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Att berätta för barn och unga
Fredag den 4 april 2014 kl.13:00 – 16:30
Plats: Kulturhuset Glada Hudik, Café August
I höstas hölls ett seminarium på Kulturcentrum i Sandviken. En inspirerande och givande
eftermiddag som vi vill ge fler chansen att ta del av.
Nu har vi i Hudiksvall nöjet att tillsammans med Litteraturhuset i Sandviken önska er
hjärtligt välkomna till ett seminarium om Att berätta för barn och unga på olika sätt.
Vi hoppas att ni ska få en fantastisk dag och att ni går hem lika inspirerade och fulla av
berättarlust som vi blev!

Program
13:00 Vilka fula hundar eller varför grät männen på 1700-talet – en reflektion om
berättande för barn på museer. Museipedagog Ann Nilsén.
13:30 Transmedialt berättande för barn, - varför krångla till det?
Ett föredrag som handlar om varför interaktivitet för barn är värt besväret. Med tre
beskrivande exempel: Gigglebug, Infinity Ring, och Robot Heart Stories.
Crossmediakonsulent Josephine Rydberg Lidén.
14:00 -16:30 Svenska Barnboksakademin på besök i Hudiksvall! Fem av de 18
ledamöterna föreläser här, utifrån sina erfarenheter av text- och bildskapande
Håkan Jaensson
Stol nr 7
Håkan Jaensson ser världen ur barnens vinkel, berättar med humor och allvar också om det
svåra i livet. Ett motto, hämtat ur Nussekudden: "Man måste få vara som man är".
Per Gustavsson
Stol nr 1
Per har ritat och målat sedan han var 14 år. Trots att han ritat och målat tusentals bilder kan
han fortfarande häpna över att en bild blir till och att det ibland (kanske inte så ofta som han
önskar) till och med blir bättre än han trodde det skulle bli! Per illustrerar gärna andras

texter, men skriver också egna. Gillar bra skräck och att lyssna på filmmusik.
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Jonathan Lindström
Stol nr 5
Jonathan Lindström skriver och tecknar böcker om allt bortom himlen, under jorden och
däremellan. Han är arkeolog och pysslar med bronsåldersmord och stenålderstempel men
också astronomi, medvetandefilosofi, döden, evolutionen och månraketer.
Katarina Kuick
Stol nr 13
Katarina Kuick översätter barn- och ungdomsromaner. Och hon är författare. Hon skriver
både för mindre och större barn, både fakta och fiktion. Under ett författarbesök i en
femteklass räckte en flicka upp handen: "Du verkar gilla att skriva om sånt som gör dig
upprörd." Hon hade väldigt rätt.
Jens Ahlbom
Stol nr 17
Jens Ahlbom är först och främst illustratör, men har även skrivit några bilderböcker själv och
tecknar serier ibland. Han illustrerar gärna böcker om teknik (Mulle Meck), historia eller
andra länder och kulturer, men viktigast är berättandet. Bilderna måste vara lockande och
spännande, men också berätta en historia.
Kostnad
Seminariet är gratis för dig som bor och verkar i Gävleborg. Annars är deltagaravgiften 300:Kaffe finns till försäljning under eftermiddagen.
Anmälan
Anmäl dig genom att e-posta namn, kommun/län, e-postadress, telefon och eventuell
fakturaadress till kifs.bokning@hudiksvall.se senast den 25 mars 2014.
Vi vill också veta om du har några speciella önskemål när det gäller förtäring(allergi, veg, etc)
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller vid anmälan.
Information
Gunilla Nybom
gunilla.nybom@hudiksvall.se
www.hudiksvall/kultur.se
Hitta till seminariet
Kulturhuset Glada Hudik ligger på Rådhusgatan 2 i Hudiksvall.
Medarrangörer: Länsmuseet Gävleborg och Kulturutveckling Gävleborg
Med stöd av: Landstinget Gävleborg, Tillväxt och regional utveckling
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