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Vill du låna världen

Vill du vara med och skriva en bok?						
Berättelser skapas där det finns människor, och varje samhälle har sina berättelser.
Vill du låna världen din berättelse, i en bok som skildrar Kalmar län?
Det kan vara ett möte i affären, en simtur, en längtan, en dikt eller en reflektion. Den
kan berätta om fågelben på stranden, om svek eller drömmar, om rättvisor eller orättvisor, om musik, om ett rum du vistats i eller om ett samtal med människor du mött.
Om dagen efter ett val eller före en operation. Den kan vara stor och omvälvande
eller liten och privat. Den kan rymma glädje eller sorg, skratt och gråt. Vara galen,
rolig eller vibrera av allvar eller ilska.
Tillsammans med många andras berättelser kan den bli en bok om länet.
Kalmar län.
Idag.

Läs mer på www.vimmerby.se
Vill du låna världen din berättelse?

regionforfattarna

Du kan ta hjälp av oss
Vi söker nyskrivna, kortare texter av dig med anknytning till länet. Skriv, och låt oss
få läsa! Vi läser allas texter med omsorg, oavsett om du är proffs eller aldrig har skrivit
tidigare, och hela eller delar av era berättelser kan bli del i en bok.
Var och en av oss kan beskriva vår värld och hur vi uppfattar den, bli
röster i en kör där allas röster är lika viktiga, som stämmor, toner och rytm i ett
körverk om vår tid. En tid som i tanken kan sträcka sig bakåt eller framåt men
tar sin utgångspunkt i oss som lever här och nu.
Du kanske har något att berätta men är osäker på hur du ska skriva?
Då kan vi hjälpa till.
För att kontakta oss eller skicka in din text:
ami.andersson@vimmerby.se
tove.folkesson@vimmerby.se
Vimmerby kommun, tel 0492-76 90 00

Inbjudan är riktad till vuxna, minst 18 år, med anknytning till
länet. Välkommen att e-posta din text direkt till oss,
senast 15 maj 2020.

Sprid stoffet för alla vindar, sa Astrid Lindgren om att låta litteraturen nå ut i alla
former. Vimmerby kommun vill göra verklighet av de orden, och har 2020 valt att
anställa landets två första regionförfattare. Under året kommer vi att verka för att
berättelser som skapas i länet får starkare vingar och djupare rötter.
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