Pressmeddelande från Crimetime Gotland 2016-06-30

Nu släpps festivalprogrammet för Crimetime Gotland 2016!

Närmare 200 programpunkter finns med i schemat när hela programmet för Sveriges största
deckarfestival Crimetime Gotland släpps i dag. Totalt medverkar 65 utländska och svenska
författare på festivalen som pågår den 17-20 augusti i Visby. Det blir unika författarmöten, samtal,
personliga intervjuer och seminarier om allt från fängslande språk till skrivkramp. Därtill
skrivarskolor, författarmiddagar, brottsplatsundersökningar, mordvandringar och festivalbar. På
festivalschemat står också en exklusiv premiärvisning av ”Det blod som spillts”, filmatiseringen av
Åsa Larssons bok, i närvaro av författaren.
– Vi är mycket stolta över att idag kunna presentera hela festivalprogrammet, ännu mer omfattande
än förra året, mycket tack vare författarnas och de medverkande bokförlagens stora engagemang.
Det kommer bli en fyra dagar lång läskigt rolig deckarfest för alla som gillar spänningslitteratur, säger
Carina Nunstedt, festivalchef och programansvarig.
Det späckade festivalprogrammet innehåller många spännande och exklusiva möten författarna
sinsemellan, till exempel:
 Gränsöverskridande thrillers: Hyllade amerikanska författaren Elizabeth Hand möter Johan
Theorin om konsten att blanda skräck, fantasy och deckare.
 Crimetime Special: Camilla Läckberg och Peter Robinson (UK) i ett unikt samtal om
skrivande, karaktärer och sina folkkära deckare.
 Snabba Cash: stor intervju med Jens Lapidus i samtal med Christoffer Carlsson om 10årsjubiléet av den banbrytande noir-serien.
 British vs Scandinavian crime med Peter Robinson (UK), Håkan Nesser och Arne Dahl.
 Vinnare: Tove Alsterdal, Anders de la Motte, Jørn Lier Horst (NO) och Thomas Rydahl (DK)
om hur deckarpriser påverkar skrivandet.
 Livsviktig research med Viveca Sten och Mari Jungstedt som delar med sig av det spännande
grävarbetet bakom sina kriminalhistorier.
 Politiska thrillers med duon Roslund och Hellström, Anna Lihammer och Henrik Tord, alla
kända för ett starkt samhällsengagemang i sina böcker.
 Skriva bok, film och tv: Hjorth Rosenfeldt i samtal med Cilla och Rolf Börjlind.












Horror: Sharon Bolton (UK), Mats Strandberg och Johan Theorin analyserar skräcktrenden –
under ledning av författaren Kristina Ohlsson.
Fängslande språk: Mons Kallentoft i samtal med danska deckarkollegan Thomas Rydahl.
Bokcirkel: Mordet på Orient-expressen, diskutera och hylla pionjären Agatha Christie och
hennes Hercule Poirot som i år fyller 100 år – under ledning av Denise Rudberg.
Rising Stars, möt de nya skandinaviska deckarstjärnorna Lone Theils (DK), Ingar Johnsrud
(NO) och Martin Österdahl.
Sagor för stora och små: Lärarna och författarna Håkan Nesser och Martin Widmark om sin
passion för den svenska berättartraditionen.
+ BROTTSPLATSUNDERSÖKNING: Anna Eriksson och Lena Åhgren från
kriminalteknikgruppen Forensisk Sektion 1 i Stockholm berättar om hur man läser en
brottsplats och utför en brottsanalys.
+ SKRIVARSKOLA: Ta chansen att coachas av några av Sveriges ledande
deckarförfattare under en halvdag på Crimetime Gotland. Medverkande: Viveca Sten, Johan
Theorin, Malin Persson Giolito, Denise Rudberg, Anna Jansson, Sören Bondeson, Marianne
Cedervall, Emelie Schepp och Rebecka Edgren Aldén.
+ FILM- OCH TV-PREMIÄRER: Se ”Det blod som spillts”, första filmen i den nya TV4filmatiseringen av Åsa Larssons böcker om Rebecka Martinsson. Crimetime premiärvisar
också SVT:s nya thrillerserie ”Midnattssol”.
+ FÖRFATTARMIDDAGAR med Sofie Sarenbrant, Håkan Nesser, Mons Kallentoft med flera +
FESTIVALBAR, MORDVANDRINGAR och mycket mer.

Nic Pizzolatto (US) har tyvärr tvingats lämna återbud i sista stund.
BARNENS CRIMETIME: Den fyra dagar långa deckarfesten innehåller även en utökad barn- och
familjescen med en rad aktiviteter för unga deckarälskare. Barnens Crimetime som äger rum i
Almedalen bjuder på bland annat:
 Monsterverkstad
 Detektivexperiment med Beppe Singer
 Zombiefeber
 LasseMaja-film
 Tårtmysterier
 Fiskdamm med läsbart innehåll
 Deckarpyssel
 Spännande högläsning.
Alla aktiviteter på barnscenen är gratis.
Se hela dag-för-dag-programmet och läs mer om festivalen och alla medverkande på hemsidan:
www.crimetimegotland.se/program-2016
Ladda ner programbladet som pdf här:
www.crimetimegotland.se/wp/wp-content/uploads/2016/06/festivalprogram-2016-crimetimegotland.pdf
Biljetter
Festivalpass (1-4-dagars), och tilläggsbiljetter för skrivarskola, utflykter med mera finns att boka på:
www.crimetimegotland.se
Pressbilder
Pressbilder finns på www.crimetimegotland.se/press
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