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Söndag 21 januari kl 19.00
Gunnela Björk		
				

Aktuell med Kata Dalström
Agitatorn som gick sin egen väg

Gunnela Björk, född 1949, är författare, psykolog, journalist och docent. Hon har bland
annat skrivit om kvinnor som kollektiva politiska aktörer, boken Olof Palme och medierna
2006 och biografi över Margaret Thatcher 2013. Gunnela Björk har också regelbundet medverkat i tidskrifter med artiklar och recensioner.
Foto: Martin Henningsson
www.historiskamedia.se

Söndag 11 februari kl 19.00
Karin Wahlberg		

Aktuell med Lätta ditt hjärta

Karin Wahlberg debuterade som 51-åring med kriminalromanen Sista jouren. Idén till
romanen fick Karin vid ett hektiskt morgonmöte i sitt arbete som läkare. Numera arbetar
hon deltid som läkare och har fortsatt att skriva. Med Än finns det hopp och i Livet går
vidare lägger Karin ett historiskt perspektiv på vården och gestaltar livet på ett lasarett
under femtiotalet. I boken Cancerland – tur och retur skildrar Karin livet som läkare – och
patient. Karin Wahlberg har valts in som ny ledamot i Svenska Deckarakademin 2017.
Foto: Magnus Liam Karlsson
www.wwd.se

Söndag 4 eller 11 mars kl 19.00 (datum ännu ej fastslagen)
Carl Johan Vallgren
				

Foto: Thron Ullberg
www.albertbonniersforlag.se

Arrangörer:
Svalbo keramik,
Ulla Roseen,
Studiefrämjandet,
Nora kommun kultur,
Lindesbergs kommun
kulturenheten

Aktuell med Mikael Persbrandt
Så som jag minns det

Carl-Johan Vallgren, född 1964, är författare, rocksångare och musiker. Han debuterade
1987 med romanen Nomaderna. I romanen Dokument rörande spelaren Rubashov blandar han pastisch, skröna och burlesk satir med dokumentariskt torra rapporter. År 2002
utkom prisbelönta boken Den vidunderliga kärlekens historia. Carl-Johan Vallgrens böcker
har kommit ut i tjugofem länder. Hans stora återkomst till romankonsten var Kunzelmann
& Kunzelmannen, 2008. Våren 2012 utkom romanen Havsmannen. Under namnet Lucifer
skriver han noir-thrillers.

Entré och kaffe med hembakt bröd 200 kr
Förköp gäller! Svalbo keramik, telefon 0587-921 30
Observera att biljettsläpp är söndag 14 januari från kl 9.00
Max 4 biljetter per bokning. Ej uthämtade biljetter faktureras.

