Söndag 1 Oktober
11.00 Cecilia Hansson berättar om sin
senaste bok “Hopplöst men inte
allvarligt” som handlar om centraloch östeuropeiska intellektuellas
reflektioner om konst, politik och
samhällsutveckling, om tolerans och
intolerans.
12.00 Författarpresentation: Max
Lobe (Schweiz). Ett samtal om
migration och dess orsaker,
främlingsfientlighet, rasism och
homofobi.

EUNIC Stockholm är en plattform för
samarbete mellan 18 Sverigebaserade
europeiska kulturinstitut och
ambassader.
Samarbetet innefattar genomförandet
av multilaterala kulturprojekt och
initiativ, alltid i Sverige, oftast i

Café Europa

samarbete med svenska medarrangörer.
EUNIC Stockholms gemensamma
projekt kompletterar
medlemsorganisationernas

Meny

egna aktiviteter.
13.00 Jan Erik Bornlid talar om
Thomas Bernhard och fascismen i
Österrike.
14.00 Illustrations-workshop med
Daniel Špaček: Illustrator from planet
Earth (Tjeckien)
15.00 Översättaren Tora Hedin,
Aspekt förlag presenterar den
nyöversatta boken ”En besvärlig
människa” av Magdaléna Platzová

EUNIC Stockholm återspeglar den
europeiska kulturella mångfalden och
erkänner samtidigt vikten av Europas
gemensamma kulturarv.

Programpunkter
28 september – 1 oktober 2017
EUNIC
European Union National
Institutes for Culture

Torsdag 28 september

Fredag 29 september

16.00 ”Rumänien i mitt hjärta” med
Ingmar Söhrman, Göteborgs
Universitet.

11.00 Författarpresentation med
Theres K. Agdler, Sverige/Schweiz.
Bl. a. visas hennes nya gränsöverskridande verk/bokobjekt ”Typer
och Maskiner” och vi diskuterar
litteraturens gränser och bokens
framtid.

17.00 Teckningsworkshop med den
polske illustratören Piotr Socha.
Samtidigt ges en introduktion i
honungsbiets värld.

12.00 Estniska författaren Indrek Koff
och polske illustratören Piotr Socha
samtalar om ungdomar som målgrupp
och hur man fångar deras intresse.

13.00 Radu Vancu (Rumänien)
samtalar med översättaren Gabriella
Eftimie.

13.00 Indrek Koff samtalar med
rumänska författaren Cristina Andone
om författaren som kommunikatör,
berättande och budskap.
14.00 Författarpresentation Carmen
Posadas, Spanien (På engelska och
spanska).
15.00 Litterär performance av och med
österrikiske författaren, poeten och
musikern Daniel Wisser.
16.00 Ukrainske författaren Yuri
Andrukovic samtalar med tjeckiska
författaren Magdalena Platzova.
17.00 Författarpresentation: Ixiar
Rozas (Baskien/Spanien)

Lördag 20 september
11.00 Jennie Nell och Maria Gullstam
presenterar det aktuella
forskningsprojektet om Rousseau och
Sverige och den nya boken därtill
(Ellerströms förlag)
12.00 Theres K. Agdler
(Schweiz/Sverige) Malgorzata Szejnert
(Polen) och Sofia Branco (Portugal)
samtalar om sina erfarenheter som
kvinnliga journalister och författare.
13.00 Författarpresentation av den
spanska/galiciska författaren Yolanda
Castaño. Samtalet handlar bl a om att
skriva på ett minoritetsspråk.
15.00 Sofia Branco (Portugal) och
Max Lobe (Schweiz/Kamerun)
samtalar om postkolonialismens
betydelse för deras författarskap och
världen idag.
16.00 Författarpresentation: José Luis
Mendonça (Portugal/Angola).

