Torup Bogby Årsberetning 2009

Torup, marts 2010

Årets hovedbegivenhed var Torup Festival 2009, 10., 11. & 12.7.2009, inkl
velbesøgt førfestival med visning af 4 nyere - bla lokale - danske kortfilm i det
nedlagte snedkerværksted i Torup: et nyt initiativ som blev vel modtaget.
Bogfestival-programmet foregik i Torup Forsamlingshus og indeholdt
oplæsning og fortælling/foredrag af Jack Thimm, Kristoffer Glavind Kjær,
Camille Alsted, Erik A Nielsen, Bodil Bredsdorff, Hjørdis Varmer, Annette Bering
Liisberg, Camilla Stockmarr og Mathilde Gamrath. Undervejs var der Bluegrass
musik m/ Hilsbilly lørdag aften – og rundvisning i Torup Kirke v/ John Larsen.
Torup Bogby stod i år også for café/servering ifm festivalen. Altialt var mange
lokale kræfter aktive i disse dage, som igen trak mange besøgende – også i
bog-boderne, som havde en samlet omsætning på linie med tidligere år. I juli
holdt Leonora Blaakilde et 3-dages forfatterkursus og Annie Frederiksen havde
lavet en fornyet Haiku digtvandring.
Derudover har Torup Bogby afholdt velbesøgte musikarrangementer i
perioden, dvs koncerter med hhv Anja Præst Mikkelsen (DEC 2009) og med
Blind Pete Boston & the Hootenanny Reunion (Jan 2010) – samt et fint
arrangement om "Hvorfor skriver man børnebøger?" med Marianne Eriksson
om Astrid Lindgren (MAR 2009)
Samarbejdet med Jan Kløvstad fra vores norske søsterbogby, Tvedestrand har
udmøntet sig i planer og ansøgninger om tilskud til et fælles dansk/norsk
forfattertræf 16-17 OKT 2010, med kendte nordiske forfattere. Dette
arrangement afløser bogfestival om sommeren, hvor der i forvejen er mange
by-fester o.lign. i området.
I foråret 2009 afløste en bogskurvogn de hidtidige Torup Bogcafe lokaler:
vognen huses velvilligt af Toruphus på Haldvejen overfor Brugsen. Frivillige
kræfter satte bogskurvognen i fin stand. Hermed har Torup Bogby ni
udsalgssteder. Torup Bogbys centrallager bugner af bøger: der doneres
løbende ganske mange bøger til Torup Bogby. På den internationale front har
formanden publiceret en engelsk-sproget artikel om Torup Bogby (se
www.gratisartikler.com/articledetail.php?artid=2923&catid=411&title=Booktow
n:+Social+inclusion). Og Torup Bogby er på vej til at blive optaget i IOB
(International Organisation of Booktowns).
Foreningens økonomi er solid (se regnskab 2009), der er 60 medlemmer og
stor aktivitet. Det kan ikke lade sig gøre at arrangere omfattende festivaler og
løbende arrangementer og bogsortering og –udsalg uden manges energiske
medvirken og et godt samarbejde. Foreningens medlemmer skal derfor have
en stor tak for deres vedvarende indsats og engagement.
Peter Plant, formand for Torup Bogby

