Seriefest i väst 2022

seriefestivast

FESTIVALEN JOBBAR MED AT T ALLA SKA KUNNA BESÖKA VÅRA PROGRAMPUNKTER. ALLA PLATSER SKA VARA TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE, MEN DE SOM INTE ÄR DET HAR DEN HÄR SYMBOLEN:

SKÖVDE

ÖVRIGA PLATSER

SKÖVDE KULTURFABRIK
Rådmansgatan 28, Skövde

VADSBO MUSEUM, MARIESTAD
Marieholmsbron 3, Mariestad
SJÖTORPS BYGDEGÅRD
Kyrkvägen 21, Sjötorp
Hela veckan, museets/bygdegårdens öppettider
UTSTÄLLNING: Sjötorpska seriestjärnor!?
Joanna Hellgren är mest känd för sin prisbelönta
serie om flickan Frances, medan Christina Alvner
länge tecknade Jycken åt Aftonbladet och numera
illustrerar de populära barnböckerna om Nelly
Rapp. Utställning på två platser under veckan.

Stadsmuseet
Hela veckan.
UTSTÄLLNING: Mus Mouse Maus
24 skandinaviska serietecknare har gjort unika
och personliga tolkningar med utgångspunkt i en
av världens mest inflytelserika och världsberömda
serier; Art Spiegelmans ”Maus”.
Skaparverkstan
Tis 25 okt kl 18–20. Ålder: 13 år och uppåt.
WORKSHOP: Lär dig teckna serier
Nelly Karlsson från Lidköping lär ut grunderna i
serietecknande. Inga förkunskaper krävs. Anmälan
till 0500-498152 eller tomas.olausson@skovde.se
SÖDRA RYDS BIBLIOTEK
Timmervägen 1, Skövde

Tis 25 okt kl 15–17 Ålder: 9–12 år.
WORKSHOP: Lär dig teckna serier
Nelly Karlsson från Lidköping lär ut
serietecknandets grunder. Inga förkunskaper krävs.
Boka plats: 0500-498957, sara.andersson@skovde.se
HÖGSKOLAN I SKÖVDE
Högskolevägen 1, Skövde
Tors 27 okt kl 10–16.
Bildberättande i förändring – serier i en digital tid
En heldag för bibliotekarier, pedagoger, studenter
och dig som är intresserad av medieöverskridande
berättelser. Kom och träffa personer som utforskar
berättandet genom serier, datorspel, brädspel och
litteratur. Dagen arrangeras av Högskolan i Skövde
och Förvaltningen för kulturutveckling inom Västra
Götalandsregionen.

9 789170 379611

KARLSBORGS KOMMUNBIBLIOTEK
Storgatan 36, Karlsborg
Hela veckan. Kan ses från gatan dygnet runt.
FÖNSTERUTSTÄLLNING: Bilder berättar
Mångfaldigt hyllade och prisbelönta
serieskaparen, illustratören och formgivaren Kristin Lidström – med släkt
och boende i trakten – visar exempel på
sitt skapande i bibliotekets skyltfönster.
LIDKÖPINGS STADSBIBLIOTEK
Stenportsgatan 11, Lidköping
Tis 25 okt kl 16–18. Ålder: från ca 12 år och uppåt.
WORKSHOP: Testa att teckna serier!
Kom och prova på att berätta i både bild och text.
Serieskaparen och illustratören Jonas Anderson lär
ut tips och tricks. Inga förkunskaper behövs. Anmäl
dig till renee.leandersson@lidkoping.se eller 0510770041.

Fler föreläsare och programpunkter kan tillkomma.
Kostnadsfritt, begränsat antal platser. Mer info om
dagen samt platsbokning i vårt digitala program på
serieframjandet.se eller på vår facebooksida.
SKÖVDE KULTURHUS
Öppna galleriet, Trädgårdsgatan 9, Skövde
Hela veckan, kulturhusets öppettider.
UTSTÄLLNING: Hemåt!? – skaraborgska serieskapare
Bamse, Katten Nils, Fantomen, 91:an, Mumin och
Kapten Stofil. Siri, Statarna, Signe och Mallan.
Adrian, Harmannen, Ångestmannen, Death Piglet
och Lillen. Se dessa samt många fler
– allihopa skapade av skaraborgare!
RAPP FASTIGHETER
Långgatan 20, Skövde
Hela veckan, kan ses från gatan dygnet runt.
FÖNSTERUTSTÄLLNING: Siri & Signe
Modiga vikingaflickan Siri (av Patric Nyström och
Per Demervall) stöter på trubbel i Konstantinopel,
mysterielösande kvinnliga journalisten Signe (av
Christina Jonsson) möter Vätterns fasa i Hjo. Kom
och kika!

WORKSHOP: Hållbarhetsplan för Seriefest i Väst
Hur ska Seriefest i Väst jobba långsiktigt för att bli en festival som bidrar
till kulturlivet, serievärlden och alla
människor däri? Projektledaren för
Seriefest i Väst sammanfattar arbetet
så långt och behöver din hjälp att
färdigställa hållbarhetsplanen.
Boka din plats på
festival@serieframjandet.se

GÖTEBORG
STADSBIBLIOTEKET
Götaplatsen 3, Göteborg
Trappanscenen
Mån 24 okt kl 18–19.
INVIGNING AV SERIEFEST I VÄST 2022
• Festivalens projektledare Yvette Gustafsson hälsar
alla välkomna till årets festival som inledning till
kvällens program.
• Bim Eriksson berättar om sitt skapande och visar
bilder ur sina två serieromaner ”BabyBlue” och
”Det kändes lugnt när mina känslor dog”. Samtalet
leds av Amanda Båmstedt, skribent.
Götaverkstan, nedre plan
Tors 27 okt kl 16–19. Ålder: 13 år och uppåt.
GÖR DITT EGET FANZINE
Gör din egen tidning – ett fanzine med innehåll som
du själv bestämmer. Götaverkstan har massor av olika
material att göra fanzine av och Malin Skogberg
Nord guidar dig i hur du kan göra. Drop-in, ingen
anmälan. Högst 15 deltagare samtidigt.

Dagens föreläsare
Oskar Aspman, universitetsadjunkt i visuellt
berättande vid Institutionen för konst, kultur och
kommunikation vid Malmö universitet, pratar om
att korsa gränserna mellan serier, film och spel.
Ellinor Richey, serietecknare och concept artist.
Våren 2022 kom hennes bok ”Junkwraith” ut. Hon
intervjuas om arbetet med boken, likheter och
skillnader mellan spel och serier.
Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande
vid Institutionen för informationsteknologi vid
Högskolan i Skövde, berättar om hur han engagerar
sina studenter i att kombinera kulturarv med
spelteknologi.
Malin Carlsson, bibliotekarie på Linnéstadens
bibliotek, inspirerar kring hur hon arbetat med
seriemediet i litteratur-och läsfrämjandearbetet.

DIGITALT PROGRAM PÅ ZOOM
Tis 25 okt kl 18–20.
WEBINAR: Seriefest i Väst 2027 redan nu
• Intervju med Paul Goodenough om projektet
Rewriting Extinction och boken ”The most important
book on Earth – stories to save the world”. OBS!
Intervjun är på engelska.
• Klimataktivism i svenska feministiska serier med
Anna Nordenstam och Margareta Wallin-Wictorin.
• Presentation av Livegreen Masterclass om
hållbara festivaler.

✂

Hela veckan, bibliotekets öppettider.
UTSTÄLLNING: Barnserier
Barn känner redan till Bamse och Kalle Anka. Men
det finns massor av andra serier för barn! Oavsett
om man gillar hästar, monster, pirater eller katter
så finns det något för de flesta. Utställningen visar
klassiska serier, för de yngsta, humor,
äventyr, skräck, familj och lättläst.

RAMPENS BIBLIOTEK, UDDEVALLA
Lingatan 5, 451 75 Uddevalla
Tors 27 okt kl 16–18. Ålder: 10–15 år.
WORKSHOP: Testa att teckna serier!
Kom och prova på att berätta i både bild och text.
Serieskaparen och illustratören Jonas Anderson lär
ut tips och tricks. Inga förkunskaper behövs. Boka
din plats på 0522-696211.

BERGSJÖNS KULTURHUS
Rymdtorget 9, Göteborg
Ons 26 okt kl 16–18. Ålder: 9–15 år.
WORKSHOP: Rita serier
Malin Skogberg Nord är serieskaparen som gjort
serier till bland annat ”Serienördens trädgårdsbok”
och Draw the line. 2020 kom hennes egen bok ”Nikki”
ut. I den här workshopen får deltagarna jobba med
karaktärsdesign samt skriva och rita sin egen serie.
Drop-in men max 15 deltagare samtidigt.
SCIENCE FICTION-BOKHANDELN
Kungsgatan 19, Göteborg

FRÖLUNDA KULTURHUS
Valthornsgatan 13, Västra Frölunda

Tis–fre kl 17–17.45, lör kl 13–13.45.
SIGNERINGAR, nedre plan
Tis: Christina Jonsson ”Vätterns fasa” och
Ellinor Richey ”Junkwraith”
Ons: Johan Wanloo ”Häftigt drag” och
Nelly Karlsson ”Heritage”
Tors: Joakim Lindengren ”Ugly 2” och
Yvette Gustafsson ”Feltänkt”
Fre: Max Gustafson ”Vem har tid med politik?” och
Oscar Hjelmgren ”A.M.O.K.”
Lör: Alfonso Zapico ”Balladen från norr del 3”

Gågatan, hela veckan.
UTSTÄLLNING: Svensk seriehistoria
Upplev Sveriges anrika och intressanta seriehistoria
som omfattar allt från enkla skämthistorier till
intrikata serieromaner i en och samma utställning
– från 1800-talets konstnärliga experiment till
2000-talets svenska serieunder.

Ons kl 17–19, Café Sirius.
PECHA KUCHA
Tio serieprojekt presenteras i snabb takt! Med 20
bilder och 20 sekunder per bild får du veta mer om
en tecknare eller serie och samtidigt träffa andra
serieentusiaster. Kolla in våra sociala medier för att
veta vilka som kommer att medverka.

UTSTÄLLNING: Seriefrämjandets portfolioutställning
Tretton yrkesverksamma serietecknare presenteras
i en utställning som berättar hur de jobbar med
serier i Sverige idag.

LUNDBY BIBLIOTEK
Borstbindaregatan 12a, Göteborg

Tis 25 okt kl 16–18. Ålder: 9–15 år.
WORKSHOP: Teckna serier med Malin Biller
Huvudsaken är inte att det man ritat är jättesnyggt,
utan att man har något att säga, en idé och en dos
fantasi. Malin guidar dig med tips och knep på hur
man ritar en bra serie. Boka på frolunda.bibliotek@
kultur.goteborg.se
Tors 27 okt kl 18–19
PANEL: Den svältande konstnären i gigekonomin
Serietecknarna Malin Granroth (En klump i magen)
och Tommy Sundvall (På äventyr i senkapitalismen)
i samtal om kulturens roll i en kapitalistisk värld.
Samtalet leds av Helena Bergendahl. Avslutas med
mingel på Kulturhusets takterrass.
VÄRLDSLITTERATURHUSET
Gamlestads torg 11, Göteborg
Mån 24 okt kl 13.30–15.30. Ålder: 9–15 år.
BOKTIPS OCH SERIEPYSSEL
Har du läst mycket serier och manga, gillar du att
pyssla eller vill du få hjälp med serietips av bibliotekarien? Varmt välkommen till boktips och seriepysselträff på Världslitteraturhuset! Vi bjuder på
fika och det är kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs.
Tors 27 okt kl 17.30–18:30.
FÖRFATTARSAMTAL: ALFONSO ZAPICO
Samtal med en av Spaniens främsta serieskapare,
Sverigeaktuell med sin serie ”Balladen från norr”,
en skildring av gruvarbetarnas revolt i Asturien
1934. Tolkas till svenska.
KULTURHUSET KÅKEN
Stora salen, Kålltorpsgatan 2, Göteborg
Ons 26 okt kl 18–19. Ålder: 15–25 år.
SERIEWORKSHOP med Casco
Kom och testa på att berätta i bild och
text med seriepedagogen Casco. Inga
förkunskaper behövs. Boka din plats
på goteborg.se/kaken

Hela veckan. Bibliotekets öppettider.
UTSTÄLLNING: Yttrandefrihet & tecknade serier
Att få uttrycka sig fritt är inte möjligt på många
platser runt om i världen. I utställningen medverkar
sju tecknare från olika länder som tillsammans ger
en bild av inskränkningar på det fria ordet – och
den fria teckningen.
Fre 28 oktober kl 16–18. Ålder ca 10–13 år.
WORKSHOP: Teckna manga!
På teckningsverkstan med Esbjörn Jorsäter får du
lära dig teckna mangafigurer och spännande bilder
steg för steg. Begränsat antal platser, anmälan till
031-366 71 01 eller biblioteket.lundby@kultur.
goteborg.se
Fre 28 oktober kl 18–19.30. Ålder från ca 15 år.
WORKSHOP: Våga rita med Yvette
Workshop i serieteckning med fokus på de som
inte riktigt vågar eller känner att de ”inte kan” rita.
Begränsat antal platser, anmälan till 031-366 71 01
eller biblioteket.lundby@kultur.goteborg.se
GÖTEBORGS LITTERATURHUS
Frilagret, Heurlins plats, Göteborg
Fre 28 okt kl 18–22.
FEST: Nya spanska serieromaner
Kom och fira utgivningen av ”Balladen från norr
del 3” av Alfonso Zapico och ”Slumpens spår” av
Paco Roca med Palabra förlag! Det blir samtal om
böckernas översättning och tematik.
BOKSKÅPET
Värmlandsgatan 20, Göteborg
Lör 29 okt kl 11–12.
BOKPRAT: Hokus Pokus, en magisk sagostund
Magisk liveteckning och högläsning när
Bokskåpet hyllar och firar serieboken
tillsammans med Fabian Göranson,
författaren och serietecknaren till
boksuccén ”Hokus Pokus” – en underbar, fantasifull och färgsprakande
berättelse om nioåriga häxan Ida.

POPUP-BUTIK I NORDSTAN
Nordstan, Göteborg. Ingång Spannmålsgatan.
Butiken ligger bredvid Newbie och mittemot Glitter.

Lör 29 okt och sön 30 okt kl 10–18.
SERIEMARKNAD
Träffa skapare som säljer serier på plats och lyssna
på intervjuer med inbjudna gäster på vår scen.

Lör 29 okt kl 11–18.
SCENPROGRAM, LÖRDAG
Dagen börjar med att Scenprogrammets värd MikuMaria Gustavsson hälsar alla välkomna tillsammans
med festivalgeneralen Yvette Gustafsson. Gäster
och programpunkter under dagen:
• Christina Jonsson berättar om sin bok ”Vätterns
fasa”, som utspelas i ett historiskt Hjo och vi får en
smygtitt på hur Christina jobbar med sitt senaste
projekt när hon livetecknar.
• Intervju: Fantomen – från amerikansk kolonialherre till svensk rättvisekämpe. Kulturskribent,
serieforskare och biträdande professor i pedagogik
Robert Aman har undersökt hur Fantomen blev
svensk och hur seriens dialog med det omgivande
samhället såg ut.
• ”Häftigt drag – så funkar samtiden”. Ingen sten
lämnas orörd och inte ens ”den fule i Streaplers” får
vara ifred när Johan Wanloo utforskar samtiden och
människorna i den genom sin satirserie. Han kommer
också att liveteckna och svara på era frågor.
• Fabian Göranson är skaparen av ”Hokus Pokus” –
en underbar, fantasifull och färgsprakande
berättelse om nioåriga häxan Ida.
• En av Spaniens främsta serieskapare Alfonso
Zapico är Sverigeaktuell med sin serie ”Balladen
från norr”. Tolkas till svenska.
• Seriefrämjandets ordförande Stef Gaines berättar
om föreningens verksamhet historiskt men framförallt om framtiden för Seriefrämjandet.
• Vinnarna i Seriefest i Västs egen tävling med hela
tolv vinnare presenteras!

Sön 30 okt kl 11–18.
SCENPROGRAM, SÖNDAG
Scenprogrammets värd MikuMaria Gustavsson hälsar alla välkomna till dag två av scenprogrammet.
Gäster och programpunkter under dagen:
• Linn Olsson bokdebuterar med ”Nidur”, vikingafantasy med folksägner och magi, i mangastil. Hon
kommer också liveteckna i Clip Studio Paint.
• Max Gustafson belyser samhällets orättvisor.
Före valet kom boken ”Vem har tid med politik?”
som granskar våra makthavare och står för förnuft i
förhållande till galenskapen i Rosenbad.
• Panel med Seriefrämjandets verksamhetsledare
Caroline Lund, redaktören Mikael Sol och tecknaren
Max Gustafson där vi pratar om ekonomi och hållbar produktion inom seriebranschen.
• Marie Tillman talar om sin senaste bok ”Familjen
fågel – först är det roligt” och efter intervjun vi får
se henne liveteckna i Procreate.
• My Bergström översätter den omåttligt populära
serien Heartstopper. Från webbserie på Webtoons
till bokutgivning där tredje svenska boken precis
kommit ut och nu är den poppis även på Netflix. My
berättar om översättningen till svenska.
• ”Du är inte här för att ha det skönt” konstaterar
Magda Lundberg i sin senaste bok, där charmiga
fåglar tar upp konstiga och allmängiltiga tankar
kring relationer och det moderna mänskliga varat.
• Festivalen avrundas med en kort intervju med
festivalens projektledare Yvette Gustafsson om
arbetet med årets festival.
Se vårt digitala program för fler programpunkter
och schema för dagen (uppdateras kontinuerligt).

SKISSMÅNDAG!

Varje måndag kl 18 samlas ritsugna
på övervåningen på Soho Beer House
på Andra Långgatan 5 i Göteborg för
att träffas och rita tillsammans.
OBS! Inte en workshop.

Mer info på serieframjandet.se

Instagram: @seriefestivast
Facebook: Seriefest i Väst
Hemsida: serieframjandet.se
Nyhetsbrev: Få uppdateringar om festivalen – under
festivalveckan får du dagens program varje dag. Du hittar
nyhetsbrevet via Instagram och Facebook.

Följ oss
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Gör ett vikfanzine!

oktober

Festivalens teman i år är Jämställdhet, Hållbar konsumtion
och produktion samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt enligt de Globala målen för hållbar utveckling. Det
är en del i Hållbarhetsplanen för Seriefest i Väst som vi tagit
fram genom LiveGreen Masterclass för hållbara festivaler.

Hållbarhetsarbete

I början av september utlyste vi vår serietävling, där vi
efterfrågade tävlingsbidrag på något av de tre ämnena Jämställdhet, Hållbar konsumtion och produktion eller Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Under scenprogrammet i Nordstan presenterar vi de tolv vinnarna i årets
tävling, med priser från Seriefrämjandet och Moderskeppet.
Vinnarbidragen publiceras i Bild&Bubbla nr 1 2023.

Serietävling

Som medlem i Seriefrämjandet får du tidskriften Bild &
Bubbla fyra gånger om året och kan få baknummer, böcker
om serier och annat till medlemspris. Du får även information om evenemang och kan ta del av lokalföreningarnas
aktiviteter. Är du yrkesverksam medlem kan du få uppdrag
genom Serieförmedlingen.
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HUVUDARRANGÖR

Seriemarknad i Nordstan

LÖR DAG 29 OCH SÖ NDAG 30 OK TO BER K L 1 0–18
Vår butik i Nordstan helgen 29–30 oktober samlar ett tjugotal utställare som säljer serieböcker, fanzines m.m. i olika
genrer och stilar.
För att få en smygtitt på vilka förlag och kreatörer som
kommer attNordstans
vara på plats,
besök serieframjandet.se
Affärscentrum

2022

SeriEfest

Bli medlem
Tagga alla dina foton från festivalen på Instagram med
#seriefestivast
Vi vill se vad Du läser för serier! Ta ett foto på serien du
läser just nu och posta på Instagram med hashtaggen
#lässerier
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tack till våra sponsorer
Digital festivalkatalog
Läs mer om våra gäster och om festivalens arbete i festivalkatalogen. Du hittar den på serieframjandet.se Innehållet
kan du spara, ladda ned och du kan dela den lätt till dina
vänner online.
Vi tror att det är innehållet som spelar roll, inte papperet
det trycks på. Därför gör vi katalogen endast digital.

katalog
2022

2022

SeriEfest

HUVUDARRANGÖR
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