VÄLKOMMEN
TILL EN DAG
MED MOBERG
16 JUNI 2018
ÅRETS TEMA
Din stund på jorden
Plats: Vissefjärda föreningshus

En dag med Moberg
Sedan 2005 samarbetar Emmaboda kommun med Vilhelm MobergSällskapet kring seminariet En dag med Moberg, vars syfte är att lyfta fram
olika aspekter av Mobergs författarskap men också att visa på den bygd
som inspirerat honom i hans diktning. Moderator under dagen är författaren
och Moberg-entusiasten Gösta Hultén.

Vilhelm Mobergs stund på jorden
I år uppmärksammar vi den efterlängtade Mobergbiografin Mannen i
skogen som utkommer till hösten. Biografins författare Jens Liljestrand
berättar om boken som är den första som skildrar hela Vilhelm Mobergs liv
och gärning. Vilhelm Moberg-Sällskapets ordförande Ingrid Nettervik
föreläser om Bjurbäckens betydelse i Vilhelm Mobergs romaner. Cecilia
Davidsson berättar om sitt arbete med lättläst-versionerna av
Utvandrarserien och vilken betydelse böckerna har fått för en helt ny
läsarskara. Romanen Brudarnas källa belysas i ord och bild under ledning
av Jan Dzedins, kulturchef i Emmaboda kommun. Seminariet avslutas med
en munspelskonsert av internationellt rosade munspelaren Filip Jers, som
en hyllning till Vilhelm Moberg som själv var en ivrig munspelare.
Seminariets innehåll sammanfattas med temat Din stund på jorden.

Vissefjärda
Seminariet är förlagt till Vissefjärda föreningshus.
På lunchen erbjuds möjlighet att besöka
museibränneriet i Kyrkeby 1 km bort, där det
fortfarande bränns brännvin enligt gamla metoder
och med originalutrustning från 1800-talet. Vi
samåker dit och tillbaka. www.kyrkeby.com

Anmälan
Du kan anmäla dig till En dag med Moberg med bifogad
anmälningsblankett eller genom att ringa Emmaboda kommuns reception
på tfn 0471-24 90 00. Seminariet kostar 575 kr inklusive konsert, lunch och
fika. Kvällsprogrammet är ett tillval i samarbete med Mundekulla Folk &
Jazzdagar. Grön buffet i Mundekulla kostar 150 kr och efterföljande
konserter kostar 175 kr.
Anmälan och betalning ska vara Emmaboda kommun tillhanda senast
måndagen den 4 juni.

Program En dag med Moberg
Lördag den 16 juni 2018 i Vissefjärda föreningshus
09.00-09.30 Registrering med kaffe och fralla
09.30-09.45 Välkomsthälsning av Jan Dzedins, Emmaboda kommun och
moderator Gösta Hultén
09.45-10.45 Mannen i skogen – en Mobergbiografi; Jens Liljestrand
11.00-12.00 Bjurbäcken – en livsnerv i några av Mobergs romaner; Ingrid
Nettervik
12.00-14.00 Lunch samt besök med guidning på Kyrkeby bränneri
14.00-15.00 Jag kände mig som Karl Oskar - Om Utvandrarna som lättläst och
romanens nya läsare; Cecilia Davidsson
15.15-16.00 Om Vilhelm Mobergs Brudarnas källa i ord och bild; Jan Dzedins
med gäster
16.00-16.30 Kaffe med kringla
16.30-17.30 Konsert med Filip Jers i samarbete med Mundekulla Folk &
Jazzdagar
Tillval 1: 18.00-20.00 Grön jazzbuffet i Mundekulla
Tillval 2: 20.00-23.00 Två konserter på Mundekulla Folk & Jazzdagar:
Amerikansk folkmusik och Magnus Lindgren, årets Gullinpristagare.
www.mundekulla.se
För mer information kontakta:
 Ingrid Nettervik (Vilhelm Moberg-Sällskapets ordf.) 0470-71 16 46,
nettervik.i@telia.com
 Nanna Johannisson (Emmaboda kommun) 0471-24 92 41,
nanna.johannisson@emmaboda.se

Välkommen till En dag med Moberg 2018
hälsar arrangörerna; Vilhelm Moberg-Sällskapet
och Emmaboda kommun

Övriga Moberg-evenemang 2018
Mobergsafton i Västra Stamphult den 3 juli kl 18.00,
arrangör Algutsboda hembygdsförening
Mobergsafton vid Korpamoen den 4 juli kl 17.30, arrangör
Korpamoföreningen Ljuder
Mobergsafton vid Algutsboda hembygdspark den 10 juli kl 18.00,
arrangör Algutsboda hembygdsförening
Mobergsafton med Ulf Nilsson på Ateljé Vidagård den 11 juli kl 19.00,
arrangör Ljuders hembygdsförening
Minnesotadagen i Ljuders kyrka och hembygdsgård den 12 augusti från
kl 11.00, arrangör Ljuders hembygdsförening och Ljuders församling
Se fler program på www.emmaboda.se/evenemang

Vilhelm Moberg-Sällskapet
www.vilhelmmobergsallskapet.se
Årsmöte den 18 augusti på Utvandrarnas Hus i Växjö.
Monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 27-30 september.

Övernattning
Övernattningsmöjligheter finns på www.emmaboda.se

Mundekulla Folk & Jazzdagar
På Mundekulla retreatcenter utanför Långasjö arrangeras den 16-17 juni
festivalen Folk & Jazzdagar med folkmusik, jazz och musik i
gränslandet däremellan. Temat är In the spirit of Lars Gullin. Festivalen
hämtar inspiration från Emmaboda jazzfestival, som växte sig stor under
70- och 80-talet, i vilken den svenska jazzlegendaren Lars Gullin blev
ett självklart nav. Festivalen bjuder på konserter, föreläsning och mat i
fin miljö. Specialpris på lördagens kvällsprogram för deltagare på En
dag med Moberg.

