
 
Pressmeddelande - 31 Oktober 2016 

Känd författare till Umeå för att 
inspirera unga nyanlända att skriva 
 
Tisdagen den 1 november arrangerar Föreningen Kulturstorm genom projektet Med          
egna ord en peppande och inspirerande temadag för läs- och skrivsugna unga            
nyanlända på Stadsbiblioteket i Umeå. Höjdpunkten på dagen är ett besök av            
författaren Tove Folkesson som 2014 debuterade med romanen Kalmars jägarinno r: 

- Deltagarna kommer att få höra Tove Folkesson berätta om sitt författarskap           
och få möjlighet att ställa frågor till henne. Sedan kommer hon att hålla en              
workshop om hur man kan forma personliga texter, säger Hanna Landström,           
föreningskoordinator på Kulturstorm.  

Temadagen är en är en del av projektet Med egna ord som syftar till att både öka                 
läs- och skrivlust hos unga nyanlända samt ge deltagarna verktyg för att berätta             
om sina liv. Projektet drivs av föreningen under två år i Umeå, Nordmaling och              
Robertsfors. Under hösten 2016 erbjuds deltagarna skrivarkurser på plats i de tre            
kommunerna samt denna temadag. För att möjliggöra deltagande på temadagen          
kommer också tolkning till tre språk erbjudas: 

- Vi gör denna temadag för att nå ut till fler, utöver kursdeltagarna är även              
de unga som bara är nyfikna på skrivande välkomna, säger Anna Wibron,            
projektledare för Med egna ord.  

Förutom författarbesöket kommer även deltagarna få chans att lyssna till Nasteho           
Osman Lander och Bhaa Al-deen samt skapa kreativa självporträtt eller hjälpa           
Perspektivbyrån med att lösa uppdrag. Arrangemanget sker i samarbete med          
Stadsbiblioteket, Brytiga Böcker och ABF. 
 

Kontakt: Föreningskoordinator Hanna Landström 070-415 04 58 
 

 
 

Fakta  
➢ Temadagen hålls i Stadsbiblioteket, Multisal kl 13.00-17.30 
➢ Med egna ord har beviljats finansiering från Allmänna Arvsfonden, Region          

Västerbotten samt Umeå kommun och verkar i Nordmaling, Robertsfors och          
Umeå under 2016- 2017. 

➢ Föreningen Kulturstorm har funnits sedan 2005 och verkar för att skapa           
möjligheter för fler barn och unga att bli såväl kulturproducenter som           
kulturkonsumenter. 


