Grejen med svenska språket

”
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Jag har ägnat de senaste åren åt att, ganska
frenetiskt, undersöka några olika genrers plats
i mitt skrivande. Efter två nutida romaner
provade jag att skriva historiskt med kopplingar
till nutid. Det gick så bra att min förläggare
föreslog att jag skulle fortsätta med det, men jag
skrev i stället en humoristisk grammatikbok, en
ungdomsbok, en barnbok, två läroböcker och en
bokserie som vacklar på gränsen till spänningsgenren. Jag brukar skoja om att jag inte planerar
att skriva någon kokbok.

”

Sara Lövestam

V

ad är det som gör att vi förstår varandra? En
person som gått djupare än många andra för att försöka
svara på den frågan är Sara Lövestam. Som skönlitterär
författare, språkvetare och lärare i svenska för invandrare
arbetar hon med språket ur många vinklar. Under kvällen
blandar Sara kunskap med kuriosa om svenska språket,
samt delar med sig av sin väg till författarskapet – om
glädjeämnen och utmaningar i skrivandet.
Sara Lövestam är författare till såväl romaner, läromedel,
barn- och ungdomsböcker, samt ett antal böcker om
svensk grammatik. Hennes bok Grejen med verb (2014)
fanns på alla topplistor och i år kom uppföljaren Grejen
med substantiv. Hon är en mycket uppskattad föreläsare
och pratar även om språk i Språkakuten i TV4.
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund deltar genom
Pia Cederholm, ledamot i SLFF:s styrelse samt gymnasielärare, läromedelsförfattare och journalist. Även SLFF:s
medlemsombud Frida Engman deltar.
Resekostnadsbidrag kan utgå för SLFF-medlemmar, som
fått inbjudan till detta lokala arrangemang, med 10 kr/mil
tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige. Belopp
under 100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning utbetalas
endast ett resebidrag.

Dag och tid
Måndag 18 september 2017,
kl. 18.00. Matig smörgås och
kaffe/te serveras från kl. 17.30.
Plats
Stockholm,
Grand Central by Scandic,
Kungsgatan 70.
Kostnad
Gratis för SLFF:s medlemmar.
Övriga betalar 150 kr.
Anmälan
Senast den 11 september
till Frida Engman,
medlemsombud SLFF,
frida.engman@slff.se eller
telefon 08-440 84 80.
Medlemmar har förtur.
Begränsat antal platser.
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