
 
Litterär höst på Tjeckiska centret 

 
 
Tjeckiska centret, i samarbete med flertalet partners, startar projektet Litterär höst 2010, en 
serie kvällar med litteraturen i fokus. När mörkret och kylan faller på bjuder vi på en kopp 
kaffe eller te i våra mysiga lokaler för att sedan bege oss på en litterär vandring. Vi kommer 
att bjuda på en resa i dåtid med Amelie Posse, eggande verk av Franz Kafka, samtal med 
Arnošt Lustig, samt spontana eller välplanerade poesikvällar. Hösten kommer att kulminera 
med en utgivning av tre samtida tjeckiska författare - Jaroslav Rudiš, Michal Ajvaz och Emil 
Hakl - hos bokförlaget Aspekt.  
Välkomna till alla våra evenemang och ta chansen att bredda biblioteket hemma med en 
tjeckisk sektion, väl förberedd för en lång svensk vinter! 
 
 
 

SEPTEMBER 
 
14. 9. 2010 kl. 18  En ande som hör jorden till – en bok om Amelie Posse 
Vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlund, verksam i bl. a. Sveriges 
Radio P1, ska leda ett samtal med författaren Eva Strömberg Krantz om 
boken En ande som hör jorden till som nyligen utkommit på Carlssons 
Bokförlag.  
Samarbete mellan Tjeckiska centret och Carlssons förlag. 
Plats: Tjeckiska centret 
Fri entré. 
 
13.9. – 24.9.2010 Grön bokmarknad 
Den traditionella bokmarknaden på Tjeckiska centret är tillbaka! Ta med dina utlästa tjeckiska 
böcker och byt ut dem mot nya. De böcker som blir kvar vid bokmarknadens slut kommer att 
återvinnas. 
Plats: Tjeckiska centret 
 
28.9.2010  kl. 16 – 19 Tjeckiska kafét  
Litterära kaféet öppet! Te, kaffe och tilltugg, trevlig samvaro och en bra bok under ett tak. 
Plats: Tjeckiska centret 
Fri entré. 
 
 

OKTOBER 
 
5.10. 2010 – 13.3.2011 Franz Kafka a Bruno Schulz – gränslandets 
mästare 
Judiska museet i samarbete med Tjeckiska centret och Polska institutet i 
Stockholm presenterar utställningen Franz Kafka och Bruno Schulz – 
gränslandets mästare. 
Plats: Judiska museet Stockholm, Hälsingegatan 2, Stockholm 
Se mer på vår hemsida www.czechcentres.cz/stockholm om detta 
evenemang. 
 

http://www.czechcentres.cz/stockholm


5.10.2010 – Franz Kafka, Människan, författaren och ikonen 
Arnošt Lustig, författare och vän till Max Brod talar med Markéta Mališová, direktör för 
Franz Kafka Samfundet i Prag och Lucie Svobodová, direktör för Tjeckiska centret om Franz 
Kafkas författarskap. 
Språk: engelska 
Samarbete mellan Tjeckiska centret och Judiska museet. 
Plats: Judiska museet Stockholm, Hälsingegatan 2, Stockholm 
Obligatorisk föranmälan: e-post annika@judiska-museet.se eller må-fr tel. 08-557 735 64 
 
 
6.10. 2010 kl. 18  Jan Lukas: fotografier ur serien Prag – Franz Kafkas hemmastad 
Att urval av Jan Lukas fotografier ägnade åt Franz Kafka. I närvaro av Markéta Mališová, 
direktör för Franz Kafka Samfundet i Prag och författaren och journalisten Arnošt Lustig.   
Samarbete mellan Tjeckiska centret och Franz Kafka Samfundet i Prag. 
Plats: Tjeckiska centret 
Fri entré. 
  
26.10. 2010 kl. 16 – 19 Tjeckiska kafét  
Te, kaffe och tilltugg, trevlig samvaro och en bra bok under ett tak. 
Plats: Tjeckiska centret 
Fri entré. 
 
 

NOVEMBER 
 

2.11.2010 kl. 18 – Poesikväll  
Otakar Štorch leder oss genom moderna klassiker som Seifert, Halas, Holan. Dikterna läses 
på tjeckiska. 
Ett samarbete mellan Tjeckiska centret och De fria tjeckernas och slovakernas förening. 
Plats: Tjeckiska centret 
  
15. – 18.11. Samtida tjeckiska författare i Stockholm 
Bokförlaget Aspekt översätter och ger ut tre romaner av samtida tjeckiska författare. Den 
svenska publiken har åter chans att läsa det bästa inom samtida tjeckisk litteratur. Förlaget 
Aspekt startar med verken Den andra staden av Michal Ajvaz, Om föräldrar och barn av 
Emil Hakl och Himmel under Berlin av Jaroslav Rudiš. 
Ett speciellt program kommer att ges ut senare i höst. 
Samarbete mellan Tjeckiska centret, Tjeckiska republikens ambassad och Aspekt förlag. 
Plats: Tjeckiska centret, TeaterStudio Lederman, Internationella biblioteket mm. 
 
23.11.2010 kl. 16 – 19 Tjeckiska kafét  
Te, kaffe och tilltugg, trevlig samvaro och en bra bok under ett tak. 
Plats: Tjeckiska centret 
Fri entré. 
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