PRESSMEDDELANDE

KULTURCENTRUM
Datum

Köpmangatan 1-7
Sandviken

Sidan 1(2)

2017-11-22

Målgång för En svensk läsklassiker 2017
Sandvikens folkbibliotek har under 2017 drivit
läsfrämjandeprojektet En svensk läsklassiker. På lördag är det dags
för målgång i läsklassikern och då pratar författaren Jonas Hassen
Khemiri om vad som gör en bokklassiker och hur vi värderar
litteratur.
Att ta sig an en klassiker kan vara som att delta i ett motionslopp. Det
krävs både viljestyrka, motivation och uthållighet! Sandvikens
folkbibliotek har under året som gått utmanat sandvikenborna att läsa fyra
svenska klassiker. Deltagarna i läsloppet har tillsammans läst Moa
Martinsons Mor gifter sig, Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien,
Vilhelm Mobergs Utvandrarna och, slutligen, Hjalmar Söderbergs Den
allvarsamma leken. Under de välbesökta öppna boksamtalen med ca 60
deltagare varje gång, har vi tillsammans diskuterat böckernas teman, hur
de står sig idag och vad som gör en bokklassiker.
Projektet har varit mycket uppskattat av deltagarna. Så här säger en av
dem i en utvärdering av projektet:
Både läsningen och boksamtalen har gett mig så mycket
energipåfyllning. Hade kunnat förlänga tiden för boksamtalen, de
var så givande. De tre första böckerna har vi väl alla varit och
nosat på nån gång, har man inte läst dem så har man kanske sett
någon filmatisering för många år sedan. Men att läsa dessa
böcker nu, som vuxen, har varit så givande.
På fredag är det dags för filmvisning och efterföljande samtal om den
sista boken i läsutmaningen, Den allvarsamma leken.
På lördag firar vi och våra läsklassikerdeltagare målgången med mingel,
målgångspresent och en föreläsning med författaren och dramatikern
Jonas Hassen Khemiri. Jonas har även varit medlem i Statens kulturråds
referensgrupp för nya klassiker och bidrog då till att komplettera Alla
tiders klassiker med 50 nya klassiker för vår tid. Han kommer att prata
om vad som gör en bokklassiker, hur vi värderar litteratur och vilka
berättelser som betytt mest för honom själv.
Lördag 25 november
14.15 Målgångsmingel (endast för läsklassikerdeltagare)
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15.00 BLÄCK författarscen med Jonas Hassen Khemiri (även för
allmänheten)
Kulturcentrum, Musikverket
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