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Varbergspremiär för Forum för poesi och prosa 
 

Nu kommer den litterära scenen Forum för poesi och prosa för första 
gången till Varberg. Den 4 februari gästas Kulturhuset Komedianten 

av författarna Maciej Zaremba och Nina Wähä. 

 

Forum för poesi och prosa grundades i Göteborg 2003 med syfte att skapa en fast 

scen – en återkommande mötesplats för litteraturintresserade. Till detta första 

besök i Varberg kommer Maciej Zaremba, aktuell med boken Huset med de två 

tornen och Nina Wähä, aktuell med romanen Testamente. 
 
Forum för poesi och prosa arrangeras på åtta orter i Västra Götalandsregionen 
med Göteborg som huvudarena och bjuder varje månad in Sveriges främsta 
författare. Poesi blandas med prosa, veteraner med debutanter och ibland gästas 
scenen av en författare från något av våra nordiska grannländer. Besöket i 
Varberg är det första utanför Västra Götalandsregionen. 
 
När: Måndag 4 februari klockan 18.30 
Var:  Kulturhuset Komedianten, Evenemangsplatsen, övre plan, 
Engelbrektsgatan 7 
 
Det är fri entré och ingen föranmälan behövs. 
 
Om författarna 
Maciej Zaremba är en av Sveriges mest profilerade journalister, som har tilldelats 
Stora Journalistpriset, Publicistklubbens Guldpennan samt Samfundet de Nios 
särskilda pris. Nu är han aktuell med boken Huset med de två tornen, där han 
granskar sitt liv med samma noggrannhet som han tidigare har granskat det 
svenska samhället.  
 
Nina Wähä, aktuell med romanen Testamente, är född och bosatt i Stockholm. 
Hon debuterade 2007 med romanen S som i syster. Hennes senaste roman var 
den kritikerhyllade Titta inte bakåt från 2010. Testamente utspelar sig i 
Tornedalen, i en familj med mörka hemligheter. 
 
Arrangemanget är ett samarbete mellan Forum för poesi och prosa, 
Författarcentrum Väst och Varbergs bibliotek, med stöd av Kulturrådet och 
Region Halland. 
 
För mer information, kontakta: 
Lillemor Åkerman, bibliotekarie, 070-977 86 04 
lillemor.akerman@varberg.se  
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