
 Science Fiction-bokhandeln 
Hitta till SF-bokhandeln. Adress: Kungsgatan 19. Hållplats: 
Domkyrkan. Buss: 16, 19 och 25. Spårvagn: 2, 6 och 11.

invigning av göteborg SerieFeStival
Måndag 28 oktober, 16.00–18.00, Café Sirius, SF-bok handeln. 
Årets program presenteras i korthet och tillsammans inviger 
vi Göteborg seriefestival 2019. Vi bjuder på ett glas alkohol
fritt bubbel för att skåla in årets festival. Gratis inträde.

croiSSanter och litteratur: 
vei - nordiSk mytologi  
i SerieFormat
Torsdag 31 oktober, 8.30–10.00,  
Café Sirius, SF-bokhandeln.
 Sara Bergmark Elfgren  och  Karl  
 Johnsson  som skapat det fornnor
diska fantasyeposet Vei samtalar med 
Anna Erlandsson. Croissanter och 
Litteratur är ett samarbete med 
Kultur i Väst och SFbokhandeln. 
OBS! Begränsat antal platser, 
anmäl dig på kulturivast.se/lit
teratur. 

Så görS Fantomen!
Torsdag 31 oktober, 16.00–18.00, Café Sirius, SF-bokhandeln.
Tidningen Fantomens redaktör och manusförfattare  Mikael  
 Sol  berättar om hela processen från idé till färdig serie! 
De bästa samlade Fantomenäventyren finns självklart till 
försäljning i butiken! 

Signering: Johan Wanloo
Fredag 1 november, 16.30–19.00, Café Sirius, SF-bokhandeln.
Johan Wanloo finns på plats i butiken för att signera sin 
senaste bok Enklare fysiska övningar. 

 Frölunda kulturhuS 
Hitta till Frölunda kulturhus. Adress: Valthornsgatan 13, Västra 
Frölunda. Hållplats: Frölunda torg. Buss: 20, 50, 83, 86, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 97, 99 och 751. Spårvagn: 1, 7 och 8.

värSta boken! - med Serietema
Onsdag 30 oktober, 16.00–19.00, Gågatan, Frölunda kulturhus. 
Värsta boken vill att alla mellan 13 och 25 år ska ha nåt bra 
att läsa. Därför delar Värsta boken varje år ut  gratis böcker  
runt om i Göteborg! Under seriefestivalen är temat serie
album. Kom och hämta en ny favoritbok!

FödelSedagSkalaS För Zak&ting
Onsdag 30 oktober, 16.00–19.00, Gågatan, Frölunda kulturhus.
Födelsedagskalas med saft och kakor för serien Zak&Ting 
som fyller 13 år. Skaparen  Yvette Gustafsson  berättar om 
serien och hur det är att jobba som serietecknare. Se utställ
ningen i gågatan och lär känna Zak&Ting från början.

SerieWorkShop med dotterbolaget
Onsdag 30 oktober, 17.30–19.00, Point-rummet, Frölunda 
kulturhus, ålder 13 år och uppåt.
 Börja rita serier!  Berätta din historia, visa din vardag, 
 verklighet och värld. Workshoppen passar både dig som 
 tecknat innan och du som är helt ny. Serietecknare från 
Dotter bolaget guidar dig under kvällen. Ingen föranmälan.

 FängelSet 
Hitta till Fängelset. Adress: Kålltorpsgatan 2. Hållplats: Stock
holmsgatan. Buss: 17 (Härlanda). Spårvagn: 1 och 3.

vampyrer och laSerSvärd: nördFeSt!
Torsdag 31 oktober, 18.00–22.00.
Ungdomssatsningen Fängelsets olika föreningar visar vad 
de har att erbjuda. Se en uppvisning i Ludo Sport Light Saber 
Combat och träffa Göteborgs Allmänna Lajvförening som 
arrangerar lajv i regionen. På väggarna projiceras seriekonst 
från vampyrserien Anima och italienska äventyrsserien  
A Story of Light. Vi lovar en häftig fest med ljud och ljus  
på  Fängelset!

 göteborgS bildverkStad 
Hitta till Göteborgs bildverkstad. Adress: Hagabion, Linné
gatan 21. Hållplats: Prinsgatan. Buss: 60. Spårvagnar:  
1 och 6.

WorkShop-aW För vuxna 
Fredag 1 november, 17.00–18.30, Göteborgs bildverkstad. 
En stund av kreativt kaos, eller ordning, beroende på egna 
preferenser. Ta med en textrad ur vadsomhelst som känns 
bra, kanske något du skrivit själv eller få en okänd tilldelad 
på plats. Workshoppen leds av  Ellen Macke Alström,  konst
när med förkärlek till berättelser, poesi och monster. Ingen 
för  anmälan.

 partille bibliotek 
Hitta till Partille bibliotek. Gamla kronvägen 56, Partille.

WorkShop: rita manga med liSa medin
Fredag 1 november, 15.00–17.00, Partille biblio-

tek, ålder 10–15 år.
Tycker du det är kul att teckna, eller vill du 
lära dig? Vi går igenom hur man kan  teckna  
 olika slags figurer  som du kan använda i din 

egen serie! Ingen förkunskap krävs. Antalet 
platser är begränsat. Anmälan till paula.

jonsson@partille.se

 StadSbiblioteket 
Hitta till Stadsbiblioteket. Adress: Götaplatsen 3. Hållplatser: 
Götaplatsen och Valand. Buss: 18 och 52. Spårvagn (Valand):  
3, 4, 5, 7 och 10.

maSSor av aktiviteter under läSlovet
Under läslovet tipsar vi om alla våra seriefavoriter och bjuder 
in ett gäng av Sveriges bästa serieskapare. På både barn
avdelningen och Dynamo hittar du fullt av skapandematerial 
för att göra egna serier. Ålder 0–25 år.

Serietävling! 
29 oktober–3 november, Dynamo, Stadsbiblioteket.
Lämna in din serie till personalen och tävla om serieböcker. 
Vinnarna utses under vecka 45.

utStällning: tuSen Serier
29 oktober–3 november, Dynamo, Stadsbiblioteket.
Tusen serier har sedan 2011 arbetat för att öppna den 
svenska seriekulturen för  fler röster och perspektiv  genom 
utgivning, utställningar, workshoppar, en fan zineverkstad 
och seriefestivalen AltCom. I ut ställningen presenteras några 
av de böcker som för laget gett ut.

utStällning: handbok För SuperhJältar
29 oktober–3 november, Barnavdelningen, Stads biblioteket.
Handbok för superhjältar är en hejdundrande succé och  
de allra flesta barn mellan fyra och tio år vet precis vad 
 böckerna handlar om! Utställningen presenterar  bilder från  
 böckerna  men även bilder, sekvenser och karaktärer som 
inte finns med i böckerna för en unik inblick i hur böckerna 
skapas.

WorkShop: SerieSkapande och teckning
Tisdag 29 oktober, 14.00–16.00, Dynamo, 
Stadsbiblioteket, ålder 13–18 år.
Teckna allt från manga och humor serier 
till superhjältar.  Maria Fröhlich  är 
serieskapare och bilderboksillustratör. 
Hon har bland annat tecknat Just nu 
har vi varandra och Jag är inte sjuk! 
med text av Sara Bergmark Elfgren. 
Anmäl dig till dynamo@kultur. 
goteborg.se. Begränsat antal platser.

WorkShop: rollSpel För SuperhJältar
Tisdag 29 oktober, 14.00–16.00, Barnavdelningen, 
 Stads biblioteket, ålder 6–9 år.
Nu kan du vara superhjälten i rollspelet baserat på Handbok 
för superhjältar! Författaren  Daniel Lehto  guidar dig till 
äventyr i Röda maskens värld. Begränsat antal platser. Hämta 
din biljett i disken på barnavdelningen 30 minuter innan 
start. Vid frågor mejla till barn.stadsbiblioteket@kultur. 
goteborg.se, skriv ”Rollspel för superhjältar” i ämnesraden. 

WorkShop: rita en Serietrailer
Onsdag 30 oktober, 13.00–15.00, Dynamo, Stadsbiblioteket, 
ålder 10–12 år.
Har du en favoritserie som du vill återberätta på ett alldeles 
speciellt sätt? Vi skapar boktrailer utifrån våra favoritserier. 
Vi väljer ut varsin serie eller bok för att sedan  skapa en bok-  
 trailer.  Begränsat antal platser. Hämta din biljett i disken på 
barnavdelningen 30 minuter innan start.

bokprat och teckna FantaSy-WorkShop
Torsdag 31 oktober, 13.00–16.00, Dynamo, Stadsbiblioteket, 
ålder 13–18 år.
Bokprat och workshop med duon bakom den episka fantasy
berättelsen Vei 1 och 2. Författaren  Sara Bergmark Elfgren  
och tecknaren  Karl Johnsson  berättar om boken och svarar 
på dina frågor. Karl avslutar med en två timmars workshop  
i att teckna fantasy. Anmäl dig till dynamo@kultur.goteborg.
se. Begränsat antal platser till workshoppen. 

Starlet-rutor gör Succé på inStagram
Torsdag 31 oktober, 17.00–17.40, Trappscenen, Stadsbiblio teket.
Följer du @tidningenstarlet på Instagram? Det borde du! 
Kom och lyssna på  Kristina Öman  som är hjärnan bakom 
kontot. Hon är doktorand i etnologi vid Göteborgs universi
tet och forskar på ungdomstidningen Starlet med fokus på 
normer, kropp och gemenskap. 

monSterWorkShop med pax-tecknaren
Fredag 1 november, 14.00–16.00, Barnavdel-

ningen, Stads biblioteket, ålder 9–12 år.
 Henrik Jonsson  visar och lär ut hur 

han skapar nya väsen och varelser 
genom att blanda olika djur. Begrän
sat antal platser. Hämta din biljett i 
disken på barnavdelningen 30 minu

ter före start. Frågor mejlas till barn.
stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se, 

skriv då ”TeckningsworkshopPAX”  
i ämnesraden.”

adamSonStatyetten 2019 - priSutdelning
Söndag 3 november, 14.00–16.00, Trappscenen, Stads-
biblioteket.
Svenska Serieakademins  Sture Hegerfors  och  Pidde Anders-  
 son  delar för 54:e året ut ett av världens äldsta och mest 
 prestigefyllda seriepriser, Adamsonstatyetten, till en svensk 
och en internationell serieskapare. Dessutom:  Thomas 
Storn,  ledamot av Svenska Serie akademin och  arkivarie  
på Svenskt Seriearkiv, berättar om den nya boken Svensk 
serie historia – tredje boken.  Olle Dahllöf,  ledamot av 
Svenska Serieakademin, berättar om sin nya bok Våra  
serietecknerskor, om svenska, kvinnliga seriepionjärer. 

SerieSamtal med eliaS ericSon
Söndag 3 november, 16.00–17.00, Dynamo,  
Stadsbiblioteket. 
Träffa Elias Ericson som debuterade 
2013 med serieboken Åror på Galago 
förlag och tecknar illustrationer, 
 bilderböcker och serier främst om  
 HBTQ och psykisk ohälsa.  Hans 
kommande serieroman, Diana och 
Charlie, beräknas utkomma år 2020. 
Sam arrangemang med Göteborgs konst
museum.

      FeStivalprogram
      28 oktober-3 november

 andra aktiviteter under veckan   

 kvarterSScenen 2lång 
Hitta till 2lång. Adress: Andra långgatan 30. Hållplats:  
Masthuggstorget. Spårvagn: 3, 9 och 11.

Scenprogram och marknad hela lördagen
Lördag 2 november, 10.00–18.00, Kvartersscenen 2lång,  
gratis inträde.
En heldag med allt på ett och samma ställe! På Kvarters
scenen 2lång kan du träffa serietecknare som Johan Wanloo, 
Øyvind Sagåsen, Per Myrhill och Malin Granroth. Fanzine
skapare och förlag finns på plats för att sälja och signera sina 
album. Moderator för dagen är  Anna Erlandsson,  journalist 
och multinörd.

SerieFrämJandetS Framtid
Lördag 2 november, 10.00–10.30, scenen, 

2lång.
 Stef Gaines  talar om sin nya roll som 
tillförordnad ordförande i Seriefräm
jandet efter Thomas Karlssons hastiga 

bortgång sommaren 2019. Vad är 
 hennes visioner och hur ser framtiden 

för Seriefrämjandet ut? 

kickStartern SeriecaFé i göteborg
Lördag 2 november, 10.40–11.10, scenen, 2lång.
2016 genomförde  Tora Stridh  en Kickstarterkampanj för att 
starta ett eget café i Göteborg med serietema. Kampanjen 
fick ihop drygt 100 000 kr från 291 backare, men ännu har vi 
inte sett ett café. Så vad hände? Och vad kommer att hända? 
Vi träffar Tora och pratar om kampanjen, idén och framtiden. 

tillt - utveckling För individen, 
organiSationen och konSten
Lördag 2 november, 11.20–11.50, scenen, 2lång.
TILLT har en vision om ett hållbart samhälle där konsten 
bidrar till mänskligt växande. De kommer att prata om sin 
verksamhet där de stöttar kulturaktörer att  söka EU-medel  
och berättar om projekt som de hjälpt aktörer driva framåt. 

mikael Sol - livet är ett Skämt
Lördag 2 november, 12.00–12.30,  scenen, 

2lång.
Solpaneler har gått i bland annat 

Elvis, Rocky Magasin och Pondus. 
Huvudfokus i Solpaneler är att alla är 
rätt korkade när det kommer till att 
förstå varandra. Solpaneler – Livet 

är ett skämt är första samlingsboken. 
Vi  pratar om att rita skämtteckningar 

 varvat med dödsångest.

radio gaga - humor, vardag  
och kulturkrockar
Lördag 2 november, 12.40–13.30, 
 scenen, 2lång.
Radio Gaga har sedan starten  
2001 varit med i serietidningar som 
Bizarro, Ernie och Pondus. Sedan 
2019 är den sin egen serietidning  
i Norge.  Øyvind Sagåsen  berättar om 
sin stora succé och pratar om humor, 
vardag och kulturkrockar. 

Johan Wanloo - göteborgS  
SpänStigaSte Serietecknare
Lördag 2 november, 13.30–14.20,  
scenen, 2lång.
Johan Wanloos senaste bok Enklare 
fysiska övningar samlar hans bästa 
skämtteckningar men också texter  
om skapande, bra och dålig humor och  
 gymnastikövningar  för otränade  serietecknare i medel
åldern. Vi pratar om boken och hans många andra projekt.

konSten att överSätta manga
Lördag 2 november, 14.30–15.00, scenen, 2lång.
Ordbilder förlag intervjuar och samtalar med översättaren  
 My Bergström  om manga i Sverige och mangaöversättning. 

bild & bubbla nummer 220
Lördag 2 november, 15.10–15.50,  
scenen, 2lång.
Med innehåll som Art Spiegelman, 
Lars Horneman, Kristin Lidström,  
Anneli Furmark och Thomas Olsson 
och Crippa Almqvist. Dessutom  
artiklar om barnboksförlaget Hegas  
och mycket mer. Redaktören  Fredrik  
 Strömberg  berättar om senaste numret 
av Bild & Bubbla.

panel: malin granroth och per 
myrhill Skriver om vården
Lördag 2 november, 16.00–16.45, 
scenen, 2lång.
I Malins bok En klump i magen får 
vi följa hennes graviditet som är 
kantad av oro och stress i en ned
prioriterad förlossningsvård men 
också en vardagsskildring av vad en 
graviditet kan innebära. Pers bok Den 
sjuka vården handlar om hur illa det 
kan gå om man om man inte passar 
in i en fyrkantig vårdform. Vi pratar 
med dem båda om hur man kan 
skildra vården som något allmänt, 
men samtidigt väldigt personligt.

liveteckning med SerieatelJén
Lördag 2 november, 17.10–17.50, scenen, 2lång.
Dagens sista punkt blir fartfylld! Serieateljén ritar ikapp 
medan publiken hejar på och ger förslag till vad de ska rita. 
Vad som helst kan hända på pappret!

avSlutning 
Lördag 2 november, 17.50–18.00, scenen, 2lång.
Vår moderator  Anna Erlandsson  och projektledaren för 
 festivalen,  Yvette Gustafsson,  avslutar festivaldagen på 
kvartersscenen 2lång.

kvällSröJ! 
Lördag 2 november, 19.00–23.00, 2lång.
Klockan 19.00 öppnar dörrarna till kvällsröjet  
som avslutar Göteborg seriefestival 2019  
med  DJ och bar.  

Klockan 20.00.

Joakim lindengren och  
Johan Wanloo Samtalar 
Klockan 21.30. 

Seriekaraoke med henri gylander
Förköp 150 kronor, i dörren 180 kronor.
Biljetter: https://billetto.se/e/lindengren-och- 
wanloo-och-seriekaraoke-biljetter-378778 

  Stora FeStivaldagen 2 november

 @goteborgSerieFeStival  
Följ Göteborg seriefestival på Instagram:  
@goteborgseriefestival och tagga gärna dina  
egna bilder med #Göteborgseriefestival

På Facebook hittar du festivalen på  
facebook.com/goteborgseriefestival

Festivalprogrammet och mer information  
hittar du även på serieframjandet.se


