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Utskriftsvänligt format Lägg till som favorit
Tipsa en vän

Eva Gabrielsson ger sin version
Stieg Larssons livskamrat Eva Gabrielsson har skrivit en bok om
livet med Stieg, den fjärde boken och om att vara arvslös.

"Kan komma Millenium-böcker skrivna av spökskrivare"
WEBBEXKLUSIVT: Längre intervju med Eva Gabrielsson

"En film som inte riktigt bits"
Fredrik Sahlin har sett filmen Gudar och
människor

"På tomgång från början till slut"
Fredrik Sahlin recenserar Änglagård 3
(plus Sound of Noise)

"Många kommer tappa hakan"
Dennis Dahlqvist har sett Lady Warhol på
Fotografiska

Se alla de senaste recensionerna från Kulturnyheterna!

Den heliga familjen
1965 vs idag
På julafton 1965 publicerade
Dagens Nyheter "Den heliga
familjen", en artikel som var
ett frontalangrepp på familjen
som institution.

Läs hela artikeln som
skapade enorm debatt

Filmer att bevara och
minnas
I år har ytterligare 25 filmer
har valts in i National film
registry. 

Kulturell-, konstnärlig-
och/eller historisk
betydelse
Bildgalleri: Filmhistoriska
underverk

Oklart om turkiska barnböcker

Publicerad 10 maj 2007 - 15:51
Uppdaterad 10 maj 2007 - 16:44

Utrikesminister Carl Bildt skrev under onsdagen på
riksdagens hemsida att de svenska barnböcker som den
turkiska staten stoppat i augusti nu hade nått sin
slutdestination. Organisationen som står bakom
barnboksförsändelsen hävdar å sin sida att böckerna
inte kom.

Böckerna, 1.200 till antalet, var svenska barnboksklassiker som
Astrid Lindgrens böcker om Pippi översatta till kurdiska. Hela
barnbokslasten fastnade dock i Istanbul.

Carl Bildt skriver i ett skriftligt svar på en fråga från
kulturutskottets ordförande Siv Holma (v) att böckerna kom
fram till slutmålet, ett kulturcenter i staden Batman i den
kurdiska delen av Turkiet, redan i januari. Det rapporterar
tidningen Svensk Bokhandel.

Den svenkkurdiska organisation (KOMAK) som ligger bakom
barnboksinitiativet hävdar dock att böckerna fortfarande inte
dykt upp i Batman.

- Vår projektansvariga är i Turkiet just nu och i dag (läs:
onsdag) meddelade hon att böckerna inte har kommit fram till
Batman, att de är kvar i tullen, säger Shamam Muradrasoli,
KOMAK:s ordförande till Svensk Bokhandel.

Det har förts fram olika teorier om varför böckerna fastnat i
Istanbul. Carl Bildt menar att det rör sig om tullformalia. Kurdo
Baksi menar att det istället beror på att böckerna är skrivet på
ett oönskat språk, kurdiska.

Kulturnyheterna

Dela artikel: Vad är det här?

Toppnyheterna - Kultur & Nöje

Kulturnyheterna fredag 14 januari 
Eva Gabrielsson om livet med Stieg Larsson och den fjärde
Millenniumboken * Främmande skrämmande, spännande.
Bengt Hallberg är tillbaka bakom pianot. * Wikipedia fyller
tio år.

Se senaste veckans 19-sändningar!
Se senaste veckans sena sändningar!
Kulturnyheterna på Twitter...
... och på Facebook
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Dokumentär

Cornelis -
dokumentären
SVT sänder nu Tom
Alandhs film Cornelis -
dokumentären. Filmen
berättar om Cornelis liv
och livsverk.

SVT1 Tisdag 11 jan kl
21.00

Film och drama

De Niro och Paul
Veckans värmeljus
inkluderar nya trailrar för
Keanu Reeves senaste,
"Henry's Crime",
utomjordingskomedin
"Paul", och Robert De Niros
nya giv där han spelar på

Allt om vetenskap
Senaste vetenskapsnyheterna

Lätta och läckra rätter
Mat & dryck har recepten

Roliga serier och klipp
SVT Humor - godkänd av staten

Start Tv-tablå Nyheter Sport Väder Text-tv SVT Play Program a-ö Kontakt Sök på svt.se  Sök

hem | kultur & nöje | vetenskap | film & drama Regioner

start | arkiv  kultur & nöje i SVT Play

Rekommendera

Tillbaka

Kontroverserna kring Wikipedia

Riksutställningar sparkar åtta

Tio år av volontärredigerande

"Ska inte vara den rike vite mannens uppslagsverk"

Berry som Franklin på film

Dom om mangabilder prövas

Fler nyheter»

Presidentval
snart i Tunisien

Vargjakten
fortsätter

Fler döda i
knarkkrig

Fira konstens födelsedag

För sjunde året i rad trängs
bland annat performance, noise,
ljudkonst, electronica, techno
och videokonst på Södra
Teatern i Stockholm.

Art's Birthday Party

Senaste nyheterna

Starta SVT Play Rapport

Starta vår barnkanal
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Nu prövas domen
om mangabilderna
Serieöversättaren hade
tecknade bilder av flickor i
sexuella poser i sin dator och
fälldes för barnporrbrott.

Omdebatterad dom prövas

Hemliga filer om Murdoch -
Julian Assanges försäkring
Information om flera mediehus blir offentlig
om något händer WikiLeaks grundare.

Assange fruktar dödsstraff i USA

Murdoch har "tappat kontrollen" över Fox News
Tidigare medarbetare uppger att mediemogulen inte gillar
kanalens inriktning

Kvotering för fler kvinnor i norsk film
Norges kulturminister är inte nöjd med andelen kvinnor inom
den norska filmindustrin och öppnar nu för kvotering.

Kulturministern: Kvinnorna får inte det stöd de förtjänar

Ännu färre kvinnliga filmskapare i Sverige
I Sverige är könsbalansen ännu sämre än i Norge: "Ett problem
att fler män än kvinnor är aktiva och söker filmstöd."

"Satsa på fortbildningsstöd"

Nu möts stjärnorna
för första gången
I den nya filmen The Tourist
spelar Hollywoodstjärnorna
Angelina Jolie och Johnny
Depp för första gången mot
varandra.

Jolie: Att göra The Tourist
var ren semester
Depp: Jag blev glatt
överraskad av Angelina

Hård kritik mot
ungersk mediekontroll
Ungern inför en lag om statlig
kontroll av all press. 

EU-parlamentet fördömer
kraftigt

Mest nedladdad
Avatar laddades olagligt ned
16 miljoner gånger förra året.

...men gick också bäst på
bio

Rör inte mitt
övergångsställe!
1969 släppte The Beatles
skivan Abbey Road och satte
ett visst övergångsställe på
kartan. 

Utnämnts till
kulturminnesplats

Arvikafestivalen 2011:

"Förlåt"
Som Kulturnyheterna tidigare
berättat återkommer
nedläggningshotade
Arvikafestivalen nästa år. I ett
manifest lovar man nu att
bara boka "band som passar i
skogen".

"Depeche Mode 2009 var
en för stor bokning för
oss"
Läs tidigare: "Det blir en
Arvikafestival nästa år"

Faksimil: expressen.se

Ulf Nilson:

"Menade svenskar av
det gamla vanliga
slaget"

Greta till Babak Najafi för Sebbe
Svenska filmkritikerförbundet utser "Sebbe" till årets bästa film
och ger en Greta till Babak Najafi.

Läs motiveringen

Riksutställningar sparkar åtta
Riksutställningar tvingas efter nya riktlinjer från regeringen
spara fem miljoner kronor. Budgeten har minskat och eftersom
uppdraget har förändrats.

"Nu är vi snart nere i hälften"

Berry som Franklin på film
Hally Berry ska spela sångerskan Aretha Franklin i filmen om
hennes liv.

"Berry är mitt val"

italienska mot Monuica
Bellucci i "The Ages of
Love".

Till listan för Veckans
viktigaste!

PSL

Musik Med: Parken
I PSL:s mellandagsspecial
har turen kommit till
Parken som framför Kom
Tillbaka! från sitt andra
album Framtiden var här.

Exklusiv spelning för
PSL

Min Jul

"Full av
självfötroende"
Jonas Karlsson delar med
sig av ett julminne i
Kortfilms julkalender.

Se alla 24 intervjuer!
Dessutom: Babel
summerar
litteraturåret!

Kritikerlistan

Kulturmåsten i
december
En fullblodig excentriker,
en julskyltning med wow-
faktor och en skådespelare
som inte är någon
människa - utan en
naturkraft.

Till kritikerlistan!

Kobra

Kobra i Kumla
Patrik Persson bor i Kumla
och har arbetat 100-tals
timmar i garaget för att få
perfekt ljud i sin VW 1500
S Notchback -62.

Blev Europamästare i
välljud

Nobelspecial

Vargas Llosa får
Nobelpriset
"Det kommer påverka mitt
liv, men inte mitt
skrivande".

Allt om årets
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Fred om berömd
Obama-affisch
Konstnären Shepard Fairey och
nyhetsbyrån AP har inte bara
förlikats om hans verk "Hope" utan
ska även inleda ett samarbete. 

Från rättstvist till kollaboration
Se Fairey och hans konstverk

Iran förbjuder Coelhos böcker
De iranska myndigheterna har bannlyst alla
böcker av författaren Paulo Coelho. Det
uppger Coelhos förläggare i Iran.

Oklart varför förbudet införts

Ändrat stöd hotar kulturföreningar
Stockholms Kulturförvaltnings nya förslag innebär mer stöd till
de redan framgångsrika kulturföreningarna, men mindre till de
som behöver det mest.

Satsning på kortsiktiga projektstöd
"Man måste pröva verksamheterna varje år och se vilka
som håller måttet" - Kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP)
om förslaget

Nu svarar Expressen-
krönikören Ulf Nilson på den
massiva kritiken mot hans
krönika om "pursvenskarna".

Förstår inte varför han
kallas rasist
Läs hela Ulf Nilsons
artikeln på SVT Debatt
Nätdebatten rasar efter
krönika om
"pursvenskarna"

Balettkritikern:

"Ätit för mycket
sötsaker"
I en recension av baletten
Nötknäpparen i New York
Times kritiseras ballerinan
Jenifer Ringer för sin vikt.

Väckt stor debatt i USA

Favoriterna
Film och tv-galan Golden
Globe kickar igång "award-
season". 

Mikael Persbrandt kan
vinna en Golden Globe
Här är alla
nomineringarna!
The Social Network bästa
film enligt LA-critics

"Stjärnspäckat och
spretigt - och bisarrt"
Film och Drama har
analyserat årets
nomineringar.

"Utskällda The Tourist
nominerad - i tre
kategorier"

Se unika Michael
Jacksonbilder
Fyra aldrig tidigare
publicerade porträtt. 

Skulle användas som
skivomslag
Se de unika bilderna av
Michael Jackson

"Jag låter dom hålla
på"
Kulturnyheterna pratade om
skvaller med
succéskådespelerskan Noomi
Rapace.

Spelar in Sherlock Holmes
2 mot Jude Law och
Robert Downey Jr

foto: Scanpix

Nobelpristagare

Redaktionen

Kontakta oss
Vill du komma i kontakt
med oss? Skriv gärna ett
mejl till oss.

Skicka mejl
Det här är redaktionen

2011-01-15 Oklart om turkiska barnböcker - kultur …

svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=27170&a… 3/4



kulturnyheterna@svt.se Redaktörer: Sofia Benholm och Mikael Ljung rapport@svt.se« Redaktionen |
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Grammis-battlar
Oskar Linnros och Robyn har
fått sju nomineringar vardera
inför nästa års Grammisgala.

Hellström och Säkert!
hack i häl
...inte helt olikt P3 Guld-
nomineringarna

The Smiths-legenderna:

"David Cameron får
inte gilla oss"
Nästan 25 år efter att det
legendariska popbandet
splittrades är äntligen
Morrissey och Johnny Marr
enade om något igen.

"Sluta säg att du gillar The
Smiths"
Cameron fick The Smiths-
frågor i parlamentet
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