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Eva Zackrisson, jägarinna från Kalmar, är på väg ut i världen. Efter en kraschlandning på Arkitekturhögskolan
i Stockholm fångas hon in av millennieskiftets underbara dröm om självförverkligande. Musik, teater, poesi,
kollektiv, Kubaresor - inget får lämnas oprövat i jakten på den sanna naturen. Men den kanske hela tiden
ligger där, nära intill: barndomens trygga landskap på Öland med en mormor som aldrig ändrar sig och en
morbror som aldrig tänker läsa Alkemisten och mäter luftfuktighet med en tubsocka.
Tove Folkessons debutroman om det unga flickgänget från Kalmar, Kalmars jägarinnor, nominerades både till
flera debutantpris och Sveriges Radios romanpris.
"Sund" prisas i pressen:
"Den stilistiska energin och bildspråksfantasin i hennes båda romaner har en verkshöjd som välver sig som en
Ölandshimmel över de futtiga förehavandena på marknivå." Expressen
"Få unga författare av i dag fångar stämningar och känslolägen som Tove Folkesson. I kombination med
skildringarna av klass och identitet finns det något unikt som skiljer sig från mängden i Tove Folkessons
författarskap som vi ännu bara har sett början på." GP
Sund har alla förutsättningar att bli en generationsroman och den gör Folkesson till en mycket intressant

författarröst. UNT
"Tove Folkesson har en mycket bra känsla för språk och stil, formuleringsglädje och lyriska drag finns gott om
men form följer innehåll och stämningen är alltigenom väl avvägd och skildrad." Tidningen Kulturen
Med Sund fångar Tove Folkesson de inre motstridigheterna hos en klassresenär som inte vet vilken krokig väg
hon ska slå in på eller i vilken riktning hon ska fara, utan att någonsin tumma på komplexiteten i såväl livsval
som det mänskliga psyket. Och framförallt visar hon övertygande att hon är en stilist att räkna med
förhoppningsvis för lång tid framöver. SvD
"Jag äter hamburgare och läser, sedan borstar jag tänderna och läser.
Medan jag kissar och byter om till nattlinne läser jag så gott det går. Jag slutar inte förrän iPaden faller ner på
golvet för att jag somnat under läsning." BT
"Jag börjar helt enkelt tro att man inte kan få för mycket Tove Folkesson." Amanda Svensson, Sydsvenskan
Sund folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole som er opptatt av miljø, solidaritet og kultur. Skolen har en
internasjonal profil og lange studiereiser.
Et fellesstart-ritt som går i en flott 24 km rundløype i Sund på Sotra. Obs: Lagledermøte fredag 05. mai kl.
20.00, se rittinnbydelsen. Informasjon for 2017: Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden! Linja “FN og
internasjonal politikk” ved Sund folkehøgskole. Målet er å gi elevene innsikt i FN sin rolle, muligheter og
begrensninger. Velkommen til brytegruppa i IL Braatt. Ønsker du å bli hurtigere, sterkere, smidigere og
utholdende samtidig som du har det gøy så er bryting en sport for deg! 17. mai 2017 i Fjell, Sund og
Øygarden. Her finn du oversikta over 17. mai-arrangement i Fjell, Sund og Øygarden. Torghatten Nord AS er
et selskap i Torghatten-konsernet som driver sjøgående kollektivtransport med hurtigbåter og ferger i
Nordland og Troms. Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye mer Nortura SA
er eid av ca 18.000 bønder. Medlemsportalen er eiernes informasjonskanal.
Me held til berre 40 minuttar fra Bergen sentrum. Hos spisestedet Glesvær Cafè/restaurant sør på Sotra i Sund
Kommune kan du innta eit bedre måltid.

