Udgivelsesplan til Læserens Bogpris – Facebook

28. marts
Første opslag: ”Så er vi i gang” den 28. marts
I dag lyder startskuddet for Læsernes Bogpris 2022!
Læsernes Bogpris er en ganske særlig litteraturpris – som navnet antyder, kåres vinderen nemlig af læserne
selv. Med den ærefulde pris følger også 50.000 kroner til forfatteren.
I år er de 10 nominerede:











Iben Albinus: Damaskus
Caspar Eric: Vi kan gøre meget
Gry Jexen: Kvinde kend din historie
Kim Leine: Efter åndemaneren
Johanne Mygind: Kærlighedens år
Dorthe Nors & Henrik Saxgren: En linje i verden
Morten Pape: I ruiner
Søren Ulrik Thomsen: Store Kongensgade 23
Anne-Marie Vedsø Olesen: Vølvens vej, Snehild
Jesper Wung-Sung: Kvinde set fra ryggen

Du kan være med til at afgøre hvem, der skal vinde ved at gå ind på www.laesernesbogpris.dk og stemme
på din favorit. Afstemningen starter i dag og slutter den 17. april 2022.
Når du har stemt, deltager du også i lodtrækningen om en flot bogpakke med alle 10 nominerede bøger.
Læsernes Bogpris 2022 uddeles af Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med de danske
folkebiblioteker, Litteratursiden, Ordkraft og eReolen.

29. marts – Præsentation af Iben Albinus + video
31. marts – Præsentation af Caspar Eric + video
2. april - Præsentation af Gry Jexen + video
4. april – Præsentation af Kim Leine + video
6. april – Præsentation af Johanne Mygind + video
8. april – Præsentation af Dorthe Nors & Henrik Saxgren + video
10. april – Præsentation af Morten Pape + video
12. april – Præsentation af Søren Ulrik Thomsen + video
14. april – Præsentation af Anne-Marie Vedsø Olesen + video
15. april – Præsentation af Jesper Wung-Sung + video

16. april
Slut-opslag: ”Sidste chance” den 16. april
Husk, at det i morgen, den 17. april, er sidste chance for at stemme på din favorit til Læsernes Bogpris 2022.
Vinderen afsløres på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 21. april i Aalborg.
Udover æren vinder forfatteren også 50.000 kroner – du kan også selv vinde en bogpakke med alle 10
nominerede bøger, når du deltager i afstemningen.
Læs mere om prisen og afgiv din stemme på www.laesernesbogpris.dk
Læsernes Bogpris 2022 uddeles af Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med de danske
folkebiblioteker, Litteratursiden, Ordkraft og eReolen.

Alle præsentationer og videoer kan downloades på laesernesbogpris.dk/download

