VÄNLIT Expo x 3
Maj-augusti 2022
Anmäl om du vill vara med på en, två eller tre
aktiviteter senast 12 maj till henrik.hermansson@rjl.se
Läs mer om respektive upplägg på kommande sidor.
 Jönköpings marknad, gamla HM, 27-28 maj
 Asecs och Akademibokhandeln första veckan i juni,
juli och augusti
 Studio Silk, Smedjegatan Jönköping, 23-28 augusti

Jönköpings marknad
Vad: bop-up bokmässa med nya och begagnade böcker. En möjlighet för författare, förlag, föreningar
och andra att sälja och prata om böcker! Det kan vara egenutgivna eller förlagsutgivna böcker. Det
kommer även finnas en bokloppis. Utefter intresse har vi framträdanden, signeringar och annat.
Var: gamla HM-butiken, ingång från Lantmätargränd
När: fredag 27 maj kl 9-21 och lördag 28 maj kl 10-18
Upplägg: antingen är du själv på plats och säljer, eller så lämnar du in böcker tillsammans med
informationsskylt med t ex swishnummer. Roligast är förstås om så många som möjligt är plats och
pratar om sina böcker! Har du ingen bok att sälja, men vill presentera dig och ditt skrivande, lämna
en presentation av dig i ett ställ t ex.
Vad finns på plats? Soffor och mattor. Någon typ av bord, eller lastpallar, för försäljare.
När kan man lämna böcker om man inte själv kan vara på plats? Inlämning av böcker kan göras
onsdag 25 maj kl 17-19 samt fredag 27 maj kl 8-9. Icke sålda böcker kan sedan hämtas måndag 30
maj kl 17-19.
Övrigt: både Jönköpings litteraturhus och Poesifestivalen har aktiviteter längs med Smedjegatan
under Jönköpings marknad, så det finns mycket aktiviteter för litteraturintresserade dessa dagar.

Asecs och Akademibokhandeln
Vad: I samarbete med Akademibokhandeln på Asecs erbjuds författare verksamma i Jönköpings län
att möta läsare, genom bokförsäljning, signeringar och framträdanden.
Var: vi kommer primärt att använda en butikslokal i närheten av Akademibokhandeln, som idag är en
läshörna.

När: Vi erbjuder tre veckor
6-12 juni – endast en plats kvar
4-10 juli – tre platser kvar
1-7 augusti – tre platser kvar
Upplägg:









en till tre författare per vecka erbjuds att vara med. Du kan sälja egenutgivna, förlagsutgivna
och andra böcker.
författarna är på plats tisdag kl 18-20 och lördag kl 12-14 för gemensamma
signeringstillfällen. Utöver detta kan författarna vara på plats under hela veckan, men dessa
tider är obligatoriska. I samband med detta ges möjlighet att framträda och berätta om
boken, antingen på scen utanför lokalen eller inne i lokalen. Vi planerar tillfällena
tillsammans och har eventuellt någon form av moderator/intervjuare på plats. Du kan också
ha ett informationsställ om dig och t ex blädderex under hela veckan.
all försäljning sker via Akademibokhandeln
du tar med tjugo böcker som kan säljas via Akademibokhandeln under veckan. Dessa
marknadsförs speciellt på en hylla och i butiksfönster under veckan.
Akademibokhandeln och Asecs gör reklam för dessa aktiviteter i olika butiksfönster, butiker
och kanaler och du sprider information i dina lokaler
du fakturerar Akademibokhandeln för sålda böcker
Vi kommer inom en vecka sätta ihop program för alla tre månader, sedan utvärdera och
eventuellt fortsätta. Var beredd på att kunna maila bild på dig och bild på boken.

Studio Silk 23-28 augusti
Vad: pop-up bokmässa, framträdanden, signeringar, boksamtal, tvärkonstnärliga projekt
Var: Studio Silk, Smedjegatan 6 Jönköping
När: 23-28 augusti
Upplägg: Medverkande författare, förlag och andra kan gärna vara på plats hela veckan, men framför
allt fredag och lördag nedanstående tider då det kommer hända extra mycket i lokalen och på gatan:



Fredag 26 augusti kl 12.00
Lördag 27 augusti kl 13.00

Tider: ambitionen är att hålla öppet tisdag till fredag, främst tisdag till torsdag kl 16-19, lördag kl 1015 och söndag kl 12-16. Vi hjälps åt att bemanna lokalen.
Du kan sälja dina böcker hela veckan, även om du inte kan vara på plats hela tiden. Du kan i så fall
lämna in böcker samt informationsskylt med swishnummer eller liknande 22 augusti kl 17-19 och
hämta böcker 29 augusti kl 17-19.
Ange i anmälan vad du vill göra – en läsning, performance eller annat – och vilka tider, så gör vi ett
gemensamt program innan sommaren.

