LitteraTur

26 Juli 2017
Presentation av platser och författare
Startplats:
Heleneholmsparken
Publiken hälsas välkommen,
cykelturen startar.

Stopp 1:
Almtorget
Författare: Anna Axfors
Stopp 2:
Risholmsgatans grusplan
Musiker: Johnny Filter & DT
Stopp 3
Cypressvägens märkliga sportbanor
Författare: Eiríkur Örn Norðdahl

“

Cykla med oss längs en i största hemlighet
utsnitslad bana och möt fyra författare som
framför texter utifrån temat “Kartläggning”.
Årets litterära cykelutflykt tar dig med på en
resa där vi tillsammans finner nya vägar och
belyser de redan befintliga. Med fiktiva kartnålar på Malmös atlas tar vi hjälp av geografin för att upptäcka nya berättelser och nya
perspektiv. Att trampa snabbt hjälper dig inte
på den här resan, här är det intellektet som
utmanas. Glöm inte cykeln!

Stopp 4
Malmös kortaste allé
Författare: Karin Bojs

Vänd blad, please, för
författarpresentationer

r

Anna Axfors är en svensk författare. Hon utkom 2016 med romanen “Kärleksbrevet” på 10TAL Bok. Axfors utsågs 2016 till
en av Sveriges 20 viktigaste unga poeter av tidningen Svenska
dagbladet. Sydsvenskan skrev nyligen:
“Anna Axfors är en poesins Kamprad. Hon vill göra dikten
sexigare och mer säljbar till en yngre målgrupp. Hennes egna
texter har alla en sak gemensamt: Ordet Åhléns.”

Anna Axfors möter oss vid fontänen som även kallas:
55.576550, 13.023917
Johnny Filter & DT
Johnny Filter är en producent och beatboxare från Kapstaden,
Sydafrika som numera bor i Malmö. Han startade sin musikkarriär som en del av gruppen ETC Crew. Tillsammans med
gruppen har han vunnit flera tävlingar och turnerat internationellt. Senaste åren har han fokuserat på soloprojekt som
beatmaker och producent.

Johnny Filter & DT kommer få koordinaterna
55.570011, 13.036957 att gunga.

Daniel Kaleebi mer känd under artist namnet DT är en lokal
Malmöprofil och rapartist som spelas frekvent på P3 och
Din Gata. Kanaler som han tidigare också har jobbat på som
radiopratare. Med rötter från Uganda, ett land som präglats av
diktatur sedan sent 70-tal har han valt att fokusera mycket av
sin musik på just samhällsproblem och orättvisa.

Eiríkur Örn Norðdahl har i isländsk TV kallas för en Snorre
Sturlasson för det 21:a århundradet. Norðdahl är född och bosatt i Ísafjörður och har gjort sig ett internationellt namn som
romanförfattare och poet. På svenska finns han utgiven med
de tre romanerna “Gift för nybörjare”, “Dumhet” och “Ondska”,
den senare nominerades till Nordiska rådets litteraturpris och
fick bland annat Bodil Malmsten att på twitter utbrista:
“Enastående samtidsroman! STORSLAGET Hejdlöst humoristiskt och oerhört intelligent.”

Eiríkur Örn Norðdahl har siktat in sig på 55.574417, 13.046135

Som poet turnerar Norðdahl jorden runt med sina spektakulärt häpnadsväckande och lika tankväckande som underhållande läsningar.

Karin Bojs är författare och vetenskapsjournalist. Under många
år var hon chef för vetenskapsredaktionen på Dagens Nyheter,
där hon fortfarande skriver krönikor varje söndag.
Under sin yrkesbana har Bojs blivit hedersdoktor vid Stockholms universitet och fått flera stora priser, däribland Augustpriset, Kunskapspriset, som delas ut av Nationalencyklopedin
och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins mediapris.
År 1994 startade Karin Bojs den svenska sektionen av Reportrar utan gränser, en internationell organisation som verkar för
pressfrihet.
Karin Bojs avslutar turen relativt exakt här:
55.578017, 13.030889

