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Vi inbjuder alla företag och organisationer
till förköp av antologin Kasta loss
Bokanjärernas antologier
År 2009 utkom föreningen med sin första antologi ”Trampa däck”. 2011 gav vi ut ”Springa
läck” och 2014 ”På fallrepet”. 2016, vid föreningens 10 årsjubileum, beslöt årsstämman att
inbjuda ”alla havets berättare” till en fjärde antologi ”Kasta loss” som kommer att presenteras
på årets bokmässa i Göteborg. Denna gång riktar sig även inbjudan till fritidsseglare,
skutseglare etc. och inte enbart till yrkeskåren sjömän.
Vi startade hösten med en skrivarkurs led av Helga Härle i samarbete med Katarina
Sjöfartsklubb. Under vintern stod det klart att vår inbjudan uppmärksammats över förväntan!
Det blir en ny antologi! Extra roligt är att bidrag från vår nya grupp sjöfarande är med.
Våra lektörer Anna Gable, (språkkonsult i svenska, seglare, författare, mm), Benkt Lundgren (f.d.
redaktör för tidningen Sjöbefälen), Irina Öström-Zetterman (informatör på Landstinget) har nu
valt ut de bästa bidragen. Sjöfartens kultursällskap har varit oss behjälpliga med professionellt
korrektur och språkgranskning.
Vi erbjuder Er att förköpa, helst innan den 15 augusti, 10 ex av antologin för 1 000 kr inkl.
moms + frakt. Ni kan naturligtvis förköpa fler exemplar än 10 till detta pris. Beställning mot
faktura hos Bokanjärernas kassör Thore Hansson, thore.ha@telia.com eller på 070-654 74 74.
Önskas en betydligt större upplaga – perfekt som företagsjulklapp – kontakta Thore för ett
specialpris. Alternativt skickar Ni ett kulturbidrag, välj själv hur stort, till Bokanjärernas
postgiro 302048-4. Märk talongen med ”Kasta loss”.
Kommer Ert förköp/bidrag oss tillhanda före manusstoppet i början av augusti noteras detta i
bokens inlaga. Priset för antologin i bokhandeln kommer att ligga på 150 – 200 kr
Bokanjärerna är en ideell kulturförening utan något vinstintresse. Eventuellt överskjutande
bidrag som doneras till antologin, samt eventuellt överskott av försäljningen, reserveras på ett
särskilt konto hos föreningen för att kunna påbörja arbetet med nästa antologi.
Vi tackar på förhand för Ert stöd.
Utgivningsgruppen för antologin ”Kasta loss”.
Jörn Hammarstrand, Hans Claesson och Rolf Öström
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