Lund 21 juni 2018

Nu bjuder vi in utställare till Skånska Bokmässan 2018
Välkommen att boka bokbord!
Skånska Bokmässan 2018 Tema: Berättande
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund
Lördag 13 oktober kl 10-16 2018
Temat 2018 är berättande. Berättelser om människoöden idag, igår och i framtiden.
Berättelsen som en form där vi låter fakta och fiktion mötas och berika varandra.
Det blir program men föredrag, panelsamtal, mingel, bokbord, Speaker´s corner med korta
bokpresentationer.
Vi bjuder in medlemmar och andra samarbetspartners och intresserade i bokbranschen att
delta i Skånska Bokmässan som utställare. Vi möts kring böcker om hembygder. Det blir ett
tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer om utgivning av böcker och visa upp den
imponerande samling litteratur som varje år ges ut i regionen av såväl fack- och
skönlitteratur som lokalhistoria och poesi.
OBS! Detta är främst en mötesplats för bokintresserade i branschen. Det säljs böcker men
ingen storskalig försäljning. Vi rekommenderar att man visar upp och ställer ut sin
produktion och inte tar med för stora volymer böcker.

Anmälan för utställare senast 15.8 till: pia.sander@skaneshembygdsforbund.se eller
anna.alsmark@forfattarcentrum.se
Obs! Antalet platser är begränsat. Intresseanmälan för framträdande i Speaker´s corner görs
i samband med anmälan till bokmässan. Ett urval görs av arrangören.
Huvudarrangörer: Skånes hembygdsförbund och Författarcentrum Syd med stöd av Region
Skåne.Medarrangörer: Skånes släktforskarförbund, Litteraturrundan.

Praktisk information
Entré: Fri entré till bokmässa och program.
Plats: Arkivcentrum Syd (ACS), Porfyrvägen 20 i Lund, på industriområdet Gastelyckan i östra
Lund. Fri parkering intill entrén. Platsen för bokmässan är entréplanet med auditorium, foajé
och utställningslokal.

Café finns i entréplanet. Lunds släktforskarförening serverar kaffe, te och smörgåsar. På
Biltema (5 min promenad) serveras enklare lunchrätter.
Kommunikationer.
Tågresenärer: Tag stadsbuss 5 från Lund centralstation, hållplats Arkivcentrum Syd.
För resor med tåg och buss, se Skånetrafikens hemsida: www.skanetrafiken.se
Bilresenärer: Fri parkering.
Kostnad: Ingen kostnad för medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund,
Författarcentrum Syd och medarrangörer. Övriga betalar 400 kr till Skånes
hembygdsförbunds bankgiro 765-9485.
Bokbord och försäljning: Vid anmälan bokar ni ett bokbord där ni kan ni exponera och sälja
era böcker. Ni svarar själva för att bära och duka upp. Ta med egen förlängningskabel till ev.
datorutrustning. Ni kan även dela bord.
informationen om Skånska Bokmässan, både analoga affischer och pdf-filer, inom era
nätverk och närområden. Beställ affischer och flyers från Skånes hembygdsförbund.
Information: Pia Sander, 046-15 80 73, pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Välkomna till Skånska bokmässan 2018!

