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Premiär för Höganäs stora bokfest  
17–18 september i Blå Hallen  
 
Under bokförlaget Bra Böckers tid i Höganäs var det helt naturligt att  
springa på internationella och svenska författare som Norman Mailer,  
Lauren Bacall, Isaac Bashevis Singer, Barbro Alving och Alf Henriksson 
på stadens gator. 
Fredag 17 september blir Höganäs åter centrum för den litterära världen. Då är det 
premiär för nordvästra Skånes första bokfestival i senaste favoritdestinationen, magni- 
fika Blå Hallen i Höganäs. Det blir en två dagar lång och härlig bok- och musikfest där  
ett fantastiskt uppbåd av författare och artister tar plats på tre scener.  

Klas Östergren, Kjell Westö, Åsa Moberg, Anna-Karin Palm och Conny Palm- 
kvist är bara några av många spännande gäster i festivalprogrammet som innehåller nära 
40-talet punkter och lägger fokus på Island. 

– Mer ur festivalprogrammet: – 
• Den isländska författaren Einar Kárason och översättaren John Swedenmark till-

delades Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris 2020 för romanen 
”Stormfåglar”. I Höganäs tar de emot priset och samtalar med Victor Malm, litte-
raturkritiker på Expressen. Medverkar gör även Andri Snær Magnason, en av Islands 
mest framträdande kulturikoner, presidentkandidat 2016 och nu aktuell med den upp-
märksammade boken ”Om tiden och vattnet” om klimatkrisen. Från Island kommer 
också en av den isländska poesiscenens klarast lysande stjärnor – Ásta Fanney 
Sigurdardóttir, som också är en del av elektropoptrion aiYa.  

• Marie Lundström, från Lundströms bokradio i P1, berättar om romandebuten med 
”Sanningens kalas”. 

• Ewa Fröling samtalar med Åsa Moberg om sin prisade bok ”Moder Liv” – en bok om 
att befinna sig cancerlandet men också om barndomen, moderskapet och den långa 
karriären. 

• Poesi/spoken-wordkväll med några av Sveriges mest intressanta poeter: Marie Lund-
quist, Malte Persson, Niklas Mesaros, EliSophie Andrée och My Roman Fagerlind. 

• Skådespelaren Stefan Sauk är av våra flitigaste inläsare av ljudböcker berättar om hur 
mycket tid och passion han lägger ner på sina inläsningar.  

• Journalisten Elaf Ali som har skrivit boken ”Vem har sagt något om kärlek? Att bryta  
sig fri från hedersförtryck.” 

• Boken om nöjesetablissemanget The Tivolis historia, ”The Book” skriven av Åke 
Högman släpps i september. Musikern Staffan Hellstrand, som finns med i boken, 
berättar mer på Restaurangscenen och har förstås med sig gitarren. 

• Bokförlaget Bra Böcker och dess grundare Rolf Janson som skapade litterär historia 
såväl nationellt som i Höganäs hyllas med en utställning. 

På Höganäs Summer Book Festival 2021 träffar man författare, förläggare, kulturper- 
sonligheter och musiker och kan låta sig uppslukas av författarsamtal, utställningar, 
workshops, njuta av musik, mat och dryck eller bara mingla i Blå Hallens hundraårigt 
sköna atmosfär. 



 
För mer information om Höganäs Summer Book Festival, kontakta  
• Christoffer Palmer, programansvarig, christoffer@hsbookfest.se  
• Liselotte Fritz, projektledare, liselotte@hsbookfest.se 

Besök också hsbookfest.se – där hittar du pressbilder och all övrig info. Och våra sociala 
medier håller dig löpande uppdaterad.   
 
 
HÖGANÄS SUMMER BOOK FESTIVAL – en nyskapande mötesplats för författare, förläggare, läsare, kulturper- 
sonligheter, inspiratörer, kreatörer och kunskapsförmedlare. Föresatsen är att möta framtida generationers önskemål 
och därmed öka intresset för böcker och läsande hos en ung och breddad publik.  

Bakom Höganäs Summer Book Festival står den ideella föreningen Höganäs Bokfestival med verksamhetsstöd från  
Höganäs kommun, Icelandic Literature Center, Kulturrådet, Region Skåne, Svenska Akademien och Svensk-Isländska 
samarbetsfonden. 


