
Stora Scenen

10.30-11.30   Mocki Hägg, Anna Lindberg och Jill Carlson samtalar om hur de 
gestaltar kvinnors liv i sina böcker.

11.30–12.30   Skrivarworkshop med Yvette Lissman – Alla är välkomna

12.30–13.05  Birgitta Sandström om “Kvinnors rösträttskamp i Dalarna 1905–1921”. 
13.15–14.00  Torbjörn Andersson – "Den ofrivillige deckarförfattaren". 

14.10  MIAN LODALEN är feministisk aktivist, journalist och författare. Hennes verk-
lighetsbaserade historiska romaner “Lisa & Lilly" och ”Lesbiska ligan” har fått fantas-
tiska recensioner och en bred läsekrets. Vi har bl.a. sett henne som gäst hos Anna 
Hedenmo i SVT:s “Min sanning”. Moderator: Ann-Louise Rönnestål. “
Cirka 15.00  SARA LÖVESTAM känner vi som domare i P1:s Lantzkampen, språk-
expert i Språkakuten, Veckans ord, TV4 Nyhetsmorgon och SvD:s språkspalt. Hon 
skriver allt ifrån barnböcker till deckare samt världens roligaste grammatikböcker. I 
dagarna ger hon ut sin 27:e bok, Tredje Monika-bok (som du kan vinna på mässan!). 

Lilla Scenen

10.10–10.20  Bokmässan Dalarna hälsar välkomna. Podden"Skriverier med Malin och 
Cilla" presenterar sig.

10.20–10.45  Vilhelm Sundbom & Jonas Sjöblom – pristagare av Falu kommuns barn- 
& ungdomsbokpris 2021 och författare till barnboksserien Bortrövad.

10.45–11.05  Victoria Törnqvist – ”Eldsjälar i utmarken”.  Victoria skriver om sitt 
fäbodliv och barnböcker om �ällkon Tjärna (kulturpristagare 2020).

11.05–11.25  Malin Tyberg presenterar prosa och poesi ur verkligheten. Återpubli-
cerar verk från andra världskriget.

11.25–11.45  Stina Sundling sjunger och rappar om teman ur sina böcker – 
en kvinnas jakt på kärlek i dagens dejtingvärld. 

11.45–12.30  MAMDUH HALAWA är psykolog och författare till boken "LIKE".   
Vad gör egentligen sociala medier med våra hjärnor?
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Lilla scenen (forts.)

13.00  Anna H Lundahl, grön kock och utbildare i det gröna köket, är aktuell med boken 
“Min farmor var vegan” och samtalar med Anders Ramsay, grön kock i över 30 år. 

13.40–14.00  Gunilla Bergstrand – Författare, cigarrproducent och prepper

14.05–14.25  Lilian Sjölund – En människa är mer än sin sjukdom. Om boken “Mamma, 
min syster och jag”. Om alzheimer och en klassresa från Österbotten till Saxdalen.

14.25–14.45  Ragnar A Söderlings romantrilogi är inspirerad av Signe Bergers liv.  Hon
var engagerad i kvinnorörelsen, for till Kina samt startade Siljansgården i Tällberg.

15.15–15.45  Skriv en novell – Miniworkshop  

15.45  Dagning 2 av vinnare till �na priser i bokquizet, novell- och poesitävlingarna.

Safariscenen

11.15–11.30  Boel Werner – “Att fånga en värld”.

11.30–11.45  Ormstunga Förlag. Förläggaren Jakob Sverker intervjuar författarna 
Mats Helstrand och Jan-Erik Larsson om hur det är att skriva historiska romaner.

11.45–12.00  Fantastikklubben

12.00–12.10  Henrik Hermansson – “Allting handlar inte om dig själv här och nu”.

13.15–13.45  Charlotta Kåks Röshammar m.�. – “Ett helt nytt liv, porträtt av 12 kvinnor 
som lyckats starta om i Sverige”. Stina Sundling sjunger före och efter.

14.05–14.10  Dagning 1 av vinnare till �na priser i bokquiz, poesi- och novelltävlingar.

14.10–14.30  Maria Borouncle om sina verklighetsbaserade böcker “Historien om 
barnamörderskan Ingeborg Andersson” och uppföljaren om ett �nskt krigsbarn.

14.30–14.50  Lottas text och skrift/Popcornmannen – Om högkänslighet, skam och 
narcissistiska relationer.

14.50–15.10  Åsa Danielsson Grimpe. Kontakt med Moder Jord – Lev på naturens villkor.

Öppen scen för våra utställare: 10.30-11.15, 12.10-13.00 och 15.10-16.00.

OBS! Allt är cirkatider med reservation för ändringar.
Läs mer på www.bokmassandalarna.com
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