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Välkommen till Oppenheim förlags monter C03:44

Monterprogram

Torsdag 22/9

11:00 – Finnskogspärlor. Daniel Svensson och Florence Op-
penheim berättar om sina finnskogsfavoriter utifrån den nyut-
komna guideboken ”Möte med finnskogar”. 

14:00 – Amerikanske poeten och ex-soldaten Brian Turner 
läser ur och signerar sin diktbok ”Kulan som kommer”.

Fredag 23/9

10:00 – Författaren och projektkonsulten Lars-Göran Skår-
bratt svarar på frågor och ger tips om hur man lyckas med sina 
projekt, utifrån sin hyllade bok ”Att driva projekt”. 

11:00 – Sara Nilsson berättar om sin barnbok ”Vem är Tindras 
farfar?” och hur hon som lärare har använt boken i skolan. 

13:00 – OBS! Debattscenen. 
Krig – ett (o)mänskligt arv?
Krig som konfliktlösning har funnits lika länge som människan. 
Är det ett arv vi aldrig slipper ifrån – ett nödvändigt ont? Vad 
händer med dem som upplever krig, till exempel i Irak och Af-
ghanistan? 
Medverkande: Sebastian Junger, amerikansk journalist aktuell 
med reportageboken ”Krig”, Tariq Ali, brittisk-pakistansk mili-
tärhistoriker, vänsterdebattör och författare till ”Obamasyndro-
met”, och den amerikanske poeten Brian Turner, Irakveteran 
vars debutsamling ”Kulan som kommer” nu har översatts till 
svenska.

14:15 – Amerikanske poeten och ex-soldaten Brian Turner 
läser ur och signerar sin diktbok ”Kulan som kommer”.

15:00 – Grammatikakut med Deborah Fronko, som hjälper dig 
med dina engelska språkproblem och berättar om sin nya bok 
”Grammar for the Non-Native Speaker”. 
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sedan starten 2009.
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forts lördag

17:00 – Poeten Daniel Svensson samtalar kring poesi och lä-
ser ur sin diktbok ”I väntan på nästa promenör”. 

Lördag 24/9

12:00 – OBS! Rum för poesi, sal R2, 2:a våningen. 
Brian Turner och Daniel Svensson läser ur ”Here, Bullet” res-
pektive ”Kulan som kommer”.

13:00 – Annika Rosendahl samtalar om sin roman ”Jenny, 
Jenny” och om nästa skrivprojekt. 

15:30 – Finnskogspärlor. Daniel Svensson och Florence Op-
penheim berättar om sina finnskogsfavoriter utifrån den nyut-
komna guideboken ”Möte med finnskogar”. 

Söndag 25/9

10:00 – Finnskogspärlor. Daniel Svensson och Florence Op-
penheim berättar om sina finnskogsfavoriter utifrån den nyut-
komna guideboken ”Möte med finnskogar”. 

11:30 – Grammatikakut med Deborah Fronko, som hjälper dig 
med dina engelska språkproblem och berättar om sin nya bok 
”Grammar for the Non-Native Speaker”. 
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