Invitation til forfattersamtale med Jesper Wung-Sung

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, inviterer til en intim/maritim samtale mellem
bogaktuelle Jesper Wung-Sung og børnebogsekspert Søren Fanø tirsdag den 24. oktober kl.
17-18 på det gode skib M/S BIBIANA, ved Dokk1 i Aarhus Havn.
Jesper Wung-Sung er kendt for sine bøger for børn og unge, der er vidt forskellige, men alle har ét
til fælles: De har noget på hjerte.
Hvad de færreste måske ved er, at Jesper Wung-Sung stammer fra Marstal og har ægte saltvand i
årerne. Derfor danner børnekunstskibet Bibiana den perfekte ramme omkring en samtale, der
kommer vidt omkring.
Jesper Wung-Sung debuterede i 1998 med To ryk og en aflevering, som han vandt Bogforums
debutantpris for. Han er aktuel med romanen En anden gren, hvor han for første gang fortæller
historien om sin farfar og farmor: San Wung-Sung, der kom til Danmark i 1902 og blev udstillet i
den kinesiske landsby i Tivoli, og bagerjomfruen Ingeborg, der brændte alle broer for at følge den
mand, hun elskede.
Søren Fanø er lektor i dansk, master i børnelitteratur, boganmelder m.m. Han har bl.a. skrevet
Jesper Wung-Sung. Et forfatterskab, der tegner et portræt af en af de mest læste forfattere i
folkeskolens ældste klasser.
Tid: Tirsdag den 24. oktober kl. 17-18.

Sted: M/S BIBIANA, der ligger til kaj på Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C,
(foran indgangen til Dokk1).
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig, men kom tidligt. Der er kun plads til 40.
Skibsøl, vand og beskøjter kan købes ombord.
Vel mødt! Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark

Pressekontakt: Eline Mørch Jensen, eline.moerch@gmail.com eller Tel: 2171 7027

Om IBBY
IBBY står for ”International Board on Books for Young People” og er en international forening af
frivillige, der arbejder for at bringe bøger og læsning til børn, fremme produktion af og kendskab til
børnelitteratur i hele verden, m.m..
IBBY blev stiftet i 1951 af Jella Lepman, der efter at have levet som flygtning i England under
2. verdenskrig, vendte tilbage til Tyskland. I det krigshærgede München tog hun i 1948 initiativ til
opbygningen af Internationale Jugendbibliothek. Det var hendes overbevisning, at bøger kan give
børn forståelse for mennesker i andre lande, bygge bro mellem kulturer og fremme dialog og fred,
og i 1951 samlede hun børnebogsfolk fra hele verden til stiftelsen af IBBY.
IBBY har for tiden en medlemsforening i 77 lande verden over. I 1956 stiftedes den internationale
børnebogspris, H. C. Andersen-prisen, i 1957 begyndte tidsskriftet Bookbird at udkomme i
samarbejde med IBBY, og i 1967 afholdtes den første internationale Biennale for børnebogsillustratorer i Bratislava, ligeledes i samarbejde med IBBY.
IBBY Danmark blev oprettet i 1964 efter T Jella Lepman havde besøgt Danmark. I 1976 fik
foreningen navnet Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark. Selskabets medlemmer består
dels af enkeltpersoner, dels af institutioner, organisationer, biblioteker, forlag og faglige foreninger.
Personlige medlemmer er f.eks. børne- og skolebibliotekarer, boghandlere, børnebogsforfattere og illustratorer, børnebogskritikere og forskere.
Selskabet arbejder for at formidle dansk børnelitteratur i udlandet og herhjemme, bl.a. ved at fylde
den danske del af paletten til internationale og danske messer og festivals der omhandler børnelitteratur. Selskabet er et unikt tværfagligt netværk, hvor børnelitteraturen diskuteres på tværs af
fag. Selskabet er den danske afdeling af den internationale organisation IBBY.
Se mere på www.ibby.dk og www.ibby.org

