27.–29.3.2020
Euran Sanat! -kirjallisuuspäivät
Viidettä kertaa järjestettävä tapahtuma kutsuu
kirjallisuudesta kiinnostuneita Euraan.

Teemana

AATTEET
– LAIDASTA LAITAAN
Aatteista,
kirjoista ja kirjoittamisesta
ovat puhumassa

Kauko Röyhkä
Elina Hirvonen
Sirpa Kähkönen
Aatteet on mun vaatteet
-yhteislaulutilaisuuden
vetää Elina Jahkola

Terhi Rannela
Teemu Keskisarja
Anni Ruohomäki

PERJANTAI 27.3.
Teatteritalo Pläkki (Koulutie 4). Lippu 10,- Pyhäjärvi-teatteri pitää Pläkissä puffettia.
Maksut käteisellä.

klo 18

Kauko Röyhkä: ”Olen aatteeton.”
Kirjailija ja muusikko Kauko Röyhkä on Finlandia-ehdokkuudella
noteerattu pitkän linjan kirjailija ja rockmuusikko, joka on
julkaissut toistakymmentä romaania ja lukuisia tietokirjoja.
Röyhkä on kirjoittanut myös elokuvakäsikirjoituksia, tv-draamaa,
kuunnelmia, kolumneja ja levyarvosteluja.

LAUANTAI 28.3.
Euran lukion aula (Koulutie 9). Koko päivän lippu 15,- tai yhteislaulutilaisuus 5,-.
Euran yhteiskoulun vanhempainyhdistys pitää puffettia. Maksut käteisellä. Vanhan
Rauman kirjakauppa on myymässä esiintyjien kirjoja.

klo 14
Kuva: Jarkko Virtanen

Elina Hirvonen: Kirjailija, toimittaja ja dokumenttielokuvaohjaaja
Elina Hirvosta haastattelee intendentti Heli Vuohelainen Suomen
Kirjainstituutista. Hirvosen esikoisromaani Että hän muistaisi saman (2005) oli ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi. Hänen palkittu lyhytdokumenttinsa Paratiisi – kolme matkaa tässä maailmassa,
käsitteli siirtolaisuutta Afrikasta Eurooppaan. Hirvosen viime
vuonna ilmestynyt romaani Punainen myrsky on ajankohtainen
ja universaali romaani maailmasta, jossa lapset tekevät mitä vain
saadakseen aikuisen hyväksynnän.
Kuva: Tommi Tuomi

klo 15

Sirpa Kähkönen: ”Suuret aatteet, pieni elämä”.
Luennolla kuullaan Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjan mikrohistoriaa. Kähkönen on historiallisiin ja
yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittynyt kirjailija ja
kolumnisti, jonka tekstien keskeisiä teemoja ovat
siviilien kohtalot kriisiaikoina, lasten ja naisten
historia sekä suurten aatteiden ja utopioiden
vaikutukset yksilöiden elämään.

klo 16.30

Yhteislaulutilaisuus Aatteet on mun vaatteet
Euralainen musiikkipedagogi ja kuoronjohtaja Elina Jahkola
laulattaa yleisöllä kaikenlaisia aatteellisia lauluja.

SUNNUNTAI 29.3.
Euran lukion aula (Koulutie 9). Lippu 15,- Euran yhteiskoulun vanhempainyhdistys
pitää puffettia. Maksut käteisellä. Vanhan Rauman kirjakauppa on myymässä esiintyjien kirjoja.

klo 13
Kuva: Laura Vesa

Nuortenkirjatuotannossaan hän on käsitellyt muun muassa koulukiusaamista, suomalaista päihdekulttuuria ja unelmien toteuttamista.
Hänen aikuisille kirjoittamiensa historiallisten romaanien aiheita ovat
olleet punakhmerien hirmuvalta ja natsipyöveli Reinhard Heydrichin lesken elämä kirjoissa Punaisten kyynelten talo ja Frau. Rannelan
uusin kirja Kiivaat on koskettava todellisiin tapahtumiin pohjautuva
tarina sodasta ja nuoruudesta, ajasta, jolloin aatteet
palavat ja on kiire elää.

Teemu Keskisarja: ” Suomen aatehistorian kohtalonhetkiä.” Historioitsija Teemu Keskisarjan kirjat kertovat kuolleista ihmisistä.
Aiheita ovat olleet muun muassa fennomania,
suomalaiset sarjamurhaajat, Mannerheim, metsäteollisuus, vuosi 1918, talvisota, Ruotsin ajan sodat
ja Aleksis Kivi. Keskisarjan uusin teos Murhanenkeli
– Suuren Pohjan sodan ihmisten historia ilmestyi syksyllä 2019.

Anni Ruohomäki: ”Kotiseudulle sykkivä sydän,
taiteilija Jalmari Karhulan elämäntyön aatepohja.”
Historiantutkija Anni Ruohomäki kertoo euralaiseen kulttuuriin ja rakentamiseen vahvasti vaikuttaneen taiteilija Jalmari Karhulan (1878–1942)
elämäntyöstä ja aatteista. Ruohomäen kirjoittama
Karhulan elämäkerta Satakunnan sydämenlyöntejä
ilmestyi viime vuoden lopulla.

Kuva: Juha Kaita-aho

klo 15

Kuva: Hanna Weselius / Siltala

klo 14

Terhi Rannela: ”Aatteiden naisia – natsipyövelin rouvasta jatkosodan
sabotööreihin.” Kirjailija Terhi Rannela kirjoittaa realistista proosaa
nuorille ja historiallisia romaaneja aikuisille.

WWW.EURA.FI
Majoitus-, ruokapaikat ym. www.eura.fi matkailupalvelut

Sanat! -työryhmä:
Hannele Helander
Minna Lääperi
Liisa Nykänen
Leena Saariluoma
Sirpa Wahlqvist

Tapahtuman järjestää Euran kunnan kulttuuripalvelut yhteistyökumppaneinaan Suomen
Kirjainstituutti, Vanhan Rauman kirjakauppa,
Alasatakunta-lehti, Euran kirjasto- ja
tietopalvelut sekä Euran lukio.
Muutokset ovat
mahdollisia. Voit tarkistaa
aikataulun osoitteessa
www.eura.fi.

AATTEET
– LAIDASTA LAITAAN

