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Poesivecka på Kulturcentrum
I år firar vi Världspoesidagen 21 mars i en hel vecka! Poesiveckan,
som går i Stig Sjödins tecken, bjuder på poesiuppläsningar på
svenska och arabiska, poesiworkshops och framträdande av 2016 års
Stig Sjödin-pristagare, poeten och låtskrivaren Mattias Alkberg.
I samband med 100-årsjubiléet av sandvikenpoeten Stig Sjödin firas
Världspoesidagen stort på Kulturcentrum. Firandet inleds tisdag 21 mars
kl 19 med högläsning av Stig Sjödin-dikter i Folkbiblioteket. Författaren
Anna Jörgensdotter och kulturpersonligheten Jan Sundman från Stig
Sjödin Sällskapet läser sina favoritdikter av Stig Sjödin. Dessutom läser
Sermed Adnan från teaterföreningen Valhall och Emil Holmgren från
ABF Gästrikebygden tre dikter av Stig Sjödin på arabiska och på svenska.
Dikterna är helt nyöversatta av översättaren Jasim Mohamed inför 100
års-jubiléet. Sist, men inte minst, bjuds det under kvällen på Stig Sjödinbakelser som tagits fram speciellt för firandet av poeten.
Torsdag 23 mars håller författaren Carolina Thorell poesiworkshop för
barn på Litteraturhuset Trampolin kl 15. Under kvällen arrangeras en
poesiworkshop för vuxna på Folkbiblioteket kl 18.30. Då har deltagarna
möjlighet att utveckla sitt skrivande och skapa texter utifrån en dikt av
Stig Sjödin.
Veckan avslutas med ett framträdande av 2016 års Stig Sjödin-pristagare,
poeten, låtskrivaren och artisten Mattias Alkberg. I motiveringen till valet
av Mattias Alkberg skriver Stig Sjödin Sällskapet:
Med Norrland som bas och med rötter i punkmusiken betraktar Mattias
Alkberg omvärlden. Han pekar på kontrasterna mellan Stockholm och sin
hemstad Luleå, men öppnar också våra ögon för det lilla. Det personliga
blir allmängiltigt i dikter med spännande djup. Mattias Alkberg är en
språklig ekvilibrist som med ett mångfacetterat sätt riktar sparkar mot
etablissemanget samtidigt som han inte räds det lågmälda. Han famlar
efter ett annat sätt att vara människa. Han tänker sig ett nytt och bättre
samhälle, precis som Stig Sjödin gjorde.
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Mattias Alkberg framträder i Folkbiblioteket med akustisk musik och
poesi från senaste diktsamlingen "Ön" lördag 25 mars kl 15.
Poesiveckan arrangeras tillsammans med Stig Sjödin Sällskapet och ABF
Gästrikebygden.
Tisdag 21 mars – lördag 25 mars
Kulturcentrum, Folkbiblioteket
Evenemangen på Facebook:
https://www.facebook.com/events/1909207522699574/
https://www.facebook.com/events/335502933510942/
https://www.facebook.com/events/143943486101608/
Pressbilder:
https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/press.4.99bd692148a8a8ee
38a061.html
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