
Bokbordet Stockholm firar 30 år!
Äntligen är Bokbordet Stockholm tillbaka med sin slingrande kilometerlånga bokmarknad! 
Söndagen den 21 augusti bjuder vi in till litteratur i massor, med författarprogram samt den 
nystartade ungdomsdelen Fantastik-scenen. Till den långa raden av bokmarknader är alla 
bokälskare som vanligt välkomna att anmäla sig, från små och stora bokförlag, antikvariat, 
organisationer till privatpersoner.

Den folkkära traditionen med en gigantisk bokfest i Stockholms centrum fyller 30 år. 
Evenemangets hjärta är de kulturhistoriska områdena i kvarteren runt Norra Latin, 
Centralbadets trädgård och längs Drottninggatan ner till Sergels torg. 

Bland de medverkande under dagen märks bland andra författaren, poeten och samhälls-
debattören Göran Greider, samt årets mycket uppmärksammade ALMA-pristagare  
Eva Lindström, liksom kritikerrosade Pascal Engman och Åsa Erlandsson.
Naturligtvis tar vi oss an årets ”Stockholm läser”-bok Huset vid Flon av Kjell Johansson.

Nyhet! Fantastik-scenen – om och med ungdomar och unga vuxna
På årets nya Fantastik-scen blir det författarsamtal om skräck och spänning, rollspel och lajv. 
Rollspelsförlaget Fria Ligan berättar om ny-releasen av klassiska Drakar och Demoner, bland 
annat. Vidare gästas scenen av Agnes Török, spoken word-poet och författare, Karin Tidbeck, 
som skriver fantasy på svenska och engelska, samt Gustav Tegby med stark förkärlek för 
fantastik och populärkultur.

Barnens bokbord fortsätter
Inne vid Norra Latins entré bjuds barnen på ett program för alla smaker. Johan Anderblad,  
som vi känner igen från Bollibompa, dyker upp med showen Det tutar och blinkar.  
Teater Kung & Drottning låter Ulf Starks Mirakelpojken cykla ut på äventyr. Och så blir det  
tonsatt poesi av Anja Bigrell från boken Under ett rabarberblad av Lena Sjöberg. 

Bokbordet Stockholm äger rum söndagen den 21 augusti kl 11.00 – 18.00. Fri entré.

För ytterligare information, kontakta Carolin Jansson, Projektledare, Norra Bantorgets  
intresseförening. Tel: 076-024 19 39. E-mail: carolin.jansson@norrabantorget.se
Eller se www.bokbordetstockholm.se 

Arrangörer: Norra Bantorgets intresseförening,  
i samarbete med Kulturfestivalen, kulturförvaltningen  
Stockholms stad, Kulturrådet, Liljevalchs konsthall  
och Studiefrämjandet Stockholms Län.
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