Våren 2015

OFFENTLIGA FÖRELÄSNINGAR Onsdagar 19.00–20.00
på Restaurang Stinsvillan,
Sköldvägen 20, Sollentuna
Högst två kostnadsfria biljetter kan
bokas via tel 08-92 88 41 från fredag
kl 15 veckan före föreläsning. De
Medlem har förtur
hämtas senast kl 18.00 mötesdagen
vid platsbrist
på Stinsvillan.
Aino Trosell
berättar om
sina böcker
och gestalter.
Mest om sin
nya otäcka
Min grav
är din.

21 jan

M
Carina
Aynsley
talar om sina 90
dagar på barnhem i Himalaya
och boken hon
skrev om detta
Ajj La Vjoo

4 feb

Bo Norgren
berättar om sitt
senaste projekt
och om hur det
är att vara både
polis och för-

fattare

18 feb

Jenny Jacobsson, 25 feb

debutant med I
ditt kvarter men
mest känd för
#Älskanoveller
som startade som
en statusrad på
Facebook

28 jan

4 mars

MohamadHassan
om resan från
krig och slum
till politisk makt
i Uppsala: Från
Röda Huset till
stadshuset

11 feb
Bertil Falk
historiker och författare berättar
om vikingatiden
utifrån sin bok
Gardar
Gåtlösaren

18 mars

11 mars
Per Ragnar,
skådespelaren
ochTV-idolen
har en okänd sida. Han har skrivit 25 böcker och
berättar om dem.

Sven-Bertil
Bärnarp

skapare av serien Medelålders plus berättar om sin metod
och sitt arbete.

Medlemsavgift i
Sällskapets Vänförening:
200 kr betalas till
bankgiro 5643-5571
Författarparet
Lars Gustafsson
och Agneta Blomqvist berättar
om Berlin
dit båda ofta
reser.

1 april

Lilian och Karl
G. Fredriksson,
författare och
litteraturkritiker
berättar om sin
specialitet – ungdomsdeckare

Mats Werner
som skrivit
boken om sin
bror, jazzmusikern Lasse, berättar om honom
hans verk och
tid

Eftersom vi är på restaurang
krävs att ni beställer något,
allra minst kaffe.

25 mars

8 april

Varg Gyllander,
polisens presschef och författare talar om
hur fakta tränger in i fiktionen när han skriver böcker.

22 april

Ivar Lundgren
berättar under
rubriken Sven
Lidman vs Lewi Pethrus –
en brödrafejd
i rampljus

15 april
Pierre Schori
berrättar om
sitt politiska liv
under rubriken
Minnet och
elden

Lars Åke
28 april
Augustsson,
biografiförfattare,
ställer frågan
Lever Stig
Dagerman?

