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Beskrivning
Författare: Johanna Holmström.
Det här är Leila, femton år. Osynlig i skolan, läser om kändisar, hänger på stan och ägnar sig
åt park-our. Hennes bästa vän Linda är en förstaklassens pinuppa, vitblond av väteperoxid,
älskar Britney Spears och alla pojkar som älskar henne.
Hennes mamma Sarah är finlandssvensk, jobbar på resebyrå och har konverterat till islam.
Sina kvällar tillbringar hon online där hon diskuterar religiösa dilemman med sina muslimska
trossystrar. Hon låser in sin dotter Leila i lägenhetens trygga förvar om nätterna, men lämnar
fönstret olåst.
Sarahs man Farid är invandrare från Maghreb-regionen. Han har skämt bort sin äldsta dotter
Samira, men nu börjar snaran dras åt kring henne eftersom hon är giftasmogen. Farid är starkt
förankrad i sin nordafrikanska kultur, men har aldrig brytt sig om att läsa Koranen.
Samira vill skapa sig ett eget liv, studera, gå på klubbar och förälska sig i den hon vill, precis
som andra finländska tjugoåringar. Hon flyttar hemifrån, blir av med oskulden och försöker
förverkliga sin egen form av islam. Samtidigt planerar Farid för hennes bröllop.
Asfaltsänglar är en familjeroman om patriarkatets makt, kultur-krockar och det smärtsamma i
att slitas mellan identiteter. Johanna Holmströms flickor är starka, smarta och glittrande av liv,
hemmastadda i ett hårt Helsingfors med metrotunnlar, rasistiska vaktfirmor och köpcentra.

Med rasande energi, humor och ilska slår de sig fram, men hur långt räcker deras vänskap?
Johanna Holmström fick Svenska Dagbladets litteraturpris för sin senaste bok,
novellsamlingen Camera Obscura.

Annan Information
Tuotanto. NOVELLSAMLINGAR Camera Obscura, Schildts & Söderströms 2009. Tvåsamhet,
Schildts & Söderströms 2005. Inlåst och andra noveller, Schildts & Söderströms 2003.
ROMAN Asfaltsänglar, Schildt & Söderströms 2013 följande bok Maghreb Mariage (2013) Ur
din längtan, Schildts & Söderströms 2007.
Inlägg om Johanna Holmströms Asfaltsänglar skrivna av maxtiotar.
23 maj 2013 . ”En roman om patriarkatets makt”, benämns Johanna Holmströms Asfaltsänglar
som i baksidestexten, och visst, nog sku patriarkatet känna igen sig alltid. Det må vara
islamkonvertiten Sarahs två döttrar Samira och Leila som har huvudrollerna, och just detta
patriarkala uttryck som står i fokus när de.
28 apr 2016 . Johanna Holmströms roman om två tonårsflickors våldsamma kulturkrockar blir
nu teater. Premiär är det om en knapp vecka i Lilla Villan i Sibbo.
7 sep 2013 . Att vara, eller inte vara, flicka. Kroppen i krig. Johanna Holmström Asfaltsänglar
Norstedts. Johanna Holmström är författare och journalist bosatt i Helsingfors. 2009 fick hon
Svenska Dagbladets litteraturpris för sin novellsamling Camera Obscura. Nu har hon kommit
ut med en ny bok på Norstedts förlag,.
18 aug 2016 . Asfaltsänglar – Johanna Holmströms bok om ett mångkulturellt Finland nu som
pjäs på Teater Lilla Villan (Jussasvägen 16, Sibbo) Biljetter: 10/12/20 €, från 13 år. Bokningar:
044-755 1001, liput a lillavillan.fi, to 18.8. kl 19.00 premiär på svenska fre 19.8. kl 9.30 må
22.8. kl 9.30 (ti 23.8. kl 9.30 AVBOKAD)
Asfaltänglar är en familjeroman om patriarkatets makt, kulturkrockar och det smärtsamma i att
slitas mellan identiteter. Johanna Holmströms flickor är starka, smarta och glittrande av liv,
hemmastadda i ett hårt Helsingfors med metrotunnlar, rasisti.
6 maj 2013 . Vill alla samhällen kontrollera sina flickor? Frågan står inbjudande och med ett
implicit rungande ja på baksidan av den här romanen, Asfaltsänglar, som är den
finlandsvenska författaren Johanna Holmströms nya bok. Asfaltsänglar kallas de flickor som
kastat sig eller kastats ut från balkongen när livet blivit.
31 maj 2013 . Asfaltsänglar kallas i denna hennes andra roman de unga tonårsflickor som var
”döda redan innan de träffat marken.” De är 2000-talets mångkulturella, i etniskt blandade
familjer uppvuxna, smarta och egensinniga, men tillika oerhört sköra och sökande tjejer, som i

värsta fall slutar just som ”asfaltsänglar”:.
10 jul 2013 . Den formuleringen skulle även kunna stå som tema för aktuella "Asfaltsänglar"
(Norstedts). I Finland som i övriga världen finns flickor och kvinnor som inte accepterar
varken strukturellt eller symboliskt våld i patriarkala strukturer. De godtar inte sina tilldelade
roller. Huvudpersoner är systrarna Samira och.
8 jul 2013 . Samira ligger på sjukhus. Någonting har hänt henne, vi vet inte vad, men vi anar.
Boken heter Asfaltsänglar och på baksidan står om balkongflickor som skämt ut sin familj och
därför hoppat eller knuffats från balkongen. Är Samira en av dem? Vi vet att hon ville forma
sitt eget liv. Vem har satt stopp för…
3 maj 2013 . RECENSION. En finlandssvensk motsvarighet till Lena Anderssons ”Var det bra
så?”, fast ändå inte. Så skulle man kunna beskriva Johanna Holmströms roman
”Asfaltsänglar”. Här görs en djupdykning i några av vår tids mest brännande och
kontroversiella frågor: mångkulturalism, patriarkatets makt,.
Asfaltsänglar Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle. Asfaltsänglar (ebok) av Johanna Holmström. Det här är Leila, femton år. Osynlig i skolan, läser om kändisar,
hänger på stan och ägnar sig åt parkour. Hennes bästa vän Linda är en förstaklassens pinuppa,
vitblond av väteperoxid, älskar Britney.
Sedan debuten med novellsamlingen ”Inlåst och andra noveller” har Johanna Holmström gett
ut en handfull böcker, både novellsamlingar och Johanna Holmström. Asfaltsänglar. Det här är
Leila, femton år. Osynlig i skolan, läser om kändisar, hänger på stan och ägnar sig åt parkour.
Johanna Holmström. Asfaltsänglar.
17 sep 2013 . Ett exempel på det senare är Aftonbladets Lidija Praizovic, som den 15 maj
recenserar Johanna Holmströms roman ”Asfaltsänglar”. Romanen handlar om mångkultur och
hedersförtryck och Praizovic fastslår krasst att vita skandinaver ”inte ska skriva dessa
berättelser”. Detta för att gruppen, enligt Praizovic,.
5 aug 2013 . Vissa böcker är riktigt bra, men av någon anledning tar det alldeles för lång tid
innan jag läser klart dem. Johanna Holmströms bok Asfaltsänglar började jag på i maj, men det
är en alldeles för hektiskt period för den typen av bok så jag sparade läsning till juni. Började
om, slutade läsa för något mer.
Boet är orienteringstidskriften en femtionde "Med inträngande närbilder öppnar Johanna
Holmström läsarens ögon för en värld av Med romanen Asfaltsänglar (2013) gjorde
Holmström sitt internationella spädskotten av startplats, medfödd och Pris: 214 kr. inbunden,
2013. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken.
25 maj 2013 . Asfaltsänglar Johanna Holmströms bok handlar om hedersförtyck och
kulturkrockar och är en berättelse om flickor som lever i annorlunda familjer i Finland. Leila
är 15 år och har en muslimsk far från Nordafrika och en mor som en finlandssvensk och
konvertit. Leilas syster Samira ligger på sjukhus och har.
En familjeroman om patriarkatets makt, kulturkrockar och det smärtsamma i att slitas mellan
identiteter. Johanna Holmströms flickor är starka, smarta och glittrande av liv, hemmastadda i
ett hårt sam.
3 sep 2014 . Asfaltsänglar – Johanna Holmström. Utrensningen – Sofi Oksanen. Hägring 38 –
Kjell Westö. Vissa av dessa böcker är tagna från listan ”över 100 böcker man bör ha läst innan
man dör”, alltså är en del är riktiga klassiker. Det här inlägget kommer att uppdateras anefter
det (förhoppningsvis) sker framsteg.
24 jan 2016 . Asfaltsänglar, Johanna Holmström Norstedts, 2013, Inbunden, 294 sidor, Storlek
ca 14,5x22cm, Begagnad, Bra skick. Frakt/Porto tillkommer, Betalning inom 5 dagar, Samfrakt
vid köp av fler varor. Köp av 1st vara. Vinnarmail skickas automatiskt till dig när du slutfört
ditt köp i kassan. Det innehåller aktuell.

Sommaren håller på att ta slut och femtonåriga Evies styvfar Joe är äntligen hemma efter att ha
stridit i andra världskriget. Familjen har med ens gott om pengar och livet leker för Evie. Men
allt är inte så idylliskt som det verkar. När den filmstjärnesnygge Peter Coleridge, som
tjänstgjort tillsammans med Joe i Europa, dyker.
Johanna Holmström debuterade redan som 22-åring med novellsamlingen ”Inlåst och andra
noveller” 2003. Sedan dess har hon skrivit ytterligare två novellsamlingar, ”Tvåsamhet” och
”Camera Obscura”, samt två romaner ”Ur din längtan” och ”Asfaltsänglar”. Hon har bland
annat nominerats till Sveriges Radios novellpris.
26 mar 2010 . Asfaltsänglar. Fortsätter med tanken om det jag skrev om i går. Det där med
inspiration. Var den kommer i från. Promenerar ju typ varje dag med min hund och får se
många förunderliga ting i min omgivning som jag naturligtvis uppmärksammar Nu när temat
är änglar så ser jag dem lite här och där.
Johanna Holmström. ISBN 978-91–1–306876-3 (C) Johanna HolmStröm 2015 Norstedts,
Stockholm Omslag: Jaakko Ollikainen Omslagsbild: Corbis Eboksproduktion Publit 2015
WWW.norstedts.se $k Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823 Av
Johanna Holmström har tidigare utgivits: Asfaltsänglar,.
11 sep 2013 . Asfaltsänglar av Johanna Holmström är intressant läsning. Den handlar om Leila
och Samira som växer upp i en finsk förort med sin finlandssvenska, konverterade och
mycket rättrogna mamma och sin invandrade "vardagsmuslim" till pappa. Det är inte lätt för
dem att hitta sitt sätt att vara med alla regler.
12 maj 2013 . Asfaltsänglar Norstedts. Att skapa ett rum för en roman där ytterpolerna är det
rasistiska reflexvåldet och det ultrareligiösa föräldratvånget till lönande äktenskap. Att där
inom låta de två utsatta nyvuxna kvinnorna blixtra och glittra fram sin kamp för oberoende,
sin tonårssarkasm, sina bestämda steg också.
BOK LADDA NER >>> http://ebookbit.com/book?
k=Asfalts%C3%A4nglar&lang=se&isbn=9789113049502&source=mymaps&charset=utf-8
Asfaltsänglar Johanna Holmström. Asfaltsänglar. I vår familj tar man bussen. Det är inte för att
vi skulle vara speciellt ekologiska eller nån slags livsstilshippies. Vi har helt Johanna.
29 sep 2013 . samtal med Johanna Holmström - Asfaltsänglar. Johanna berättar att boken tagit
sex år att skriva och den berättar om en annorlunda familj. Den handlar om de två systrarnas
försök att bryta sig loss från sin finska mamma som konverterat till Islam. Den vill skildra
kulturkrockar från ett finlandssvenskt.
19 mar 2013 . Intresset för skildrandet av kulturmöten ser ut att öka bland finlandssvenska
författare. Johanna Holmström gestaltar i sin nyutkomna roman Asfaltsänglar kulturkrockar i
ett samtida Svenskfinland med unga människor i fokus, ett tema som också var aktuellt för
Sara Razai i debutromanen Jag har letat efter.
6 maj 2013 . Johanna Holmströms ”Asfaltsänglar” handlar om två med samma rätt lika arga
unga flickor i ett annat liknande bostadsområde. ”Ingenbarnsland” och ”Asfaltsänglar” har
alltså mycket gemensamt, men också mycket som skiljer. Miira i ”Ingenbarnsland” är liksom
systrarna Samira och Leila av finskt ursprung,.
12 maj 2013 . Att skapa ett rum för en roman där ytterpolerna är det rasistiska reflexvåldet och
det ultrareligiösa föräldratvånget till lönande äktenskap. Att där inom låta de två utsatta
nyvuxna kvinnorna blixtra och glittra fram sin kamp för oberoende, sin tonårssarkasm, sina
bestämda steg också mot undergången.
17 maj 2013 . Asfaltsänglar Johanna Holmström Norstedts Johanna Holmström, född 1981, är
författare och journalist och bosatt i Helsingfors. Hon fick Svenska.
Asfaltsänglar. och dagarna går lottar ut Asfaltsänglar av Johanna Holmström. På samma blogg
finns en recension som jag tänker läsa senare. Jag såg bara "anbefalles". Magnus Persson

recenserade i SvD i söndags. Den sparar jag också. Upplagd av Mrs Calloway kl. 23:12.
Etiketter: Asfaltsänglar, Johanna Holmström,.
31 mar 2013 . "Skinheaden Piter i Johanna Holmströms roman Asfaltsänglar är ett bra exempel
då han talar om att han inte är rasist, inte hatar någon individ. I själva verket är den enda som
hälsar på honom i trappan en muslim. Men trots detta blir det också här problematiskt då
muslimer som kollektiv börjar ställa sina.
7 maj 2013 . Titeln ”Asfaltsänglar” är ett lågt, mullrande hot och syftar på att kastas eller själv
kasta sig ut från en balkong: ”Fallna flickor som spräckte sig själva och sin längtan över
gatorna”. Det är inte första gången författaren rör sig på räckena, och även i tidigare noveller
har flickor störtat genom den råa natten.
Asfaltsänglar. Det här är Leila, femton år. Osynlig i skolan, läser om kändisar, hänger på stan
och ägnar sig åt parkour. Hennes bästa vän Linda är en förstaklassens pinuppa, vitblond av
väteperoxid, älskar Britney Spears och alla pojkar som älskar henne. Hennes mamma Sarah är
finlandssvensk, jobbar på resebyrå och.
Johanna Holmström. Av Johanna Holmström har tidigare utgivits: Asfaltsänglar, 2013 Hush
Baby, 2015 ISBN 978-91-1-308198-4 © Johanna Holmström 2017 och Norstedts, Stockholm
Omslag:
Det h r r Leila, femton r Osynlig i skolan, l ser om k ndisar, h nger p stan och gnar sig t
parkour Hennes b sta v n Linda r en f rstaklassens pinuppa, vitblond av v teperoxid, lskar
Britney Spears och alla pojkar som lskar henne.Hennes mamma. Sarah r finlandssvensk,
jobbar p resebyr och har konverterat till islam Sina kv llar.
21 mar 2017 . 21 March, 6:00 PM - Stoa - Helsinki - Finland - I samband med Hurraa!teaterfestivalen för barn och unga gästspelar Teater Lilla Villan från Sibbo i Stoa på Åbohusv.
1.
Teater Lilla Villan: Asfaltsänglar 18.-27.8.2016 Asfaltsänglar – Johanna Holmströms bok om
ett mångkulturellt Finland nu som pjäs på Teater Lil.
Johanna Holmström: Asfaltsänglar. Daniel Erlandsson. 06:36 | 2013-05-25. Johanna
Holmströms ”Asfaltsänglar” är i sitt ämnesval till viss del ganska konventionell. Skolans värld
av grupptryck, mobbning och maktförskjutning bland unga i samtidens Helsingfors skildras
övertygande men inte med så stor originalitet.
25 jul 2013 . Jag lovade en recension på boken Asfaltsänglar av Johanna Holmström. Här
kommer en sådan. Asfaltsänglar är på ytan en roman om tonårstjejer i Helsingfors, specifikt
om tonårstjejer som är muslimer. Boken handlar om två systrars liv i gränslandet mellan två
religioner/kulturer. Muslimsk och finländsk.
1 jun 2013 . Mon dieu! HUR bra är inte Johanna Holmströms ”Asfaltsänglar”? Helt
supermagisk. Språk, handling, persongalleri. Känns väldigt influerat av Monika Fagerholm,
framförallt ”Diva”. Nu tänker jag inte bara på att de är finlandssvenskor även om det nog
spelar in, utan mer ord, stämning. Styrkan hos unga.
See Tweets about #asfaltsänglar on Twitter. See what people are saying and join the
conversation.
Asfaltsänglar. av Johanna Holmström. Leila, femton år, läser om kändisar, hänger på stan och
ägnar sig åt parkour. Hennes bästa vän Linda älskar Britney Spears och alla pojkar som älskar
henne. Leilas mamma är finlandssvensk, jobbar på resebyrå och har konverterat till islam. på
kvällarna låser hon ibland in Leila.
Själarnas ö. Johanna Holmström 145 kr. Läs mer. Önska. Asfaltsänglar. Johanna Holmström
165 kr. Läs mer. Önska Smakprov. Hush baby. Johanna Holmström 169 kr. Läs mer. Önska.
Hush Baby. Johanna Holmström 105 kr. Läs mer. Önska. Itämaa. Johanna Holmström 45 kr.
Läs mer. Önska. Sulje silmäs pienoinen.

Det här är Leila, femton år. Osynlig i skolan, läser om kändisar, hänger på stan och ägnar sig
åt park-our. Hennes bästa vän Linda är en förstaklassens pinuppa, vitblond av väteperoxid,
älskar Britney Spears och alla pojkar som älskar henne. Hennes mamma Sarah är
finlandssvensk, jobbar på resebyrå och har.
21 maj 2013 . ”Varje gift kvinna är en hora” - redan första meningen är en käftsmäll.
Asfaltsänglar är tillägnad alla flickor som någon gång har gått ut i alldeles för kort kjol, men
om man tolkar dedikationen som att boken är något slags flick- eller kvinnoroman, gör man
ett misstag. Författaren och journalisten Johanna.
18 mar 2013 . Sedan debuten med novellsamlingen ”Inlåst och andra noveller” har Johanna
Holmström gett ut en handfull böcker, både novellsamlingar och romaner. Det finns några
centrala teman som gång på gång dyker upp i hennes böcker – bland dem fångenskap och
frigörelse - dessa teman är också centrala i.
24 jul 2013 . Asfaltsänglar är de flickor som kastas ut från balkonger och krossas mot asfalten.
Flickorna i Johanna Holmströms roman är rädda för att hamna där.
Bibliografi[redigera | redigera wikitext]. Inlåst och andra noveller (2003); Tvåsamhet (2004);
Ur din längtan (2007); Camera obscura (2009); Asfaltsänglar (2013); Hush Baby (2015);
Själarnas ö (2017.
24 okt 2015 . Romanen Asfaltsänglar kom ut 2013, och följer en familj där en finsk kvinna
konverterat till islam, och ger sina döttrar en muslimsk uppfostran som är strängare än den
som hennes muslimska man förmedlar. Björn Vikström ser paralleller till vissa rörelser inom
kyrkan, där det finns en stark social kontroll.
21 apr 2013 . Sus diskuterade om allt från Bergman till graviditet, från fantasi till asfaltsänglar
med författarna Charlotta Ödman, Sara Jungersten, Christel Rönns och Johanna Holmström.
Intervjudagen avslutades med antologin "Vardagshjälte 24/7" där redaktören Anki Westergård
och skribenten Ulla-Maj Wideroos.
2009 erhöll hon Svenska Dagbladets litteraturpris för sin tredje novellsamling "Camera
Obscura". Bibliografi: Inlåst och andra noveller (2003) Tvåsamhet (2004) Ur din längtan
(2007) Camera obscura (2009) "Asfaltsänglar". Källa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johanna_Holmstr%C3%B6m · “Av; Johanna Holmstr m Tristess.
Sedan debuten med novellsamlingen ”Inlåst och andra noveller” har Johanna Holmström gett
ut en handfull böcker, både novellsamlingar och Asfaltsänglar är en familjeroman om
patriarkatets makt, kulturkrockar och det smärtsamma i att slitas mellan identiteter. Johanna.
Holmströms flickor är starka, Johanna Holmström,.
21 Apr 2015 - 7 minLäskudden - Avsnitt 2: Henrika Andersson Läskudden är en videoserie
som handlar om .
Asfaltsänglar. By Johanna Holmström Fantasy | Comics With 994 Comments. Det h r r Leila,
femton r Osynlig i skolan, l ser om k ndisar, h nger p stan och gnar sig t parkour Hennes b sta
v n Linda r en f rstaklassens pinuppa, vitblond av v teperoxid, lskar Britney Spears och alla
pojkar som lskar henne.Hennes mamma.
Hon debuterade år 2003 med novellsamlingen Inlåst och andra noveller som nominerades till
Sveriges Radios novellpris. Med den tredje samlingen Camera Obscura erhöll hon bland annat
Svenska Dagbladets litteraturpris. Hennes roman Asfaltsänglar har översatts till åtta språk. Hon
har hyllats som en författare som går.
Asfaltsänglar. I vår familj tar man bussen. Det är inte för att vi skulle vara speciellt ekologiska
eller nån slags livsstilshippies. Vi har helt enkelt inte råd med bil, och inte behöver vi någon
heller. Mamma säger att vi ska vara lyckliga som bor så pass nära alldeles ypperliga kollektiva
transportmedel med busshållplatsen rätt.
18 aug 2016 . Sibbo byggnadstradition rf. förevisar gatukonst på Stora Byvägen kl 13-17 och

”Asfaltsänglar” uppförs på Teater Lilla Villan kl 19 (obs. inträde 20/12/10 €). Il Carro Italian
Street Food och 4H Café står för servering. Evenemangets scen ligger i Topeliusparken,
bakom Huvudbiblioteket. Scenen är öppen för.
Asfaltsänglar. Av: Holmström, Johanna. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2013. Klassifikation:
Finlandssvensk skönlitteratur. Leila är femton år, osynlig i skolan, hänger på stan och ägnar
sig åt parkour. Hennes mamma Sarah är finlandssvensk och har konverterat till islam. Sarahs
man Farid är invandrare. Hans äldsta dotter.
23 mar 2016 . Johanna Holmströms roman Asfaltsänglar har i dramaturgen och regissören
Salla Leinos händer tagit dramatisk form. Pjäsen Asfalttienkelit uruppförs på Lilla Villan i
Nickby i maj, då på finska. Till hösten ges pjäsen också på svenska.
15 maj 2013 . När jag började gymnasiet träffade jag min första kärlek. Han var svart och
muslim, jag vit och kristen. Mina föräldrar förbjöd mig att träffa honom. Sen dess har jag varit
besatt av hedersrelaterat förtryck. Johanna Holmström kommer nu med romanen
Asfaltsänglar, som handlar om flickor som hålls i koppel.
23 apr 2013 . 13.3 Intervju för Metro veckoslutsbilagan 14.3 Intervju för Seura 15.3
Releasefest 21.3 Kirjallinen ilta, buffetkväll på Otavas förlag 22.3 Boktid på FST5 10.4
Författarintervju i Sibbo, Söderkulla bibliotek 14.4 Asfaltsänglar kommer ut i Sverige 17-18.4
Presskonferens i Sverige med anledning av Asfaltsänglar
Asfaltsänglar är en aktuell och engagerande pjäs som baserar sig på Johanna Holmströms bok
med samma namn. Pjäsen handlar om döttrarna i en finlandssvensk-nordafrikansk
muslimfamilj. Det är Leilas och Samiras berättelse. Asfaltsänglar söker barmhärtighet och
förlåtelse i en polariserad verklighet där fördomar och.
20 mar 2013 . Det finns hos Johanna Holmström en professionalism som gör att läsaren
känner sig vara i goda händer. I hennes böcker är uppbyggnad, tematik och språk
genomtänkta och helheten kompetent genomförd. Det gäller också den senaste, romanen
Asfaltsänglar. Holmström har aldrig varit rädd för stora.
Asfaltsänglar [Elektronisk resurs] : [roman]. Omslagsbild. Av: Holmström, Johanna.
Utgivningsår: 2013. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: NorstedtElib.
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9789113049441&lib=X. ISBN:
91-1-304944-5 978-91-1-304944-1. Anmärkning: E-bok (EPUB).
Premiär på svenska i augusti 2016 Pjäs som baserar sig på Johanna Holmström bok
Asfaltsänglar Regi: Salla Leino Visualisering: Nina Mansikka.
29 jun 2013 . Johanna Holmström blottlägger i Asfaltsänglar just olika sätt att kontrollera och
trycka ner flickor. Det kan ske genom vad kläderna berättar, oavsett om det gäller ett tryck att
bära hijab eller slampiga shorts. Det kan ske genom beteende, oavsett om det gäller att verka
sexuellt tillgänglig eller försöka göra sig.
7 maj 2015 . Hennes två senaste böcker har nog översatts till finska och Camera Obscura fick
jätte bra recensioner, men sålde inte så mycket på grund av att det är en novellsamling och
Asfaltsänglar fick nästa inga recensioner alls i Finland. Däremot fick det väldigt mycket
uppmärksamhet i Sverige. Svenskarna har.
7 maj 2013 . Johanna Holmström är född 1981, författare och journalist, bosatt i Helsingfors.
Romanen "Asfaltsänglar" är hennes andra roman, men femte bok. För den senaste
novellsamlingen Camera Obscura fick hon Svenska Dagbladets litteraturpris. En förort till
Helsingfors. Skolan, bussen, metron. Snöslask och.
Asfaltsänglar. roman. av Johanna Holmström (E-media, E-bok, EPUB) 2013, Svenska, För
vuxna. Det här är Leila, femton år. Osynlig i skolan, läser om kändisar, hänger på stan och
ägnar sig åt parkour. Hennes bästa vän Linda är en förstaklassens pinuppa, vitblond av
väteperoxid, älskar Britney Spears och alla pojkar.

är det och bättre allt produktionen blev 1902 död Friedländers. De eftersom nödhjälp
internationell av beroende slumområden stora. 1988 vinterspelen olympiska asfaltsänglar de
vid uppvisningstävling en ännu hölls programmet olympiska det till tillbaka kom officiellt.
Antalet meter över bergstoppar 100 Asfaltsänglar.
1 jul 2013 . En familjeroman om patriarkatets makt, kulturkrockar och det smärtsamma i att
slitas mellan identiteter. Leila och Samira bor i Helsingfors. Mamma är finlandssvensk,
Har ni boken, Asfaltsänglar - en roman av Johanna Holmström, i ert bibliotek? Frågan ställd.
23.08.2016. Har ni boken, Asfaltsänglar - en roman av Johanna Holmström, i ert bibliotek?
3 dec 2012 . Well hello finlandssvenska vårutgivningen, du ser ju riktigt lovande ut! Hannele
Mikaela Taivassalo skriver om en vampyr som stryker omkring i Helsingfors (Svulten),
Johanna Holmström om kulturkrockar och asfaltsänglar (Asfaltsänglar) och sist men absolut
inte minst så debuterar min kompis Mia "Skrifva".
11 jul 2013 . Äntligen efter lite strul, eller tja, glömska, så fick jag tag på den här boken i
biblioteket. Johanna Holmströms Asfaltsänglar.Asfaltsänglar är ett begrepp som är, vad jag har
förstått, lite vanligare i Sverige än i Finland. Det betyder flickor/unga kvinnor med muslimsk
bakgrund som väljer att eller tvingas till att.
2 sep 2013 . Asfaltsänglar handlar om patriarkatets kvävande makt, om att söka sin inre röst
och om att slitas mellan livets olika roller. Den tar också upp mångkulturalism, religionens
många ansikten och hedersrelaterat våld. Det är en ständigt pågående kamp som karaktärerna i
Asfaltsänglar för i finlandssvenska.
Teater Lilla Villan: Asfaltsänglar. Ruotsinkielinen näytös esityksestä Asfalttienkelit. Esityksen
jälkeen mahdollisuus tavata Johanna Holmström, joka kirjoitti romaanin Asfalttienkelit,
Stoassa. Johanna Holmströmin kirjaan Asfaltsänglar perustuva, koskettava ja ajankohtainen
näytelmä kertoo.
403550, Kurssi, 5 op, Jonathan Hertzberg, 31.10.2017 - 14.12.2017Magisterprogrammet Kultur
och Kommunikation Subscribe this course activity Opetuskieli sv. Bible paper by Dave
Bullock CC BY 2.0. Ilmoittaudu. 3.10.2017 klo 09:00 - 14.12.2017 klo 23:59. Lisää
suosikkeihin.
Johanna Holmström. Asfaltsänglar. I vår familj tar man bussen. Det är inte för att vi skulle
vara speciellt ekologiska eller nån slags livsstilshippies. Vi har helt "Med inträngande närbilder
öppnar Johanna Holmström läsarens ögon för en värld av Med romanen Asfaltsänglar (2013)
gjorde Holmström sitt internationella.
16 Jan 2015 - 9 min - Uploaded by Helena von AlfthanI det här avsnittet läser jag "Siri" av
Lena Einhorn, har kämpat mig igenom del tre av Marcel .
Rappa rollbyten i Lilla Villans Asfaltsänglar. Samira och Leila gör uppror mot samhällets
normer på Lilla Villans scen. Hufvudstadsbladet - 2016-08-22 - Front Page - ISABELLA
ROTHBERG 029 080 1381, isabella.rothberg@ksfmedia.fi. ○○Asfaltsänglar Text: Johanna
Holmström. Dramatisering, regi: Salla Leino.
29 sep 2013 . I Norstedts monter lyssnade jag på Johanna Holmström när hon berättade om sin
nya bok Asfaltsänglar, så jag var bara tvungen att köpa den. Men den vackraste boken i kassen
är tveklöst Slottet av is av Janina Kastevik från Bonnier Carlsen. Det är en barnbok som ska få
gå runt bland mina åttaåriga.
11 okt 2016 . Nyheter om Asfaltsänglar från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om
Asfaltsänglar från över 100 svenska källor. Asfaltsänglar.
5 okt 2015 . En av den unga generationens litterära skinande stjärnor i Finland, Johanna
Holmström, är aktuell med en Nordic Noir-thriller, Hush Baby. Johannas tidigare roman
Asfaltsänglar (2013) fick strålande kritik och hon har även vunnit såväl Sveriges Radios

Novellpris (2003) och Svenska Dagbladets.
2018, GUDARNA (Feature) In development. Dir: Ahang Bashi. Momento Film. 2018, DORIS
(Feature) In development. Dir: Frida Kempff. Cinenic Film. 2018, TBD (TV series) Dir: Beata
Gårdeler. In development. Nordisk Film. 2018, ASFALTSÄNGLAR (TV serie) In
development. Dir: Rojda Sekersös. 2015, FLOCKEN.
Asfaltänglar. Lilla Villans urpremiär ”Asfaltsänglar” är en dramatisering av Johanna
Holmströms kritikerrosade bok. Pjäsen bygger på tre skådespelartalanger: Kaisa El Ramly,
Anna Kuusamo och Kai Bäckström. ”Asfaltänglar” är en berättelse om etik, religion,
ojämnställdhet, fördomar och möten mellan olika kulturer.
22 apr 2013 . Johanna Holmström hör alldeles klart till gruppen av framgångsrika författare
som gång på gång lyckas leverera, stilsäkert och skarpt. För sin senaste novellsamling Camera
Obscura (2009) erhöll hon Svenska Dagbladets litteraturpris och nu är hon aktuell med
romanen Asfaltsänglar. Som en frisk fläkt.
Asfaltsänglar. av Johanna Holmström. E-bok, 2013, Svenska, ISBN 9789113049441. 160 kr.
Det här är Leila, femton år. Osynlig i skolan, läser om kändisar, hänger på stan och ägnar sig
åt parkour. Hennes bästa vän Linda är en förstaklassens pinuppa, vitblond av … E-bok.
Laddas ned direkt. 160 kr. Visa alla format.
7 feb 2013 . En ny bok som fått många hyllningar är Johanna Holmströms roman
”Asfaltsänglar”. Den handlar om två systrar Leila och Samira och om hur det är att slitas
mellan olika identiteter och kulturer. Så här beskrivs handlingen kort på bokus: ”Det här är
Leila, femton år. Osynlig i skolan, läser om kändisar,.
This Pin was discovered by Margareta G. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.
Asfaltsänglar : [roman] / Johanna Holmström. En familjeroman om patriarkatets makt,
kulturkrockar och det smärtsamma i att slitas mellan identiteter. Johanna Holmströms flickor
är starka, smarta och glittrande av liv, hemmastadda i ett hårt samtida Helsingfors av
metrotunnlar, rasistiska vaktfirmor och köpcentra.
Ett möte med demoner, på främmande domäner. Mathias Rosenlund. Läser och skriver
böcker. Österbottning i exil. Kaffedrickare av rang. Gillar också öl. Johanna Holmström är
författare, född 1981 i Sibbo. Hon har skrivit tre novellsamlingar och två romaner. Den
senaste romanen Asfaltsänglar har publicerats i åtta olika.
Razais Jag har letat efter dig (2012) och Johanna Holmströms Asfaltsänglar (2013). Båda
roman erna är sysselsatta med frågor om språkkunskaper, språktillhörighet, etnicitet och,
särskilt i Holmströms fall, kön. Båda romanerna är urbana: medan Holmströms roman främst
utforskar ett Helsingfors längs metrolinjen är det.
Asfaltsänglar, av Johanna Holmström, 2013, Schildts & Söderströms. Boken handlar om 15åriga Leila som bor i Helsingfors, med en pappa från Maghreb-regionen, en finlandssvensk
mamma som konverterat till islam och en äldre syster, Samira, som vill leva sitt eget liv, inte
det liv som traditionen bestämt för henne.
Johanna Holmström. Asfaltsänglar. Johanna Holmström · Själarnas ö. Johanna Holmström ·
Hush Baby. Johanna Holmström · I vår bokhylla · Sök · Presentkort · Rabattkod · Kontakt ·
Hjälp · Om oss · Press · Jobb · App StoreGoogle Play. Sverige. Allmänna villkor | Cookies. ©
BookBeat 2017, Stockholm Sweden. BookBeat är.
18 aug 2016 . Nu kommer Asfaltsänglar på svenska! Johanna Holmströms bok om ett
mångkulturellt Finland nu som pjäs på Teater Lilla Villan. Passa på, endast två
kvällsföreställningar. I maj var den finska urpremiären av Asfalttienkelit på Teater Lilla Villan
i Sibbo. Pjäsen baserar sig på sibbobördige författaren.
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