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17         FÖRFATTARBESÖK: NEGAR NASEH  

12 00      En handfull vind 

Alva       En exilroman full av kärlek till det persiska 

Kultur     språket och det iranska kulturlandskapet. 

 
Negar Naseh i samtal med Annelie Bränström- Öhman, 

professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper 

 

Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva  

      

 

                     

.  

 

24 och 31 STILLA DANS 
12 - 12 30 En dansaktivitet där du deltar utifrån dina egna förutsättningar. 

Alva I lugnt tempo hittar vi kontakt mellan rörelse och musik. 

Kultur Upplevelsen av att dansa sittande. Tillsammans och var för sig.  

Stilla dans fokuserar på att väcka rörelseglädjen. Alla kan vara med.  

 

Jenny Sjöberg, danspedagog från Balettakademin Umeå och utbildad inom hälsofrämjande 

dansmetoder, leder oss genom Stilla dans. 

 

Anmäl intresse till Alva kultur 

Begränsat antal platser 

Ett samarbete mellan Alva Kultur, Norrlandsoperan/Dans i Västerbotten och Balettakademin Umeå.  
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13        VERNISSAGE: AMANDA HELLSTEN 
12 00     All eyez on me copy 
galleri  

Alva  

Utställningen pågår 13 januari – 7 februari  

 

 

http://www.regionvasterbotten.se/alvakultur
https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/
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alva läser 

 

Lektioner av Ian McEwan 

Sägs vara en storslagen återkomst av en av vår tids bästa brittiska författare. 

Vi får följa huvudpersonen Roland och hans tumultartade liv från barndom fram 

till idag. Roland söker lösningar på livets händelser på alla tänkbara sätt - 

genom musik, litteratur, vänner, sex och politik. Hans livsresa ställer viktiga 

frågor till oss alla. Kan vi ha full kontroll över våra liv utan att någon annan får 

betala för det på vägen? Hur formar stora historiska händelser våra liv och 

minnen? Och vad kan vi lära av trauman i det förflutna?  

En berörande roman om kärlek, förlust, ambition och försoning. 

 

En lyckligare tid av Claire Lombardo 

Detta familjedrama som sträcker sig över 40 år behandlar livet, kärleken, 

familjeband och systerskap. Marilyn och David har varit oskiljaktiga sedan de 

förälskade sig i varandra på 1970-talet. Deras kärlek alltid varit solen som 

allting annat kretsar kring. En kärlek så stark att deras barn ofta känt sig 

utestängda. Nu brottas deras fyra vuxna döttrar med olika problem och 

tvivlar på att de någonsin kommer att få en relation som är lika stark som 

deras föräldrars.  

 

 

 

 

Simmarna av Julie Otsuka  

Romanens första del utspelar sig i en simhall. En oförklarlig spricka som 

uppstår i simbassängens botten slår sönder besökarnas rutiner, väcker oro och 

spekulationer. I bokens andra hälft möter vi Alice, en äldre kvinna och före 

detta simmare. Hennes minne söker sig bakåt, till barndomen och 

interneringslägret där hon tillbringade kriget. 

En roman om närhet, avstånd, förlust och minne. 

 

 

Blodmåne av Jo Nesbø 

Åter får vi möta den karismatiska polismannen Harry Hole.  

Hole är i Los Angeles för att dricka sig till döds efter att hans liv hemma i 

Norge slagits i spillror.   

 

I Oslo står polisen handfallen efter att två kvinnor försvunnit från en 

kändisfest. När en av dem hittas mördad riktas misstankarna mot en 

känd fastighetskung, som till polisens stora förtret hyr in Harry Hole som 

privatspanare. 
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