
Med stor fascination skapar författaren Anna Winberg Sääf litterära 
verk som fängslar och trollbinder läsaren. Hon debuterade 2016 med 
romanen ”Jungfruön” (Ersatz) och utsågs 2021 till regionförfattare i 
Kalmar län. Under åren har hon även varit verksam som lärare i kreativt 
skrivande och arbetat med litterära möten, workshops och läsningar mot 
yngre målgrupper. 

Av 700 sökande fick Anna uppdraget som vårt distrikts allra egna författare. 
Det innebär att hon kommer att genomföra 15 litterära föreställningar och fyra 
workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Södra 
Kalmars bygdegårdsdistrikt.  

Boka Anna till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hennes föreställning helt kostnadsfritt, och 
dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén finansie-
ras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för turnén är 
från denna höst till och med juni nästa år.

Södra Kalmars bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
författaren Anna Winberg Sääf

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Anna:

    winberg.anna@gmail.com
         www.annawinberg.com
                070-626 07 66

Dramatiserad läsning av romanen Jungfruön
Med utgångspunkt i romanen vill Anna skapa en dramatiserad föreställning som blandar läsning med 
inslag av bilder, musik och rekvisita. Boken är en suggestiv berättelse om folktro, sägner och familjetra-
gedi och tar inspiration från den mytomspunna ön Blå Jungfrun. Som en del av den svenska folklore-
traditionen väcker ön ofta olika tankar och känslor hos människor, vilket Anna i sin tur vill ta vara på. 

Hon kommer att berätta om sin fascination till Blå Jungfrun och ur detta skapa interaktion med publi-
kens egna upplevelser och historier från ön. På turnén vill Anna skapa en ny form av publikmöte där 
människor bjuds in till egna reflektioner för att bidra till den poetiska texten och upplevelsen. Längd på 
föreställning kommer att variera mellan tillfällena men kommer att landa mellan 60 och 90 minuter. 
Genom detta upplägg kommer varje föreställning bli ett unikt äventyr som passar alla oavsett ålder. 

PS. Till föreställning behövs 220V uttag, ljudanläggning som går att koppla till telefon, lösa stolar som går att flytta 
samt möjlighet att visa bildspel via projektor/storbild. Om möjligt även en mygga (mikrofon att fästa i kläder), samt 
frukt/fika till deltagarna. Cirka en timmes förberedelser innan och efter. Anna tar med rekvisita och musik.
 

Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter och workshops i 
respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne
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