälsa i kvadrat 300 m2 12.30–12.45 38
Måndag 7 maj Pysselklubben Verkstan 15.00–16.00 71
Måndag 7 maj Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 7 maj Språkträff Plan 2 17.30 51
Tisdag 8 maj Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 8 maj Pelle Plutt Tellus 10.30 78
Tisdag 8 maj Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 8 maj Bokcirkel Selma Lagerlöf Plan 2 17.30 50
Onsdag 9 maj Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 9 maj Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 9 maj Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 10 maj Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Fredag 11 maj Miiniklubben Tellus 10.00 71
Lördag 12 maj Sångstund på svenska Tellus 14.00 77
Söndag 13 maj Turkos sagobok, sv. tecken språk Tellus 14.00 73
Söndag 13 maj Bokcirkel på finska Samling i entrén 14.45 34
Måndag 14 maj iPad för nybörjare Plan 2 11.00–13.00 37
Måndag 14 maj Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 14 maj Språkträff Plan 2 17.30 51
Måndag 14 maj Sport och motivation Trappscenen 18.00 32
Tisdag 15 maj Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
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Tisdag 15 maj Vicke Vire Tellus 10.30 78
Tisdag 15 maj Foto på semestern Plan 1 12.30 34
Tisdag 15 maj Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Onsdag 16 maj Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 16 maj Hälsa på lunchen Trappscenen 12.00 37
Onsdag 16 maj Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 16 maj Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 17 maj Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Torsdag 17 maj Världens berättare Trappscenen 18.00 13
Måndag 21 maj Pysselklubben Verkstan 15.00–16.00 71
Måndag 21 maj Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 21 maj Skrivarcirkel för unga Tellus 17.00–19.00 59
Måndag 21 maj Språkträff Plan 2 17.30 51
Tisdag 22 maj Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 22 maj Pelle Plutt Tellus 10.30 78
Tisdag 22 maj Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Onsdag 23 maj Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 23 maj Läxhjälpen för unga Dynamo 16.00–18.00 62
Onsdag 23 maj Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 24 maj Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Fredag 25 maj #Clubdynamo Dynamo 18.00–21.00 61
Lördag 26 maj Saga på engelska Tellus 14.00 77
Måndag 28 maj Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 28 maj Språkträff Plan 2 17.30 51
Tisdag 29 maj Läs smart och digitalt Plan 1 10.00–12.00 39
Tisdag 29 maj Vicke Vire Tellus 10.30 78
Tisdag 29 maj Hemester Plan 1 12.30 34
Tisdag 29 maj Läxhjälp för SFI Plan 2 16.00–19.00 51
Tisdag 29 maj Artist talk: Jeff Olsson Trappscenen 18.00–19.30 26
Onsdag 30 maj Seniornet datorhandledning Plan 1 10–11+11–12 37
Onsdag 30 maj Språkträff Plan 1 17.30 51
Torsdag 31 maj Kreativa torsdagar Crafty Corner 15.00–16.00 71
Lördag 2 juni TAKK–sång Tellus 14.00 77
Måndag 4 juni Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
Måndag 11 juni Talboksdrop-in Plan 1 15.00–17.00 37
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Nästa nummer 

fylls med höstens 

alla program.

Håll dig uppdaterad 

på våra sociala medier.
Blogg och kalendarium: stadsbiblioteket.nu
Facebook: facebook.com/stadsbiblioteketgbg
Twitter: @stadsbibliotek
Instagram: @stadsbiblioteketgbg 
 @stadsbiblioteketgbg_barn 
 @stadsbiblioteketgbg_dynamo



Öppettider
Måndag–fredag: 9–21
Lördag–söndag: 10–18

Stadsbiblioteket Göteborg ligger längst 
upp på Avenyn, hållplats Götaplatsen.

www.stadsbiblioteket.nu


