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Vårens program av litteraturserien Bokmåndag på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby inleds med

digitala samtal på Kulturhuset Vällingbys Facebook. Biljetter till samtalen senare i vår släpps

närmre inpå.  

Säsongen för västerorts författarscen, Bokmåndag, startar redan 25 januari med ett intimt, digitalt samtal

mellan den debuterande poeten Valentina Cuevas och Lizette Romero Niknami om klass, rasism och

kärlek. Den 8 februari kommer Patrik Lundberg, författare till den mycket uppmärksammade boken

Fjärilsvägen som han skrivit som en hyllning till sin mor. Tillsammans med Anneli Jordahl förs ett samtal om

boken och det svenska klassamhället, även detta samtal sker digitalt. På internationella kvinnodagen, den

åttonde mars, besöker kulturjournalisten Valerie Kyeyune Backström Bokmåndag. Tillsammans med

Judith Kiros berättar hon om sin debutroman Ett nytt England. Den prisbelönta entreprenören Siduri Poli

besöker Bokmåndag den 29 mars. Siri har bl.a. grundat innovationshuset Changers Hub och är nu aktuell

med boken Hur du lyckas i en vit värld där hon delar med sig av sina bästa råd. Mian Lodalen gav nyligen

ut den första delen av tre i en romansvit om homosexuellas levnadsvillkor under 1900-talet i Sverige – Lisa

och Lilly: en sann kärlekshistoria. Den 12 april samtalar hon med dramatikern Mia Winge om de verkliga

personerna Lisa och Lilly och deras levnadsöden.

Med anledning av restriktionerna gällande smittspridningen av Covid-19 sänds de två första samtalen,

Valentina Cuevas 25 januari och Patrik Lundberg 8 februari, digitalt via Kulturhuset Vällingbys Facebook.

Biljetter till resterande samtal släpps senare. 

Bokmåndag våren 2021

25 januari      Valentina Cuevas – det smakar orten och kärlek. Sänds digitalt.

8 februari      Patrik Lundberg – Fjärilsvägen. Sänds digitalt.

8 mars           Valerie Kyeyune Backström – Ett nytt England. Biljetter släpps senare. 
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29 mars         Siduri Poli – Hur du lyckas i en vit värld. Biljetter släpps senare. 

12 april          Mian Lodalen – Lisa och Lilly: en sann kärlekshistoria. Biljetter släpps senare. 
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