Välkommen till Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall!
För tredje året i rad öppnar vi dörrarna
för Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall.
Vi är både glada och stolta att i år igen
kunna presentera delar av den svenska
deckareliten för en levande publik här i
staden.
I år är vi alldeles särskilt glada över att
kunna hälsa ett antal internationella
författare, som utan tvivel kan räknas in
bland världens allra största inom genren,
välkomna.
Detta gör vi samtidigt som vi hälsar
välkommen till årskurs 6 på Bredsands
skola, som under året debuterat med
sin alldeles egna deckare Högt tempo
i Sundsvallsmiljö.
Vi vågar lova några spännande dagar med
en bredd som innehåller allt från författar-

möten, skolbesök, seminarier, norrländska
debutanter, mordmysterier i restaurangmiljö till högklassiga filmer och fantastiska
kvällar i en salig, värmande och skrämmande blandning.
Våra två huvudarenor för festivalen
är Kulturmagasinet och Quality Hotel på
Esplanaden – men missa inte att fixa biljetter till den sprillans färska stadsvandringen
i spåren av Jonas Moströms Sundsvallsdeckare – tillsammans med författaren själv.
I programmet här finns massor att välja
på – och mer information finns såklart på
vår hemsida.
Varmt Välkomna,

Tomas Melander

Ordförande, Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall

Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall vill gärna stimulera till ökat läsande bland barn och
unga, genom skolbesök och genom att erbjuda gruppbiljett till gymnasieelever.

@svenskadeckarfestivalen
BILJETTPRISER OCH FESTIVALPASS
1-dagspass (alla programpunkter onsdag eller torsdag: 195 SEK
2-dagarspass (alla programpunkter onsdag och torsdag): 350 SEK
Alla programpunkter på Kulturmagasinet har fri entré, men begränsat antal platser.
Biljetter till fredagens programpunkter (begränsat antal):
Brott på ålderns höst: 70 SEK
Moströmvandring: 100 SEK
Mordmysterier Jämtland: 550 SEK
Gruppbiljetter för gymnasieskolor
För information, ring 070-374 77 20

Förköp av biljetter
Entré Sundsvall
060–15 54 00
www.entresundsvall.nu
Kulturmagasinet
060–19 18 00

Vi reserverar oss för eventuella ändringar som kan inträffa efter programmets tryckning.
Fotografer: Berit Djuse, Magnus Liam Karlsson, TA, Sara Reeve, Kathrin Simon, Sara Arnald, Tron Ullberg, Helén
Karlsson, Bingo Rimér, Josef Gustavsson, Johanna Jeansson, Ulla Montan, PeO Persson och Mike Anderson
Omslagsillustration: Henrik Vesterlund, Cecilia Träff
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FESTIVALPROGRAM

Moderator

Måndag 2 & Tisdag 3 november
DECKARFILMER

Det har blivit tradition att
Svenska Deckarfestivalen
visar kriminalfilmer, och så
även i år. Filmvisningarna
är gratis, men antalet platser är begränsat. Hämta ditt
Filmpass i Kulturmagasinets
reception från och med den
19 oktober.
Vilka är filmerna? Svaren
hitta du på vår hemsida:
svenskadeckarfestivalen.se
Måndag: 14.00-15.30 l
Kulturmagasinet
programsalen

I rollen som Annika Bengtzon ser vi Malin Crépin
i dramat som tar sin start
i Stockholms stadshus.
Från 15 år, speltid 89 min.
Svensk text. Fri entré.
Måndag: 18.30-20.00 l
Kulturmagasinet
programsalen

Här möter vi återigen Carl
Mörck, Assad och deras nya
sekreterare Rose.
Från 15 år, speltid 115 min.
Svensk text. Fri entré.

Tisdag: 14.00-15.35 l
Kulturmagasinet
programsalen

Filmatiseringen av Johan
Theorins första bok som
utspelar sig på Öland.
Från 15 år, speltid 95 min.
Svensk text. Fri entré.
Tisdag: 18.30-20.00 l
Kulturmagasinet
programsalen

Film baserad på John le
Carrés klassiska spionroman Mullvaden om
George Smiley.
Från 15 år, speltid 122 min.
Svensk text. Fri entré.

Kerstin Bergman

Kerstin Bergman är
litteraturvetare, deckarrecensent och medlem
av Svenska Deckarakademin. För andra året är
hon moderator här på
Svenska Deckarfestivalen
i Sundsvall.

Författare

Ingrid Hedström

Brott i Bryssel &
Bergslagen
TISDAG: 12.00-12.40 ö
Kulturmagasinet
programsalen

Ingrid Hedström, aktuell
med Måltavla, den andra
boken om Astrid Sammils.
I samarbete med Seniormagasinet. Fri entré.
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Åsa Anderberg Strollo

SKOLBESÖK

Åsa Anderberg Strollo
besöker under två dagar
ett antal skolor i samarbete med Sundvalls
Kulturskola.

Onsdag 4 november
Invigning

12.00-12.30
Kulturmagasinet
LARS AHLINS TORG

Svenska Deckarfestivalen 2015
invigs av Åsa Ulander, ordförande
i Kultur- och fritidsnämnden, och
Täppas Fogelberg.
Fri entré.

Peter James

LJUDBOKSDECKAREN
Elly Griffiths

13.00-13.40 n
Kulturmagasinet
programsalen

Eva Galyas Vallin från Stora Ljudbokspriset och Täppas Fogelberg,
samtalar om den allt populärare
ljudboken där deckaren har sin
givna plats.

GLOBALISERING & BROTT
Adam Sarafis

15.00-16.00 n
quality hotel
tunnbindaren

Författaren Arne Dahl samtalar om
den alltmer globaliserade brottsligheten med Henrik Blusi, Sundsvallspolisen, och Henrik Belfrage,
professor, Rättspsyk Vadstena.

INTERNATIONAL CRIME

18.30-21.00 ö4
quality hotel

Välkommen till en internationell
kväll med Elly Griffiths [UK], Peter
James [UK], Adam Sarafis [NZ] och
Arne Dahl.
Paus med servering, mingel och
boksignering.
PETER JAMES

Grace’s Brighton

(på engelska)
Peter James är en internationellt
bästsäljande kriminalförfattare som
är översatt till 36 språk.
ELLY GRIFFITHS

Brott och arkeologi

(på engelska)
Vi presenterar med stolthet
författaren till den populära
serien om rättsarkeologen Ruth
Galloway.
ADAM SARAFIS

Crime Down Under

(på engelska)
Den svenska författaren Linda
Olsson och den nyzeeländska
manusförfattaren Thomas Sainsbury debuterar med romanen
Ingenting är glömt.
ARNE DAHL

Arne Dahl

A och O bland poliser

Prisbelönad författare till böckerna
om A-gruppen och Opcop, med
fokus på internationell brottslighet. Svensk författare utgiven i ett
30-tal länder.

Läs mer om författarna
på vår hemsida!

Lars Kepler
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Svenska Sundsvall
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Torsdag 5 november
MED MARIA WERN I TOKYO
13.30-14.15 n
quality hotel
tunnbindaren

SVENSKA BROTT

18.30-21.00 ö4
quality hotel

Yoko Kawabata, översättare av
bland annat Anna Jansson och Mons
Kallentoft, bosatt i Sundsvall, berättar om arbetet med att plantera in
det svenska i Japan.

En helkväll med författare ur den
svenska
deckareliten:
Emelie
Schepp, Sofie Sarenbrant, Gabriella
Ullberg-Westin, Anna Lihammer,
Jonas Moström och Lars Kepler.
Paus med servering, mingel och
boksignering.

MORD PÅ HEMMAPLAN

EMELIE SCHEPP

14.30-15.15 n
quality hotel
tunnbindaren

Björn Persson från Matfors, och
Gabriella Ullberg-Westin, från Hudiksvall, samtalar om sina senaste
böcker.

DECKARPODDEN
15.30-16.15 n
quality hotel
tunnbindaren

Sofie Sarenbrant och Emelie Schepp
delar med sig av godbitar från den
populära deckarpodcast. I detta
moderna medium får vi möta den
osminkade sanningen om livet som
deckarförfattare, från signeringskatastrofer till elaka recensioner
och hur svårt det kan vara att släppa
tanken på det perfekta mordet bara
för att klockan slår fem.

Emelie Schepp

Att ge ut deckare själv

Sveriges mest framgångsrika egenutgivare, aktuell med sin andra bok
Vita spår.

Sofie Sarenbrant

SOFIE SARENBRANT

Mord i vardagen

Storsäljande författare av Brantevikserien och serien om Emma Sköld,
där den senaste är Avdelning 73.
GABRIELLA ULLBERG-WESTIN

Erotic Crime

Hon hittade sin egen genre
i kriminallitteraturen och debuterade 2014 med Ensamfjäril.

Gabriella Ullberg Westin

ANNA LIHAMMER

Det historiska perspektivet

Deckarakademins debutantpristagare 2014, senast aktuell med
Än skyddar natten.
JONAS MOSTRÖM

Tillbaka i Sundsvall

Anna Lihammer

Författare och läkare med Sundsvall som mordscen. Senast aktuell
med Dominodöden.
LARS KEPLER

Playground – nytt spår

Det internationellt framgångsrikta
författarparet visar en ny sida.
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Jonas Moström

Fredag 6 november
årets bästa deckare

08.00
quality hotel
Svenska Deckarakademin tillkännager 2015 års nomineringar
till Bästa svenska kriminalroman
och Bästa till svenska översatta
kriminalroman.

Björn Hellberg

Brott på ålderns höst

Catharina Ingelman-Sundberg

10.00-12.00 ö
Pingstkyrkan
Två av våra stora deckarförfattare presenteras i samarbete med
SPF Freja.

Mordmysterium Jämtland

BJÖRN HELLBERG

En av Sveriges mest produktiva
deckarförfattare, senast aktuell
med De Hatiska.
CATHARINA INGELMAN-SUNDBERG

Har gjort internationell succé
med sina böcker om Pensionärsligan bl a Kaffe med rån.

HÖGT TEMPO

ERBJUDANDE!
Under festivalen kan
du köpa aktuella
deckare till festivalpris!
I samarbete med:

12.00
Björn Hellberg möter Klass 6
från Bredsands skola, som skrev
sin egen deckare Högt Tempo.
Seminariet hålls på Visitors Center i Stadshuset, fri entré.

MOSTRÖMVANDRING

13.00 & 15.00 ö
Stadsvandring i Sundsvall
med Jonas Moström och Tomas
Melander utifrån Moströms
böcker om Johan Axberg och Erik
Jensen.

Svenska Sundsvall
Deckarfestivalen

Cederhalls Ridklubb
– en interaktiv teatermiddag

Mordmysterium Jämtland

18.30-21.30
quality hotel
”Fru Amanda Cederhall, ordförande i Cederhalls ridklubb,
dog tragiskt i förra veckan efter
att ha fallit av sin häst. Det måste väljas en ny ordförande utan
dröjsmål. Polisen misstänker
att hennes död inte var någon
olycka, men polisutredningen
kan inte stoppa klubbens fortsatta arbete med att välja en ny
ordförande. ”
Kvällen startar med en introduktion. Alla får en karaktär att
spela och ett kuvert med instruktioner om vem man är, vad
man vet och vad man förväntas
göra under kvällen. Löser ingen
mordet vinner mördaren... Professionella instruktörer leder
deltagarna under kvällen.
Rekommenderad minimiålder
på 18 år då det förekommer
både droger, spel och dobbel.
Meny
Förrätt: Hummersoppa med räkor
Varmrätt: Laxtournedos med
cidersås, kantarellcreme och dillpotatistopp.

l Film | n Seminarie | ö Författarmöte | 4 Mingel

Välkomna till vår festivalbar, q.bar!

ERBJUDANDE!

q.bar är vår festivalbar, med en modern och avslappnad atmosfär.
På Quality Hotel hittar ni vår infodisk och arenan för
flera av våra programpunkter.
Esplanaden 29, Sundsvall

Uppge ”Deckarfestivalen”
när du bokar på telefon
060-16 00 02, eller mail
q.sundsvall@choice.se

Svenska Deckarfestivalen anordnas i
samarbete med Quality Hotel Sundsvall

www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-sundsvall

Enkelrum 780 SEK/natt
Dubbelrum 880 SEK/natt
inkl. frukost

Svenska Deckarfestivalen 2015 anordnas av föreningen Svenska Deckarfestivalen
i Sundsvall. Styrelsen består av: Tomas Melander, Håkan Nordman, Yoko Kawabata,
Cecilia Träff, Lennart Bergström, Inger Melén, Lotten Glans och Anders Justin.
Festivalen genomförs med stöd från ____________________________________________

I samarbete med ____________________________________________________________

Grått, mörkt och blött
Läge för mord och mysterier!
Sundsvall 2–6 november
www.svenskadeckarfestivalen.se

