Tycker du att barns läsande är viktigt?
Vill du bidra till att barns och ungas skapande tas på
allvar?
Ska det satsas på högkvalitativa kultursatsningar i
Värmland?
I september 2018 startade karlstadförfattaren Malin Edgren det av media
uppmärksammade barnboksprojektet Selmas Ettlingar för att främja barns
läslust. Tillsammans med eleverna i två klasser i grundskolans årskurs 1
genomför hon under hela läsåret 2018/19 aktiviteter för att öka intresset för
böcker och läsning. En viktig del i detta unika projekt fokuserar på barns
berättande och kreativa skrivande. Projektet avslutas lagom till
skolavslutningen med utgivningen av en bok med barnens texter, illustrerad av
författaren.
Elever vid Brobygrafiska i Sunne använder materialet för praktisk tillämpning i
en formgivningskurs innan manuset skickas till tryck. Selmas Ettlingar filmas
också av tredjeårsstudenten Hannes Larsson från medieprogrammet vid
Sundstagymnasiet, som klipper och producerar dokumentärfilmen inom ramen
för sitt UF-företag. Så knyts de yngre barnens skapande ihop med de äldres
lärande. Till projektet är även författaren och poeten Bengt Berg samt
Selmakännaren och författaren Gunnel Jung knutna. Här sker ett stimulerande
utbyte över generationsgränserna!
Boken lanseras under högtidliga former den 29 maj 2019 på Scalateatern, då
dokumentärfilmen också premiärvisas. Alla medverkande elever kommer att få
ett eget exemplar av boken. Förutom de unga författardebutanterna och deras
familjer har en rad dignitärer bjudits in, såsom Prinsessan Estelle, Sveriges

kulturminister Amanda Lind, Sveriges Läsambassadör Johan Anderbladh,
poeten och ledamoten av Svenska Akademien Jila Mossaed, Värmlands
Landshövding med flera.
Malin Edgren tilldelades under november ett stipendium ur Wettergrens
stiftelse för sitt arbete men det behövs ytterligare stöttning för att förverkliga
slutförandet av det omfattande projektet. Därför erbjuds du som vill stödja
detta viktiga arbete möjlighet att bidra samtidigt som du själv blir en vinnare.
För 100 kr får du köpa romanen Jag gör vad som helst (2017) . På köpet
medföljer en lott som ger chans till många fina priser. Vinnande lottnummer
meddelas 10 maj på författarens hemsida www.malinedgren.se Bland priserna
finns exempelvis fribiljetter till Västanå Teater och Wermland Opera,
inträdesbiljetter till Lerin/Sandgrund, konstverk och signerade böcker från
kända värmländska författare. Vinnarna inbjuds också att närvara vid själva
boklanseringen. Lotterna kommer att säljas under perioden 15/2 – 30/4 2019
och samtliga intäkter går oavkortat till projektet.

Välkommen att följa med på vår resa!

www.malinedgren.se/selmas-ettlingar



Samtidsromanen Jag gör vad som helst, som fått många positiva omdömen, har redan sålts
i fyrahundra exemplar. Handlingen kretsar kring ensamhet och kampen att finna sin plats i
tillvaron i en brännande aktuell kontext. En tänkvärd bok att läsa och samtala kring i tider då
psykisk ohälsa och utanförskap uppmärksammas.

