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Festivalen arrangeras av Seriefrämjandet med stöd av Örebro kommun,
Region Örebro län och Adolf Lindgrens stiftelse i samarbete med ABF. Inom
loppet av några dagar tog alla bord på mässdelen slut. Det känns oerhört
bra med ett så stort intresse redan första året vi genomför detta och vi jobbar hårt för att leverera en festival som lever upp till förväntningarna. Vi är
stolta över att Lasse Åberg kommer att inviga festivalen och vi har många
spännande gäster som våra besökare får möjlighet att lyssna på och träffa.
I den här katalogen finns information om vad vi kommer att bjuda på under
festivalen och lite hjälpmedel för att hitta i Örebro och i lokalerna. Mer
information finns på www.orebroseriefestival.se.
Vi hoppas att du ska trivas och få ut massor av den här festivalen och att
den skapar mersmak, för vi vill väldigt gärna göra det här igen.
Thomas Karlsson,
projektledare
Seriefrämjandet
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Innehåll

Välkommen
Hej och hjärtligt välkommen till Örebro seriefestival som arrangeras på
Örebro kulturhus den 26-27 november. Vi i projektgruppen har tagit fram
ett späckat program och hoppas att ni är lika taggade som vi.
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Gäster
David Lloyd

Joëlle Jones

David Lloyd är mannen som gav oss den globala succén V For Vendetta tillsammans med Alan Moore.
Han har också arbetat med Hellblazer-serien,
Aliens, Global Frequency, War Stories, och en
rad andra projekt. En samling serienoveller,
Materia Oscura, är hans senaste verk i tryck,
medan hans hyllade serieroman, Kickback, nu
finns tillgänglig i digital form från utgivaren Sequential. Hans nuvarande sysselsättning är att ge
ut det digitala seriemagasinet, Aces Weekly, som
har några av världens största talanger i sitt stall. Han
har också varit med och skapat en pedagogisk hemsida,
Cartoon Classroom, som har som mål att samla all tillgänglig
information om att studera och skapa serier i Storbritannien och Irland.

Joëlle Jones är en amerikansk serieskapare som bor
och verkar i Los Angeles. Hon har arbetat som tecknare på en rad projekt såsom Superman: American Alien (DC), Helheim, Brides of Helheim (Oni
Press) och Mockingbird (Marvel).
2015 släpptes första delen i hennes egen serie,
Lady Killer (Dark Horse Comics), som hon
tecknat tillsammans med Jamie S. Rich och skrivit
själv. Den blev flerfaldigt nominerad på årets Will
Eisner Comic Industry Awards och i augusti i år
släpptes den andra delen. Lady Killer handlar om en
amerikansk hemmafru med ett hemligt liv som yrkesmördare. Nu har hon ett nytt projekt på gång med DC där hon och
Mariko Tamaki ska skriva Supergirl.

Kim W Andersson
debuterade 2009 med
Love Hurts, en samling
små skräckromantiska
berättelser i två delar.
2012 kom Alena ut, som
är en längre berättelse.
Den har också blivit film,
och kommer visas under festivalen. Kim har
precis färdigställt sin senaste bok, Astrid,
för Dark Horse Comics. Det är hans första
karaktär tänkt att figurera i fler böcker.

Ellen Ekman är illustratör
och serieskapare, utbildad på Serieskolan i
Malmö. Hon är född
1986 och uppvuxen i
Stockholm. Hon har på
kort tid etablerat sig och
sin strippserie, Lilla Berlin,
som 2013 fick Nordens största seriepris,
Stora Ponduspriset. I slutet av förra året
kom den ut i sin fjärde samlingsvolym, Lilla
Berlin – Cute Overload.

Adrian Malmgren är
serieskapare, transaktivist
och föreläsare. Han har
hängivit sig åt att skapa
en jämställd representation av transnarrativ.
Adrian publicerades i
Svenska Serier (2015) med
sin strippserie Adrian, men har sedan 2013
tillsammans med sin författarkollega Beomene Winroth gett ut den transinkluderande
sci-fi serien Wicked Hero.

Lasse Åberg, som inviger festivalen, är en av
Sveriges mest kända
och folkkära illustratörer men han är också
grafiker och manusförfattare. Som konstnär
har han främst utmärkt sig
för sina pastischer med Musse Pigg-tema.
Åberg är en stor samlare av föremål med
Musse Pigg-anknytning, och är i mångt
och mycket något av en Disney-expert.

Ola Skogäng är en
svensk serieskapare
som tecknar och skriver
serien Theos ockulta
kuriositeter. Första
albumet med Theos ockulta kuriositeter kom ut på
Kartago i april 2008. Han har
även tecknat reklamserien Prox för Resplus
och den episka tidsreseserien Resenärerna
som publicerades i tidningen Smart utgiven
av Egmont.

Susanne Johansson
är illustratör och grafisk
formgivare och bor i
Malmö. Hon jobbar
mest med bok-, skivoch tidskriftsomslag
men har också varit
aktiv som serieskapare och
redaktör i C’est Bon Kultur och var en av
grundarna av det feministiska seriekollektivet Dotterbolaget. Hon är också aktiv i
projektet Wormgod.

Sara Olausson fick stor
uppmärksamhet som
redaktör till Kvinnor ritar
bara serier om mens
(2014), en antologi som
skapats tillsammans med
ett 30 tal serieskapare.
Våren 2015 släppte Sara
boken Det kunde varit jag som är en verklig
skildring av mötet mellan henne och tiggaren
Felicia. Sara väljer att sätta sig ner vid Felicia
och en djup och nära vänskap uppstår.

Jonas Darnell började
teckna 91:an 1986.
Han skapade sedan
Herman Hedning som
publicerades i Fantomen 1988 och blev
en egen tidning 1998.
Han tecknade Traskens för Svenska serier
1987 och gjorde serien Werner Warhead
för tidningen Interface 1993. Med Patrik
Norrman har han bland annat skapat
serierna om James Hund.
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Lördag 26 november

Söndag 27 november

Kulturhuset
11.00-12.15 Svenska Serieakademin 50 år. Moderator Patrik Schylström
samtalar med Svenska serieakademin om dess 50-åriga historia.

Kulturhuset
12.00-13.15 Lasse Åberg och Ola Skogäng samtalar om konst, serier och
mödorna med att driva ett seriemuseum.

12.30-13.45 ”En trollkvinna ska du inte låta leva.” Moderator Patrik Schylström samtalar med Linda Spåman (Äkta Spåman, aktuell med seriealbumet
Den första kvinnan) och Frida Malmgren (psykolog och serieskapare, en av
tecknarna i antologin Opium för folket).

13.30-14.15 I huvudet på Mattias Adolfsson.
Samtal mellan Jens Andersson och Mattias Adolfsson.

14.00-15.00 A discource of violence and feminism. Linda Lamppu samtalar
med Joëlle Jones om hennes syn på serieskapande.
(In English)
15.15- 16.30 An adventure in comics – storytelling in comics. Ett samtal
mellan David Lloyd och Ilpo Koskela. (In English)
16.45-18.00 Tusen ansikten: Representation och feminism inom serier och
serievärlden. Moderator Saskia Gullstrand samtalar med Sara Olausson,
Adrian Malmgren och Mattias Elftorp.
ABF
12.00-12.45 Thomas Karlsson samtalar med Kim W Andersson om influenserna bakom Kims senaste verk Alena och Astrid.
13.00-13.45 Den svenska buskisserien – en djupdykning i tradition & tokerier. Pidde Andersson och Jan-Ola Sjöberg samtalar om och ring en unik
svensk serietradition.
14.00-15.00 Workshop och presentation av Underlandet med Saskia Gullstrand.
15.15-16.00 Moderator Jan Hoff intervjuar lokale serieskaparen Per Löfgren.

14.30-15.15 David Lloyd – Mannen bakom masken.
Patrik Schylström samtalar med David Lloyd,
en mångsidig serietecknare och entreprenör. (In English)

Galleriet

Workshop Live med
Mattias Adolfsson
26-27/11

15.30-16.15 A discource of violence and feminism.
Linda Lamppu samtalar med Joëlle Jones om hennes syn
på serieskapande. (In English)
ABF
12.00-12.45 The Scandinavian Chapter of the Lee Falk Memorial Bengali
Explorers Club. Den svenska fantomenklubben presenterar sig.
13.00 -14.00 Wicked Heros skapare Adrian Malmgren håller workshop.
14.30-15.15 Lilla Berlin – ett samtal om serieskapande mellan moderator
Thomas Karlsson och Ellen Ekman.
15.30-16.30 Patrik Schylström samtalar med årets Birger Sjöberg-stipendiat,
serieskaparen Malin Biller.

Först till kvarn gäller
på alla scensamtal!

16.15-17.15 Workshop med Herman Hednings skapare Jonas Darnell.
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Örebro
RESECENTRUM
Göteborg

Kafé Kulör

Olaigatan

Lindhska
bokhandeln

Kulturhuset
Örebro

Stockholm

Storgatan

Fredsgatan

STORTORGET

Köpmangatan

Nygatan

Örebro slott

Gamla gatan

Järnvägsgatan

Drottninggatan

VÅGHUSTORGET

KRÄMAREN

JÄRNTORGET
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Örebro
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Lokaler på Kulturhuset
WC

WC

Utrymningsväg

Plan 1, källarvåning

WC

Plan 3

(Ingång från Gamla gatan)
Scen

A-salen

B-salen

Stora
trapphuset
WC

Bar

WC

Backstageområde

Galleriet

Hiss

Thorssonrummet

Café Deed

Entré

Plan 2, bottenvåning

Café Deed

Garderob

Plan 4

Hiss
Stora
trapphuset

Läktaren

WC

Kaféet
Stora
ingången
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Utställningar

Signeringar

Void av Susanne Johansson
Lindhska bokhandeln
21-28 november

Lördag Kulturhuset Galleriet
12.00-13.00 Joëlle Jones/Mattias Adolfsson
13.15-14.15 Adrian Malmgren/Jonas Darnell

Örebro Konstskola
Kulturhuset Galleriet
26-27 november

14.30- 15.30 Sara Olausson/Linda Spåman
15.45-16.45 Kim W Andersson/Ola Skogäng
17.00 -18.00 Svenska serieakademin/David Lloyd

Vicky, Jackie, Wendy
– serietidningar för tjejer genom tiderna
Örebro läns museum
21-28 november

Söndag Kulturhuset Galleriet
13.00-14.00 Jonas Darnell/Per Löfgren
14.15 -15.30 Lasse Åberg

Ola av Ola Skogäng

15.45- 16.45 Ellen Ekman/David Lloyd

Kafé Kulör
20-29 november

Lilla Berlin av Ellen Ekman
ABF
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Spel
Brädspelsbar

Mystikens samfund (MyS) lånar ut brädspel som du och dina vänner kan
prova på eller ta en längre spelsession. Är ni osäkra på regler eller hur en
kan tänka så finns MyS på plats för att hjälpa er igång. Vissa spel tar längre tid och är mer komplexa än andra men ni får all hjälp ni behöver.

Magic-event

Lindhska bokhandeln anordnar till vardags Magic-event i sin källare och
har under festivalen förlagt ett sådant till B-salen. Magic: The gathering är
ett kortspel med fantasytema.
DAG 1: Vi plockar fram de sista prerelease-packen ifrån Kaladeshsläppet.
En sealed omgång med varsitt pack och en extra booster i potten/person.
Kostnad: 270 Kr
Tid: 11.30
DAG 2: En Chaos draft! Vi slänger ned boosters från alla Standard-legala
set och så får man dra slumpvis för att se vilka boosters som ska bygga
leken. Lite galet, men med förhoppning om en massa crazy lekbyggen!
Kostnad: 135 kr (inkluderar 4 boosters)
Tid: 12.30
ANMÄLAN: Det går att anmäla sig till info@lindhskabokhandeln.se eller
komma in i butiken. Förbetalning för att garantera sin plats eller bara dyka
upp innan det börjar. Swish fungerar som betalningsmetod.
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Seriefrämjandet
Är du medlem i Seriefrämjandet?

Som medlem får du tidskriften Bild & Bubbla fyra gånger om året och kan
få baknummer, böcker med mera till medlemspris. Du får även information
om våra evenemang och kan delta i lokalföreningarnas aktiviteter.
Att ta del av Seriefrämjandets verksamhet är en självklarhet för alla som
vill veta mer om tecknade serier; från läsare till bibliotekarier, från lärare
till forskare, från journalister till alla som arbetar professionellt med konstformen. Du kan få mer information och bli medlem genom att
besöka serieaffären.se eller kontakta oss på info@serieframjandet.se.
Genom att vara medlem stödjer du dessutom seriekulturen i
Sverige!

Vill du vara med nästa år?

Vill du vara med och arrangera Örebro seriefestival nästa år?
Seriefrämjandet Örebro är en nystartad förening som framöver kommer att
ha ansvaret för och som främsta uppgift att genomföra festivalen. Vill du
veta mer eller anmäla intresse, maila till orebro@serieframjandet.se.

Cosplay
Cosplay

Alla som klär ut sig/cosplayar kommer in gratis på festivalen!
Cosplay-SM om cosplay:
Ordet cosplay kommer från sammanslagningen av engelska orden ”costume” och ”play” och har en lång historia i både den japanska manga/
anime-kulturen och den amerikanska sci-fi-kulturen. Att cosplaya går i
grunden ut på att med hjälp av allt från kläder, smink och peruk till uppträdande gestalta en fiktiv karaktär så nära originalet som möjligt.
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Special guest
Mattias Adolfsson
Mattias Adolfsson är ett fenomen. Han har närmare
en halv miljon följare på Facebook, Instagram,
Behance, Blogger och Deviant art. Han är en
frekvent gäst på internationella serie- och
bilderboksfestivaler och han håller ofta
workshops, jorden runt. Under hösten har han
haft utställningar och hållit föreläsningar och
workshops i Teheran, Singapore och Wien. Och
nu kommer denna världstjärna till Örebro!
På Sanatorium förlag har Mattias utkommit med: First in
line (2011, 2015) Offline (2013), The second in line (2013,
2015), Larger than line (2014) och The third in line 2015.
The second in line som kom 2013 var första bok att belönas med Svensk bokkonsts prestigefyllda pris Årets vackraste bok. Boken har mottagit ett flertal andra utmärkelser: vinnare
i Creative Quarterly CQ36, vinnare i American Illustration 33, silvermedalj i Kolla! och
silvermedalj i 3×3 International Picture Book.

Tack!
Vi vill tacka våra finansiärer
för att de trodde på oss.

Vi vill också tacka alla
fantastiska samarbetspartners
som var med och gjorde
festivalen till det den blev.

Under festivalens båda dagar kommer han att liveteckna i storformat i Galleriet.
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