Auditorio (1. krs)
Maahan
muuttanut
kirjailija
= maahanmuuttajakirjailija?

Työväentalo

Bertel-sali

Höyrykonemuseo

Tekstiilimuseo

Kirjallisuusyhdistys
Kattila Ry
Juha Jyrkäs

Osuuskumma

Hallittu huumaus

Kalevalamittainen runo
luento

Esikoiskirjailija Christine

Legioonateatteri esittää

Thorel ja kevään uutuudet

Tiiliskiviraati
Sivullisuuden kuvat
Yhteiskunnallinen sivullisuus ja sivuuttaminen
taiteen ja dokumentin
aiheena

Jätepato100
Bitch Lit
Aikuiset Lolitat ja yhdessä
kirjoittamisen taito

Finalistiesittely

Sanaton

Kirjailija kääntäjänä

Kirjoituspaja ennakkoilmoittautuneille. Kirjoita
oman elämäsi sivullinen.

Paneelikeskustelussa Pirkkalaiskirjailijoita, jotka
kääntävät työkseen

Hallittu huumaus

Puistofilosofia

Legioonateatteri esittää

Mitä on olla yksilönä sivussa ympäristöstään tai
yhteiskunnasta?
Dialogin riemua ei estä
mikään!
Tervetuloa keskustelemaan!

Palladiumkustannus
Dxxxa D
& Harri Hertell

Kirjan matka
Käsikirjoituksesta kirjaksi,
koteihin, kirjastoihin ja kierrätetyn kirjan uusi elämä

Höyrykonemuseo

Runokulma
Runoilijat esiintyvät

Kuvittajien
kertomaa
Miten syntyvät kuvitukset
lastenkirjoihin, levyn- ja
kirjankansiin

Tulenkantajat
Sami Liuhdon
taudinkuva

Tulenkantaja-kirjallisuuspalkinnon finalistien julkistus

Työväentalo

Open Mic
Tule ja lausu,
lava on sinun!

Tekstiilimuseo

2. krs aula
klo 13‑16

Alueella kiertävä esitys
klo 12, 13 ja 14.30

Höyrykonemuseon
yläaula
klo 11‑16

Lastenkulttuurikeskus
Rulla
klo 11‑16

Käsityöläinen, jonka erityisosaamisena on esimerkiksi melkein kaikki!
Helena Pukarinen tekee muun muassa
näyttäviä origamitöitä. Koska kaikkea
kivaa on hyvä levittää eteenpäin,
Elävän Kirjallisuuden Festivaalilla
artesaani saa paperin eloon yhdessä
festivaalikävijöiden kanssa, sillä hän
on luvannut opettaa ja näyttää kuinka
origameja taite(i)llaan kirjojen sivuista.

Sen siitä saa! -kollektiivi muotoilee
sanataidetta uudelleen.
Asetamme tarjolle runoja. Paikallaolijat valitsevat yhden, se luetaan
ääneen ja leikki alkaa. Maalaamme
äänillä kuvan, heijastuksen kuullusta
runosta. Onko se näkemys, onko se
kokemus? Sen siitä saa! koostuu Maija
Halmeesta, Anna-Maija Ihanderista,
Kielo Kärkkäisestä ja Viliina Silvosesta.
Alueella kiertävä esitys.

Runotiskistä kuka tahansa saa käydä
tilaamassa kahdella eurolla uniikin
runon itselleen tai jollekulle toiselle.
Runotiskissä päivystää Kirjoittajayhdistys Viitapiiri ry:n väkeä. Viitapiiri
ry on vuonna 1995 perustettu tamperelainen kirjoittajayhdistys, johon
kuuluu kirjoittajakoulu Viita-akatemian käyneitä ja Viita-akatemiassa
opiskelevia kirjoittajia.

Työväenmuseo Werstaan naapurissa, Lastenkulttuurikseskus Rullassa
järjestetään kirjansidontapaja lapsille.
Kokeile, kuinka itse leikkaat sivut,
sidot ne kanteen ja valmistat omin
käsin upean kirjan!
Rulla tarjoaa materiaalit, välineet ja
ohjauksen. Tervetuloa!
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