Anne på Grönkulla

z

– 100 år i Sverige 1909–2009

Välkommen till en temadag om L. M. Montgomerys författarskap på Uppsala universitet söndagen den 23 augusti 2009
Program 9–12 (språk: engelska):

Program 13.30–17 (språk: svenska):

Anne of Green Gables
– and Afterwards
Elizabeth Waterston (Kanada) ger en introduktion till Montgomerys författarskap

Äventyr försvinner, fruktkaka
blir ansjovis: En invandrare försvenskas
Cornelia Rémi (Tyskland) talar om svenska
översättningar av Anne of Green Gables

A Conversation with
Kate Macdonald Butler
Gabriella Åhmansson (Gävle) samtalar med
Montgomerys barnbarn Kate Macdonald
Butler (Kanada)

100 år med
Anne på Grönkulla
Åsa Warnqvist (Uppsala) talar om olika
svenska utgåvor av Anne på Grönkulla och
bokens betydelse för svenska läsare

The Images of Anne of Green Gables
Across Cultures and Time
Simon Lloyd och Donna Campbell (Kanada)
presenterar bilder av Anne under 100 år

Att undervisa om
Anne på Grönkulla i dag
Anna Nordenstam och Ann Boglind (Göteborg) talar om sina erfarenheter av att introducera Anne på Grönkulla till blivande
svensklärare

z
Anne of Green Gables –
a Reading Experience for Life
Gabriella Åhmansson samtalar med Mary
Henley Rubio, Elizabeth Rollins Epperly
och Elizabeth Waterston (Kanada) som har
ägnat en stor del av sina forskarliv åt Montgomerys författarskap

Anne på Grönkulla
och Historiska klubben
Annelie Bränström Öhman (Umeå) talar om
berättandets kraft i Anne på Grönkulla

Plats: Ihresalen, hus 21 Humanistiskt Centrum, Engelska Parken, Thunbergsv. 3L, Uppsala

F öredragen är kostnadsfria, men föranmälan krävs till Montgomery2009@ahmansson.com senast den
30 juni 2009. Skriv ”Anmälan” i meddelandets rubrik. Lunch/kaffe kommer att finnas att köpa för den
som förbokar. Bindande förbokning görs samtidigt som anmälan. Ange om du önskar kaffe f.m. (ca 30–50
kr), lunch (ca 60–100 kr) och/eller kaffe e.m. (ca 30–50 kr).

Efter föredragen, ca kl. 17, erbjuds bokförsäljning av böcker om och av L. M. Montgomery samt boksignering med Mary Henley Rubio, Elizabeth Waterston, Elizabeth Rollins Epperly och Irene Gammel, som
alla skrivit flera böcker om Montgomery och hennes verk.
Vi samarbetar med Uppsala English Bookshop, som kommer att sälja böcker av och om Montgomery på
plats i samband med boksigneringen. Om du vill försäkra dig om en viss bok kan du kontakta bokhandeln
och förbeställa exemplar senast den 30 juni 2009 på info@bookshop.se eller 018–10 05 10. Se bokhandelns
webbsida www.ueb.se för mer information.

Temadagen är en del av den internationella konferensen L. M. Montgomery – Writer of the World, som äger
rum i Uppsala 20–23 augusti 2009. Program för hela konferensen och information om hur man anmäler
sig finns på Litteraturvetenskapliga institutionens webbplats: www.littvet.uu.se/montgomery
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