2016 års Stockholm läser-bok Det hemliga namnet
av Inger Edelfeldt är vald av en jury som består av
Anna Gillinger, Söderbokhandeln; Stig Hansén, författare;
Annika Hermele, bokcirklar.se; Torvald Olsson-Sundelin,
Stockholms stadsmuseum och Patrik Schylström,
Stockholms stadsbibliotek.
Stockholm läser initierades av författaren Helena Sigander
som drev projektet under åren 2002-2008. Inspirationen
kommer från USA där motsvarande lässatsningar
finns i flera städer. 2011 relanserades projektet av
Författarcentrum och Stockholm stadsbibliotek.
Läs mer om vad som händer kring Stockholm läser på
stockholmläser.se och biblioteket.se. Reservation för
eventuella ändringar.

Var med i
Stockholms
största bokcirkel!
En stad,
en bok
Inom Stockholm läser
anordnas varje år bokcirklar,
författarsamtal och andra
evenemang med anknytning
till en utvald bok.
2016 års bok är Det hemliga
namnet av Inger Edelfeldt.

Låna 2016 års Stockholm läser-bok:
biblioteket.se/dethemliganamnet

Välkommen att samtala om årets Stockholm
läser-bok vid något av våra bokcirkeltillfällen!
Bokcirklarna leds av bibliotekspersonal
och är öppna för alla.

Bokcirklar
Östermalms bibliotek
Föranmälan till margaretha.koerner@
stockholm.se eller 08-508 307 34. Obs!
Bokcirkel för talboksläsare. En talbok är
en inläst bok till hjälp för personer med
läshinder.
Onsdag 24 februari kl. 11
Fanfaren/Farsta bibliotek
Ingen föranmälan.
Torsdag 25 februari kl. 16
Vällingby bibliotek
Förhandsanmälan via biblioteket.se
Lördag 5 mars kl. 14
Stadsbiblioteket
Föranmälan till
gustav.nygren@stockholm.se
Måndag 14 mars kl. 18
Östermalms bibliotek
Föranmälan till
margaretha.koerner@stockholm.se
eller 08-508 307 34
Tisdag 15 mars kl. 14

Evenemang
Tranströmerbiblioteket,
Medborgarplatsen
Föranmälan till
gustav.nygren@stockholm.se
Tisdag 15 mars kl. 18
Sture bibliotek
Föranmälan till sture.ssb@stockholm.se
eller 08-508 307 51.
Torsdag 31 mars kl. 19
Kista bibliotek
Ingen föranmälan.
Onsdag 13 april kl.15
Fruängens bibliotek
Föranmälan till
fruangen.ssb@stockholm.se
Tisdag 26 april kl. 17.15
Alviks bibliotek
Föranmälan
till laila.sjobacka@stockholm.se
eller 08-508 306 41 senast 22 april.
Onsdag 27 april kl. 16
Telefonplans bibliotek
Föranmälan till
telefonplan.ssb@stockholm.se
Torsdag 12 maj kl. 17

Min själsfrände med Inger Edelfeldt
Att få upptäcka sig själv – Kahlil
Gibrans ”Om Barn” och andra texter.
Inger Edelfeldt berättar om sina
inspirationskällor och litterära själsfränder.
Samtalet leds av Harald Hultqvist.
Stadsbiblioteket
Onsdag 24 februari kl. 18
Författarkväll med Inger Edelfeldt
Författaren till årets Stockholm läser-bok
kommer till Fanfaren för att berätta om
sitt författarskap och om vad Det hemliga
namnet har betytt för henne.
Fanfaren/Farsta bibliotek
Onsdag 2 mars kl. 18
Bokcirkel inför publik
En panel av inbjudna gäster bokcirklar
om Det hemliga namnet och bjuder in
publiken att delta i samtalet.
Medverkar gör bland andra Marie
Lundström (Lundströms bokradio, P1).
Galleri Hera, Hornsgatan 36
Onsdag 9 mars kl. 18
Litterär after work
Varva ner efter jobbet med en litterär
paus. Årets Stockholm läser-bok
avhandlas i barmiljö av en inbjuden panel.
Magnolia, Blecktornsgränd 9
Onsdag 30 mars kl. 17.30

Stadsvandring

Det hemliga namnet – Staden, konsten
och resan
En stadsvandring över Mariaberget kring
Inger Edelfeldts bok – med historia,
arkitektur och några hemliga namn.
Kostnadsfritt men begränsat antal platser.
Biljetter hämtas på Stadsbiblioteket,
Sveavägen 73, fr.o.m. 21 mars resp. 20
april. Stadsvandringarna görs i samarbete
med Stockholms stadsmuseum.
Söndag 17 april kl. 13
Onsdag 11 maj kl. 18
Samling: Södermalmstorg 4, utanför
Konsthantverkarna.

Övrigt

Bibliotekspodden Solen
Lyssna på Stockholms stadsbiblioteks
bibliotekspodd Solen, som kommer
med ett nytt avsnitt ungefär en gång i
månaden. Våren 2016 kommer ett avsnitt
att ägnas årets Stockholm läser-bok.
Lyssna på biblioteket.se eller på iTunes.
Fler bokcirklar och evenemang kan
tillkomma. Håll dig uppdaterad på
biblioteket.se och stockholmlaser.se

Stockholm läser genomförs med stöd från
Stockholms stad och Kulturrådet.

