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Texter och illustrationer klara – nu planeras storslaget boksläpp
Det läsfrämjande barnboksprojektet Selmas Ettlingar, under ledning av karlstadförfattaren Malin
Edgren går nu in i nästa fas. Barnens texter och författarens illustrationer är klara och ska lämnas
över till eleverna vid Brobygrafiska i Sunne som övar på grafiska produktion.
- Den 14 februari träffar jag den klass i Sunne som ska bearbeta materialet till en tryckfärdig inlaga,
säger Malin Edgren. Så knyter vi samman utbildningstråden i projektet där yngre barns skapande
sammanflätas med hantverket hos ungdomar på väg ut i yrkeslivet. Det är precis samma tänk som
ligger bakom den dokumentärfilm om projektet som gymnasieeleven Hannes Larsson gör som sitt
UF-projekt. Det blir ett större sammanhang, säger Malin Edgren.
Parallellt med arbetet på Brobygrafiska pågår också planeringen för det kommande boksläppet som
hålls 29 maj på Scalateatern. Förutom alla medverkande barn och deras familjer har inbjudan
skickats till HKH Prinsessan Estelle och hennes mamma och pappa, Sveriges kulturminister Amanda
Lind, poeten och ledamoten av Svenska Akademien Jila Mossaed, Sveriges läsambassadör Johan
Anderbladh, tf Landshövdingen Johan Blom och många fler.
- Det finns all anledning att fira vår bok under festliga former. Barnen har jobbat hårt och deras
texter förtjänar verkligen att uppmärksammas. Sedan tycker jag att vi behöver prata om litteraturens
roll i skola och samhälle, barns kreativa skapande och hur vi vuxna kan hjälpa barn till ett språk. Den
diskussionen ska upp på agendan tillsammans med olika företrädare för kultur och utbildning, inte
bara lokalt. Mina erfarenheter från att ha arbetat med Selmas Ettlingar väcker ett ännu starkare
engagemang för att verka läsfrämjande, säger Malin Edgren.
Projektet Selmas Ettlingar genomförs under läsåret 2018/2019 och omfattar ett sextiotal sjuåringar
vid Hultsbergsskolan i Karlstad. I samband med vårterminens avslutning kommer projektet publicera
en barnbok – av barn, för barn.

Välkommen att göra ett kulturreportage om projektet eller medverka torsdag 14/2 kl 1113 på Brobygrafiska i Sunne!

www.malinedgren.se/selmas-ettlingar

