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Textival Litteraturfestival 2018 går under rubriken Get 
your text together. Med ledorden text, kontext, gemenskap 
och sammanhang undersöker vi estetiska, politiska, etiska 
och performativa dimensioner av litterärt skapande.
 
Konstnären Kajsa Dahlberg har i verket Ett eget rum/
Tusen bibliotek (2006) lånat och gått igenom samtliga 
upplagor av Virginia Woolfs essä Ett eget rum som 
varit tillgängliga på svenska bibliotek. Verket består av 
kopieringar och sammanställningar av samtliga under-
strykningar och marginalanteckningar som läsare gjort i 
de offentliga exemplaren. Ett av verkets mest understrukna 
och kommenterade stycken lyder:
 
För mästerverk är inte några enstaka och ensliga alster; 
de är resultatet av många års gemensamt tänkande, av 
tänkandet inom hela folkkroppen, så att det är massans 
erfarenheter, som ligger bakom den ensamma stämman. 
Virginia Woolf, Ett eget rum (1929), i översättning av 
Jane Lundblad 1958.
 
Sammantaget tecknar det en poetisk bild som länkar 
samman den enskilda texten med såväl våra gemensamma 
historiska och kulturella förmedlingar som med läsarnas 
direkta gensvar. Det är någonstans här vi befinner oss 
under Textival Litteraturfestival 2018. 

– Get your 
text together

Kontakta Textival

Allmänna frågor: info@textival.se
Program: therese@textival.se / stina@textival.se

Barnens Textival: tove@textival.se / anna@textival.se

www.textival.se
www.facebook.com/textival →
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Programmet adresserar frågor om det litterära skrivandets 
villkor och förhandlingar. Vi samtalar om vad det innebär 
att arbeta mellan olika litterära rum, konstnärliga praktiker 
och mellan olika språk. Och vi tar oss an utmaningen att 
bokstavligen låta texterna tala tillsammans.

Festivalen öppnar torsdagen den 3 maj med en tematisk 
vårvandring i bokskogen i Mollaryd.
 
På fredag den 4 maj startar vi med ett celebert lunch-
program på Café NäRA i Borås och fortsätter kvällen 
med ett fullspäckat internationellt program på Göte-
borgs Litteraturhus.
 
Lördagen den 5 maj från kl 12:00–01:00 tar Textival över 
Kulturhuset Oceanen och arrangerar en fullskalig husfest 
som ni sent kommer att glömma. Textivals Textmässa 
med utställande förlag och tidskrifter sker 12:00 – 18:00 
och huserar på andra våningen i World Dance Companys 
fina lokaler. Bland gömmorna och smårummen på andra 
våningen finner ni även programmet för Barnens Textival.

Program med läsningar, samtal, performance, liveakter 
och annat startar 12:00 på andra våningen i Kulturhuset 
Oceanen, fortsätter 18:00 på första våningen på Ocea-
nens stora scen och slutar med en intim läsning på tredje 
våningen i Rufus bar 21:30 – 22:00. Efterfesten arrangeras 
tillsammans med Koloni och startar 22:00 på första 
våningen på Oceanens stora scen. Under hela dagen och 
kvällen håller Oceanens restaurang samt den magnifika 
uteservering öppet tills efter midnatt.

Varmt välkomna önskar Textival  
– Therese Ytter och Stina Nilss

– Torsdag 3 maj, 17.00 – 20.00 Mollaryd Station, Vårvandring i Mollaryd bokskog

Det är möjligt att ta del av mycket under kvällen också utan att 
promenera hela vägen. Vi välkomnar alla att delta. Tillgängligheten 
för rullstol och liknande är dålig om en siktar på att rulla hela 
leden, men stora delar av arrangemanget går att ta sig till. Kontakta 
stina@textival.se för mer information.
 
– Fredag 4 maj, 12:00 – 13:30 Program Café NäRA

Lokalen är tillgänglig för personer som använder rullstol, permobil 
eller barnvagn.
 
– Fredag 4 maj, 18:00 – 22:30 Program Göteborgs Litteraturhus

Lokalen är tillgänglig för personer som använder rullstol, permobil 
eller barnvagn.
 
– Lördag 5 maj, 12:00 – 01:00 Program Kulturhuset Oceanen

Lokalen är tillgänglig för personer som använder rullstol eller barn-
vagn. Hissen är dock väldigt liten och det kan på sina håll vara lite 
knöligt med tillgängligheten. Hör av er till info@textival.se så hjälps 
vi åt med detta.

Kulturhuset Oceanen 
Stigbergstorget 8, Göteborg

Göteborgs Litteraturhus 
Lagerhuset, Heurlins plats 1B, Göteborg 

Café NäRA
Österlånggatan 12, Borås

Mötesplatser / Scener

Tillgänglighet

→
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Textival Litteraturfestival 2018 genomförs med stöd av:  
Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, Kulturrådet, Svenska Aka-
demien, ABF Göteborg och Goethe-Institutet Sverige.

Och i samarbete med en mängd aktörer och personer, den här sidan 
tillägnas dem. Vi ger våra varmaste tack till:
World Dance Company, Vildhallon – Ett kreativt företag, Vagant, 
Trombone, Tidskriftsverkstaden i Väst, Themis förlag, Teg Publishing, 
Skrivarkollektivet Göteborg, RFSL, Redaktionell praktik – Institutionen 
för litteratur, idéhistoria och religion – GU, Rámus, Positiva Gruppen 
Väst, Tidskriften Ord&Bild, Nätverkstan Kulturtidskrifter, Café NäRA, 
Novellix förlag, Nordiska folkhögskolan, Molla Byalag, Lesbisk Lands-
bygd, Bokförlaget Kärret, KulturUngdom, Kulturhuset Oceanen, Koloni, 
Göteborgs Litteraturhus, Goethe-Institut Sverige, Glänta, Fronesis, Clan-
destino Institut, Celanders förlag, Café Hult, Bucket List Books, Folket i 
Bild Kulturfront, Tidningen Brand, Poesiserien Blå Blixt/Brombergs, 
Alhambra, ABF, A Visual Affair

Vi vill också tacka alla medverkande, alla funktionärer och påhejare, 
styrelsen för föreningen Textival och inte minst alla nära, kära och 
älskade. Utan er hade vi varken haft möjlighet eller anledning att 
genomföra Textival Litteraturfestival!

Samarbeten och tack

Föreningen Textival, som har funnits sedan 2007, är en litterär aktör 
och en ideell förening som riktar sig till en kultur- och litteraturintresserad 
allmänhet och till litterärt orienterade föreningar, förlag, kulturtidskrifter 
och deras användare och ivrare.
 
Vi arrangerar programserier, litteraturfestivaler, konsthändelser och 
en rad olika samarbetsprojekt med bland annat författaruppläsningar, 
samtal, kulturdebatt, workshops, utställningar, filmvisningar och 
vandringar.
 
Vi besöker litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, 
konsthallar, festivaler, gläntor, gallerier och andra platser där vi 
tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när 
litteratur och text kan synas och höras.
 
Textival har for avsikt att med vår löpande verksamhet verka for en bred, 
diversierad och tillgangliggjord litteraturscen. Vi för fram aktuella frågor 
och debatt och presenterar nya kulturella kopplingar i lika hög grad 
som vi värnar folklig tillgänglighet och ett perspektiv på litteratur och 
kultur som möter besökaren och deltagaren i ögonhöjd. Det är föreningens 
mening att vara en samlande arena för både aktörer och producenter såväl 
som intressenter samt vara en samlande och stärkande kraft för branschen 
såväl som för det personliga kreativa skapandet.

Föreningen Textival
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Medverkar gör 
bland andra…

Charlotte van den Broeck 
(Turnhout)  
Lördag 5 maj, 19:15 – 20:30, 
Kulturhuset Oceanen

Sumaya Jirde Ali (Bodø)  
Lördag 5 maj, 16:15 – 17:45,  
Kulturhuset Oceanen

Uljana Wolf (Berlin) 
Fredag 4 maj, 19:00 – 21:30,  
Göteborgs Litteraturhus

Cia Rinne (Berlin) 
Fredag 4 maj, 19:00 – 21:30,  
Göteborgs Litteraturhus

Caroline Bergvall (London) 
Fredag 4 maj, 19:00 – 21:30,  
Göteborgs Litteraturhus

Myriam Gurba 
(Long Beach, California)   
Lördag 5 maj, 18:00 – 19:15, 
Kulturhuset Oceanen
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Yolanda Bohm (Stockholm) 
Fredag 4 maj, 12:00 – 13:30,  Café NäRA
Lördag 5 maj, 14:30 – 15:15, Kulturhuset Oceanen

Foto: C
asia Brom

berg

Kajsa Dahlberg (Oslo)  
Fredag 4 maj, 18:00 – 19:00, 
Göteborgs Litteraturhus

Foto: H
elena O

lsson

Adrian Perera (Göteborg)  
Lördag 5 maj, 16:15 – 17:45, 
Kulturhuset Oceanen

Foto: N
iklas Sandström

Sigrid Combüchen (Lund)  
Lördag 5 maj, 14:00 – 15:15, 
Kulturhuset Oceanen

Foto: TT

Félicia Atkinson (Paris)  
Lördag 5 maj, 22:00 – 01:00, 
Kulturhuset Oceanen

Foto: Traianos Pakioufakis

Nino Mick (Göteborg)  
Fredag 4 maj, 12:00 – 13:30, Café NäRA
Lördag 5 maj, 17:00 – 17:45, Kulturhuset Oceanen

Foto: N
adim

 Elazzeh

Medverkar gör 
bland andra…
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18:00 – 19:00  Göteborgs Litteraturhus 
 
Ett eget rum /Tusen bibliotek  
– Virginia Woolf, feministisk konst & litteratur 
Samtal med konstnären Kajsa Dahlberg och hennes verk Ett eget 
rum/Tusen bibliotek (2006) och curatorn Alida Ivanov. 

19:00 – 19:45  Göteborgs Litteraturhus 
 
Writing between languages 
Conversation with Uljana Wolf, Cia Rinne & Caroline Bergvall. 
Moderator: Helena Fagertun.

20:15 – 21:30  Göteborgs Litteraturhus 
 
Reading/Performance: Uljana Wolf,  
Cia Rinne, Caroline Bergvall 
Readings and performance by Uljana Wolf, Cia Rinne and  
Caroline Bergvall.

21:30 – 22:00  Göteborgs Litteraturhus 
 
The Rosehips performs Tender Button  
by Gertrude Stein 
The Rosehips, Michele Collins (vocals/performance) and Anna 
Gustavsson (percussionist/composer), performs Gertrude Stein’s 
pioneer work “Tender Button” (1914).

22:00 – 22:30  Göteborgs Litteraturhus 
 
Trombone presenterar:  
Boberg och Axelsson sprider oro 
Musikern Magnus Axelsson möter poeten Christer Boberg. Textljud. 
Ljudtext. Ögonblickets sammanhang, osäkerhetens gemenskap. 
Kontrollerat och okontrollerat. Inkluderande och exkluderande. 
Hopfogat och obefogat.

17.00 – 20.00  Mollaryd Station 
 
Vårvandring i Mollaryd bokskog  
– när det gemensamma möter det enskilda 
En kortare vandring med texter och visuella samtal utifrån intervjuer 
med: Ulla Johansson, Sarah Delshad, Rizah Sheqiri, Kamal El 
Salim, Eli Levén, Anneli Furmark, Stina Nilss, Therese Ytter och 
Anika Zinczuk.

Torsdag 3 maj 
Mollaryd

12.00 – 13:30  Café NäRA 
 
Håll mig uppe, håll mig tillbaka  
– om gränslös konst & poesi 
Utställning, läsning & samtal med Sian Hedberg, Yolanda Bohm och 
Nino Mick - utifrån utställningen Begränsad samt böckerna Ikon och 
Tjugofemtusen kilometer nervtrådar.

Fredag 4 maj 
Café NäRA, Borås

Fredag 4 maj 
Göteborgs Litteraturhus 
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12:00 – 18:00  Mässhallen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Textival Textmässa 2018 
Textivals Textmässa med utstäl lande för lag och aktö rer fun ge rar 
som ett nav för Tex tival Lit te ra tur fes ti val och arrangeras i år med 
ett trettiotal utställare på andra våningen i Kulturhuset Oceanen. 
Text mäs san är en mötes plats mel lan för lag, konst nä rer, för fat tare, 
läsare och publik.

12:15 – 13:15  Danssalen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Selamlik, lgbtq and asylum  
– Khaled Alesmael with RFSL Newcomers 
Conversation, reading and open storytelling about lgbtq, human 
rights, migration and asylum, with Alesmael’s texts and RFSL 
Newcomers experiences in focus. Moderator: Stina Nilss  
(Conversation in English and Swedish with translation).

12:15 – 12:45  Balkongrummet, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Themis presenterar:  
Att tolka poesi är en process som tar sin tid  
– Ingmar Simonsson tolkar Wallace Stevens 
Läsning och berättelse om hur tolkning av poesi sker stegvis, från 
att förstå ordens innebörd via att finna rätt poetisk nivå och hitta 
musikaliteten i originalet och låta det möta ett nytt språk och få 
ihop texten till en enhet. 

12:20 – 12:50  Mässhallen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Vildhallon presenterar:  
Artur Szandrowski & Mattias Dristig 
Tecknaren Artur Szandrowski och Vildhallons grundare Mattias 
Dristig samtalar om sina enskilda och gemensamma verk och de 
utmaningar som ett litet förlag kan ha när det gäller att ”get text 
together” ur ett DIY-perspektiv. 

Lördag 5 maj 
Kulturhuset Oceanen 

13:00 – 13:30  Balkongrummet, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Ord&Bild presenterar:  
Daniel Mårs och Charlotte Qvandt 
Poeterna Daniel Mårs och Charlotte Qvandt läser sin första  
samskrivna dikt Landa, som finns publicerad i Ord&Bild  
nr 1/2018.

13:00 – 17:00  Andra vaningen Kulturhuset Oceanen 
 
Barnens Textival 2018 
I Textivals program för de yngre besökarna närmar vi oss litteraturen 
genom kreativitet, skapande och lek. I gömmorna på Kulturhuset 
Oceanen går det att läsa för en hund, skriva och berätta tillsammans 
med andra barn, rita sagor, träffa en 12-åring som skrivit en bok, 
leka egna dinosaurieäventyr och pysa ned i en kuddhörna full av 
böcker, ord och popcorn. Se fullständigt program på sid 20.

13:15 – 13:45  Mässhallen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Trombone presenterar: Boberg & Rasmussen  
– Zorbamaskinen & Eftervärlden 
Poeten Christer Boberg gör en läsning ur långdikten Zobramaskinen. 
Författaren och översättaren Jonas Rasmussen berättar om hur han 
”got the text together” till sin punktroman Eftervärlden.

13:30 – 14:00  Danssalen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Skrivarkollektivet Göteborg  
– När texter kolliderar 
En läsning som utgår från att låta kollektivets olika röster och texter 
kollidera med varandra. Det som skapas på scenen blir ett uttryck 
för vad Skrivarkollektivet siktar mot – att göra skrivandet till en 
mindre ensam praktik

Lördag 5 maj 
Kulturhuset Oceanen 
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13:45 – 14:15  Balkongrummet, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Ord&Bild presenterar:  
Pär Thörn – Officiell jubileumsdikt 
Pär Thörn - författare och elektronmusiker - läser sin dikt ”Officiell 
jubileumsdikt med anledning av tidskriften Ord&Bilds 125-årsjubi-
leum” som består av ”korrekta samt moderniserade, nedkortade och 
på andra sätt förvanskade citat ur ett mycket stort antal nummer av 
Ord&Bild mellan 1892 och 2017”. 

14:00 – 14:30  Mässhallen, Andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Brand presenterar:  
Militant glädje, apokalyps och we toogether 
Julia Lindblom och Marjo Palokangas läser en kollektivt skriven text, 
en undersökning mellan glädje och radikal politik. “Vi lever i en tid 
besatt av lycka. Men den lycka som lyfts fram och premieras är den 
nyliberala lyckliga individen. En förrädisk och isolerande lycka i en 
tid då vi behöver varandra allt mer.” 

14:30 – 15:15  Balkongrummet, Andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Brombergs och Ord&Bild presenterar:  
En gemensam kanon – poesi som bygger 
solidaritet 
Samtal mellan poeterna Daniel Mårs och Yolanda Bohm, med 
avstamp i deras poesi. Om queera identiteter och uttryck, bögighet, 
transfeminitet och maskulinitet. Fanns en starkare solidaritet 
mellan dessa i den tidiga queer-rörelsen? Vad för kategoriseringar 
av kroppar har ägt rum sedan dess?  

14:00 – 15:15  Danssalen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Sidonie & Nathalie  
– en berättelse om två kvinnor på flykt.  
Om kamp, nödvändighet och överlevnad 
Sigrid Combüchen läser ur sin augustnominerade bok Sidonie & 
Nathalie(2017), följt av ett samtal mellan Sigrid Combüchen och 
Yukiko Duke. 

14:45 – 15:00  Mässhallen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Nordiska folkhögskolan presenterar:  
En gemensam historia och en fri horisont  
Deltagare på Nordiska folkhögskolans kurser Text & bild – distans 
och Visuellt berättande flätar en gemensam historia genom text, 
tal och bild. 

15:30 – 16:00  Danssalen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Since you asked: Ställ en fråga om livet  
och få ett konkret svar  
Författarna bakom den litterära frågespalten Since you asked läser 
upp utvalda svar på frågor från läsare. Har du något du funderar 
över? Fyll i formuläret på sinceyouasked.se/fraga. Kanske är det just 
din fråga som blir besvarad på Textival Litteraturfestival!  

15:30 – 16:30  Balkongrummet, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
The relation between context, text and  
writing – Afrah Nasser  
The writer, activist and journalist Afrah Nasser (Cairo) in a conversa-
tion with freelance writer Tatiana Madrid about challenges in writing 
and what value the texts have in the context they live in. 

Lördag 5 maj 
Kulturhuset Oceanen 

Lördag 5 maj 
Kulturhuset Oceanen 
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16:15 – 17:00  Danssalen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Platsen därifrån vi talar  
– om dikt, kropp och politik  
Samtal mellan den uppmärksammade norska poeten Sumaya Jirde 
Ali och den hyllade poeten Adrian Perera. Samtalsledare: Nino Mick. 

17:00 – 17:45  Danssalen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Läsningar: Sumaya Jirde Ali, Adrian Perera  
& Nino Mick 
Läsningar av poeterna Sumaya Jirde Ali, Adrian Perera och Nino Mick.

18:00 – 19:15  Oceanens stora scen, första våningen 
 
MEAN and the haunting ghost  
of Sophia Castro Torres 
The mexican-american author, artist and queer activist Myriam 
Gurba reads from her radical memoir MEAN (2017), and talks 
about her authorship and tour with Sister Spit with Tatiana Madrid. 

19:15 – 20:30  Oceanens stora scen, första våningen 
 
Bellybuttons, crying mother and the art  
of the spoken language 
The Flemish poet Charlotte van den Broeck reads from her poetry 
collection Nachtroer (2017), and talks about her writing with 
Helena Fagertun.

20:45 – 21:30  Oceanens stora scen, första våningen 
 
Performance: Swan Meat 
Reba Fay a.k.a. Swan Meat is a poet, producer and a composer 
from Washington DC. Electronic noise and found sounds such 
as the rhythm of cardiac monitors are combined with stories of 
self-perceived chronic disease in her work.

21:30 – 22:00  Rufus Bar, tredje våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Den onåbara författaren  
Aleksander Motturi läser en specialskriven text i relation till sin 
kommande roman Onåbara (2018). Läsningen äger rum i nyöppnade 
Rufus Bar, namngiven efter huvudpersonen i James Baldwins roman 
Another Country, på tredje våningen i Kulturhuset Oceanen. 

22:00 – 01:00  Oceanens stora scen, första våningen 
 
Textivals efterfest med Koloni.  
Live: Félicia Atkinson & Praed  
+ DJ: Christian Pallin 
Parisian-born artist Félicia Atkinson’s multifaceted work embraces 
improvisation, science-fiction, composition, chance, noise, abstraction 
and poetry. 
Founded by Raed Yassin and Paed Conca in 2006, Praed (Beirut) 
is a band whose musical oeuvre can be described as a mixture of 
Arabic popular music, free jazz, and electronics.

 

Lördag 5 maj 
Kulturhuset Oceanen 

Lördag 5 maj 
Kulturhuset Oceanen 
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13.00 – 17.00  Andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Dino-djungeln 
Välkommen till dinosauriernas värld! Här kan vad som helst hända 
– lek din saga och bestäm alla äventyren. När du är klar kan du rita 
sagan vid stora bordet och låta en vuxen skriva ned vad som händer 
om du vill. Ålder: Alla 
 
 
Skapar(b)ordet 
Rita och skriv en berättelse! Här kan du rita en spännande historia. 
Det går också att skriva ned sagan, eller skriva berättelsen om en 
bild någon annan gjort. Ålder: Alla 
 
 
Puhs pusta ut 
Slå dig ned på mysiga kuddar för att vila, prata och läsa. Åldrar: Alla

13.30 – 16.30  Andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Lässtund med läshund 
Det är inte bara människor som gillar sagor och berättelser! Till 
Barnens festival tassar också en alldeles särskild gäst: läshunden 
Figge! Figge har ett eget tält med bokhögar och mjuka kuddar. 
Där lyssnar han när barn och unga läser högt för honom. Ålder: 
Alla som har börjat läsa.

14.00 – 14.50  Sagoscenen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Bli en Sagoberättare 
Har du någon gång berättat en historia som fått alla att skratta högt, 
rycka till av skräck eller sitta helt stilla som om du förtrollat dem? 
Valentina Svensson och Alicia Leyton dig hur du berättar en saga på 
ett riktigt spännande sätt. Ålder: 8–12

15:10 – 15:40  Sagoscenen, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Fan fiction  
Ibland vill favoritkaraktärer inte stanna i filmer, spel och böcker. 
Ibland vill de hitta på spännande äventyr i ens huvud och förvandlas 
till helt nya berättelser. Journalisten Anna Mattisson intervjuar 
Sebastian Duran Barros, 12 år, som skrivit en egen bok om pokémons. 
En bok som nu finns att låna på ett par bibliotek. Ålder: Alla. 

16.00 – 16.50  Skriv-bordet, andra våningen Kulturhuset Oceanen 
 
Skriv ihop  
Gillar du att skriva? Tycker du att det är kul att leka med ord och 
fantasi? Välkommen till en skrivworkshop där vi skapar tillsam-
mans! Med inspiration av varandra och av klassiska berättelser 
låter vi pennorna trolla fram historier som världen aldrig skådat 
förut. Workshopledare är skrivarpedagogen Anna Mattisson. 
Ålder: 8-13 år

Barnens Textival 2018
Lördag 5 maj 
Kulturhuset Oceanen 

Barnens Textival 2018
Lördag 5 maj 
Kulturhuset Oceanen 
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Tidskriftsverkstaden i Väst
Vildhallon – Ett kreativt företag
Vagant
Trombone
Themis förlag
Teg Publishing
Skrivarkollektivet
RFSL & RFSL Newcomers
Redaktionell praktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Rámus
Positiva Gruppen Väst
Ord&Bild
Nätverkstan Kulturtidskrifter
Novellix förlag
Lesbisk Landsbygd
Visuellt berättande + Text & bild Nordiska folkhögskolan
Bokförlaget Kärret
KulturUngdom
Goethe-Institut Sverige
Glänta
Fronesis
Folket i Bild Kulturfront
Tidningen Brand
Celanders
Bucket List Books
Poesiserien Blå blixt / Brombergs förlag
Alhambra
ABF – Göteborg

Textival Textmässa 
Utställare 2018



Textival Litteraturfestival 2018 genomförs med stöd av:


