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:: Alva  sommarBREV:: 

   alva kultur  galleri alva   september 

2022 

   
 

:: Alva  sommarBREV:: 

23         Vernissage 

12 00      Leena Jokela / Jag hade en dröm. 
galleri       

Alva        Utställningen pågår 23 september – 18 oktober 

  

 

  
 

 

27        Författarbesök 

12 00    Gellert Tamas / Den avgörande striden          
Alva        Det har gått 30 år sedan SD bildades. Vilka är det  

Kultur     egentligen som har förändrats? Sverigedemokraterna   

eller alla vi andra? 

Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva 

 

 

 

 

6          Författarbesök  

12 00      Linnea Axelsson / Magnificat  
Alva       Efter den storslagna Augustvinnaren Ædnan 

Kultur    återkommer författaren med en roman om        

förälskelse och sorg. 

Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva 

 

        
 
7            Hälsofestival  

11 – 14    Bokbytarbord 

Sjukhus    Byt en bok vinn (med lite tur) en bok 

Parken     I händelse av regn på Alva kultur 
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alva läser  

En liten bok om konsten att dö av Ulf Nilsson 

Författaren Ulf Nilsson kallas tillsammans med sin fru till ett avskilt rum på 

avdelning 53 på Huddinge sjukhus. Där fick de sina värsta farhågor bekräftade. 

Ulf hade cancer och ingen bot var möjlig. Den återstående livslängden var 

troligen inte mer än några månader. Tio veckor skulle det bli. Under hela 

sjukdomstiden förde Ulf anteckningar. Det blev den här boken. 

 

Magikern av Colm Tóibin 

En roman om författaren Thomas Mann som växer upp på den tyska 

landsbygden. Hans far är konservativ och modern undflyende. Pojken lär sig 

snabbt att aldrig låta någon få veta vad han verkligen känner: Han ägnar sig 

åt konst och litteratur och åtrår i hemlighet pojkar. Så möter Thomas Katia 

som vuxit upp i en rik judisk familj. De gifter sig, får barn och med tiden blir 

Mann en uppburen författare som belönas med Nobelpriset.  Så griper 

Hitler makten och snart står hela världen i brand 

 

 

 

 

 

Det rosa huset av Marie Olsson Nylander  

Följ med till Sicilien och det fantastiska Palazzo Cirillo. Tolv rum, fem 

balkonger, takterrass och en hemlig trädgård från 1700-talet.  

Vi får ta del av Maries unika fingertoppskänsla för inredning. Varje kapitel 

fångar och fördjupar den magi hon skapar. Storslagenheten, men också det 

vackra i det enkla. Stort och smått, exklusivt och begagnat. Du får handfasta 

tips på hur du själv kan göra. Dessutom berättar Marie om sitt liv och livets 

djupa revor som får henne att vilja måla världen vacker. 

 

 

 

Stjärnor utan svindel av Louise Boije af Gennäs 

Stjärnor utan svindel firar 25 år! En roman som lästes och älskades av en hel 

generation – och ett tidsdokument av ett nittiotal som vi aldrig har slutat att 

fascineras av. Sophie har klarat trettioårskrisen med glans och lever det perfekta 

livet med man och hundar i en ståtlig villa. Hon är framgångsrik författare, tjänar 

hyfsat med pengar och är en självklar gäst på partyn. Men så kommer Kaja in i 

hennes liv. Kaja är lesbisk radikalfeminist och vänsteraktivist och med ens råder 

helt andra förutsättningar för hur Sophie ska leva sitt liv.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Skred av Sara Strömberg 

Sommaren regnar bort i Åre. Grävskoporna fortsätter att gröpa ur berget för 

att ge plats åt exklusiva fritidshus. Till slut går ett jordskred, som inte bara river 

upp nya sår i samhället utan också drar fram mörka hemligheter. Förra året 

hyllades Strömbergs bok Sly av både läsare och kritiker. Skred är den andra 

boken om antihjälten Vera Bergström.  
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