
Med anledning av corona kommer endast 30 biljetter att släppas 
till ordcaféerna. Ordcaféerna kommer när det är möjligt att 
sändas i realtid på vår Youtube-kanal: Bokcafe Pilgatan

Ons 26 aug 1830   I rörelse 
 Athena Farrokhzad 
En samling fristående dikter som rör sig mellan fascismens 
frammarsch, rytmens räddning och vardagen i förorten. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.     Medarr. Studieförbundet Bilda

Fre 28 aug 1500    Halsduken 
 Stina Stoor 
Släppfest för en ny bilderbok. Sticka en halsduk och vinn en bok!  
 entré                                                 Medarr. Rabén & Sjögren, ABF

Tis 8 sep 1830      Awakening 
 Elin Berge 
En intim och poetisk fotobok av årets Lars Tunbjörkpristagare.  
Om systerskap och tron på en gudomlig feminin kraft. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                  Medarr. ABF

Ons 16 sep 1830     Sörjen som blev 
 Anna Takanen 
Personlig och gripande familjehistoria om ett finskt krigsbarn och 
att själv vara barn till ett krigsbarn.  
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                  Medarr. ABF 

Lör 19 sep 1500     Jag är en samlare, jag vill ha mer 
 Aja Lund 
Den österbottniska författaren berättar om sina egna och andras 
samlarbeteenden. Om samlandets mekanismer i ord och bild. 
Fri entré                                                Medarr. Studieförbundet Bilda

Ons 23 sep 1830      Som ett brev på posten 
 Robert Nyb erg 
Hans bilder är genomskådande, sylvassa och alldeles förtvivlat 
roliga. Politiska analyser som säger mer än tusen ord. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                  Medarr. ABF

Tor 24 sep 1830      Världens jämlikaste land? 
 Erik Bengtsson 
En uppgörelse med den svenska självbilden om jämlikhet som ett 
nationellt särdrag. Vart tog jämlikhetsidealen vägen? 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                  Medarr. ABF

Ons 30 sep 1830      Herrarna satte oss hit 
 Elin Anna Labba 
Den mörka historien om tvångsförflyttningen av renskötande 
samer i Sverige. Sorg som tystas men ändå förs vidare. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                  Medarr. ABF

Ons 7 okt 1830      Sara Lidman som agitator 
 Ellenor Lindgren 
Inlevelsefulla exempel från Sara Lidmans offentliga tal. Också om 
tillblivelsen av “Lev”, hennes elektromusikaliska verk som bygger  
på citat av Sara.  
Entré 50:- /30:-                             Medarr. Sara Lidman-sällskapet, ABF

Tor 8 okt 1830      Fartrusiga 
 Björn Forsberg 
En fossilfri framtid sätter nya förutsättningar för resandet. Kan 
energi i form av grön el och förnybara bränslen fortsätta driva en 
massmobil värld? Eller är resefesten snart förbi? 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                Medarr. Folkuniversitetet

Ons 14 okt 1830     Europa, ständigt detta Europa 
 Per Wirtén 
Under fyra år på 1920-talet reste Elin Wägner i Europa. Hon 
undersökte internationalismens, fredspolitikens och feminismens 
innebörder - och hon tog ställning för ett Europas förenta stater. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                     Medarr. ABF

Tis 20 okt 1830      Jackie  
 Anne Swärd 
En rosad roman om en ung kvinna på väg mot Stockholm och livet. 
Ledamoten i Svenska Akademin ger också en presentation av 
nobelpristagaren 2020 veckan efter tillkännagivandet. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                     Medarr. ABF

Ons 21 okt 1830      Gå med mig till hörnet 
 Anneli Furmark 
En serieroman om en oväntad förälskelse vid en tidpunkt i livet då 
de inblandade hade trott att lugnet skulle infinna sig. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                     Medarr. ABF

Ons 28 okt 1830      Bakvatten 
 Maria Broberg 
Suggestiv romandebut om människoöden som knyts ihop av Nilas 
försvinnande i Västerbottens inland i mitten av sextiotalet.  
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.       Medarr. Studieförbundet Bilda

Ons 4 nov 1830      Ålevangeliet 
 Patrik Svensson 
Boken om världens mest gåtfulla fisk tilldelades Augustpriset 
2019. Också en personlig berättelse om författaren och hans far.  
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.       Medarr. Studieförbundet Bilda

Tor 5 nov 1830    Tove och Hemulens hemlighet 
 Janina Orlov 
En sann muminkännare och muminälskare berättar om Tove 
Jansson, hemuler och annat muministiskt. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                     Medarr. ABF

Ordcaféer Ons 11 nov 1830    Att leva litteratur 
 Yukiko Duke  
Om glädjen och nöjet att bokprata, presentera författarskap,  
moderera författarsamtal, skriva litteraturkritik och översätta. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.    Medarr. Studieförbundet Bilda

Ons 18 nov 1830    Sett ifrån norr 
 Gunnar Balgård 
Genom författarens samlade essäer och krönikor ges en 
heltäckande kulturjournalistisk bild med norrländskt perspektiv. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                   Medarr. ABF

Tis 24 nov 1830    Loranga 
 Sara Olausson 
I samband med utställningen berättar Sara om sin livfulla och 
färgsprakande seriversion av Barbro Lindgrens 70-talsklassiker.   
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                   Medarr. ABF

Tor 26 nov 1830    Trettiofem sockor 
 Maja Karlsson 
Den erfarna designern och stickboksförfattaren följer upp 
Trettiofem vantar med något varmt, skönt och fint för fötterna. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                   Medarr. ABF

Lör 28 nov 1000     Övergivenheten 
 Elisabeth Åsbrink 
En roman som bygger på författarens egen familjehistoria fylld av 
kärlek, emigration och mänskligt liv i hatets skugga. 
Entré 100:- /80:- inkl. frukost..                                        Medarr. ABF

Ons 2 dec 1830      Den besvärliga Elin Wägner 
 Ulrika Knutson 
Wägner utmanade sin samtid. Hon krävde mycket av sin om-
givning. Ett modernt porträtt som kretsar kring aktuella ämnen. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                  Medarr. ABF

Ons 9 dec 1830      Dina händer var fulla av liv 
 Suad Ali 
Hon förlorade allt och ville helst bara dö. Men Nora har sin dotter. 
En kvinna före, under och efter flykten från Somalia. 
Entré 50:- /30:- för ungdom/medl.                                  Medarr. ABF

Lör 19 dec 1000       Världens bästa författarinnor
 Lena Kjersén Edman 
Olga Tokarczuk, Han Kang, Lina Wolff .... Virgina Woolf och 
Selma Lagerlöf. Frukost med en alltid lika entusiasmerande 
litteraturpedagog. 
Entré 100- /80:- inkl. frukost.                     Medarr. Folkuniversitetet

Obs. Biljetter till Ordcaféerna släpps två veckor i förväg.
Biljetterna säljs på Bokcafé Pilgatan eller på tel. 090 - 121830 
Ej uthämtade biljetter säljs samma dag



Hösten 2020

Bokcafé Pilgatan
Pilgatan 14
903 31 Umeå

090 - 12 18 30
www.pilgatan.se

Utställningar medarr. ABF

Sopplunch 
vardagar 
1100 - 1400  

Tisdagsjazz Medarr. Mingus Bok & Skivbutik 

Tis 15 sep 1830       Charlie’s Bakery - live!  
På begäran är dessa swinghjältar tillbaka, nu med Torbjörn 
Näsbom på fiol.
Entré 50:- /30:- för ungd/medl.

Tis 13 okt 1830             Umeå Jazz Festival - trots allt! 
Det blir en jazzfestival i någon form. Programchefen Lennart 
Strömbäck presenterar årets artister.  
Entré 50:- /30:- för ungd/medl.

Tis 10 nov 1830            Bird lever!
100 år sedan Charlie Parker fö ddes. Gunnar Wiklund 
porträtterar den moderna jazzens stora förgrundsfigur. 
Entré 50:- /30:- för ungd/medl.

Tis 8 dec 1830                Mingus Minne - 12 upplagan
Jazzfrågesporten där alla kan vara med - tipskupong. Massor av 
bra musik!  
Fri entré!

Bokcafé Pilgatan är en kooperativ bokhandel 
med norrländsk blick, kvinnlig utsikt och 
barnperspektiv. Bokförsäljningen omfattar såväl 
nya som antikvariska böcker. 

I cafédelen serveras rättvisemärkt kaffe och 
te med hembakt fika och smörgåsar. Det finns ett sortiment av 
rättvisemärkta varor till försäljning. Sopplunch serveras tisdag till 
fredag. Caféet är möblerat med stolar som har köpts av författare.

Kulturföreningen Pilgatan
Medlemsavgift 200 kr/år (100 kr för ungdomar).
Betalas på BG 244-0261. Ange namn och e-post.
10% rabatt på böcker. 20 kr rabatt på inträden. Medlemsbrev.

Barn- och familjesöndagar  medarr. ABF 
Söndagsöppet 12 - 16 under dessa programtillfällen.
Barnvänligt fika och 20 % på alla barn- och ungdomsböcker.

Sön 25 okt 1400     Ruskigt och läskigt!
Vicky Uhlander berättar spännande spökhistorier för dig som 
vågar lyssna. 
Från 6 år. Boka gratisbiljetter 1 vecka innan.  

Sön 8 nov 1400 Skrivarworkshop
Författaren Anna Holmström Degerman lär ut sina bästa 
skivartips för dig mellan 9 och 12 år som gillar att skriva 
spännande historier. Ingen kostnad! 
9 - 12 år. Frågor och anmälan till edlund.annika@gmail.com 

Sön 22 nov 1400 Skrivarworkshop
Författaren Anna Holmström Degerman lär ut sina bästa 
skivartips för dig mellan 9 och 12 år som gillar att skriva 
spännande historier. Ingen kostnad! 
9 - 12 år. Frågor och anmälan till edlund.annika@gmail.com .  

Måndag stängt
Tisdag 11 – 17 
Onsdag  11 – 17
Torsdag   11 – 17
Fredag 11 – 17
Lördag 12 – 16

11/8 - 18/9  Målningar och objekt  
  av Margareta Johansson.    
  Vernissage i form av samtal med Mikael  
  Berglund på Pilgatans Youtube-kanal

19/9 - 24/10  Jag är en samlare - jag vill ha mer!  
  Fotografier av Aja Lund  
  Program lördag 19/9 kl. 15.00 

27/10 - 21/11 Bilder och måleri 
  av Birgitta Sparrman

24/11 - 9/1  Loranga,  illustrationer av Sara Olausson 
  Program tisdag 24/11 kl. 18.30

Skrivsöndag
Föreläsning, workshop och seminarium med författaren Mikael 
Berglund. För dig som obörjat, kört fast eller bara vill skrivfika.

Start söndag 6 sept kl 12 - 15. Därefter söndag jämn vecka fram 
till jul. Ingen föranmälan krävs. Kostnad per tillfälle: 70 kr. 

Litterär resa

 

Lör 5 sept 0830 - 1730          Skotten i Ådalen 
Resa till Ådalen med serieskaparen och författaren Mats 
Jonsson som ciceron på bussen. Han är uppvuxen i Bollstabruk 
och aktuell med romanen Blod i gruset.

Reseledare: Annika Edlund (Resan fanns med i vårens program 
och genomförs med halva antalet resenärer.  Obs. fullbokat.  
Pris 650:- /550:- för ungd/medl.  


