
Litteraturcentrum >kvu

Litteraturcentrum >kvu:
SmåBUS, Barn- och Ungdomslitteratur Småland främjar ett utbyte av 
inspiration och kunskaper om litteratur fö r barn och ungdomar på regio-
nell, nationell och internationell nivå. Genom ett utbud av kurser, fö reläs-
ningar, konferenser samt samverkan mellan fö rfattare, illustratö rer, fö rlag, 
bibliotek och bokhandlar vill fö reningen bidra till en kulturell utveckling i 
Astrid Lindgrens anda.

Populär Poesi skapades för att uppfylla behövdes av ett modernt fo-
rum för att omskriva och publicera poesi.

Magnus Grehn förlag är ett mikroförlag som släpper titlar i genre som 
poesi, noveller och serier.

Kopuntu är ett turkiskt nätverk som arbetar med frågorna kring förtryck 
och tystnande i det moderna samhället.

Write4Word är ett litterär organisation som jobbar med konceptet 
”language art”.

Kultivera är ett kulturresidens för professionella kulturutövare inom 
litteratur, samtidskonst, dans och fi lm.

Litteraturcentrum Uppsala jobbar för att stödja lokalt läsande och 
den regionala litteraturscenen.



Bakgrund
När man skapar ett litteraturcentrum känns det passande att fi ra detta 
genom att också skapa ett nytt ord. Men vad ska ordet vara? Vad ska 
dess värden vara? Vad ska det betyda? Vad ska det uttrycka?

Ur det historiska perspektivet inspireras >kvu av Kväde som kommer från 
en tradition av muntlig vikingadiktning där man förväntades skapa en 
dikt för att beskriva en händelse i samma ögonblick som den skedde. 

Ordet >kvu har tre komponenter. > betyder ”mer än”, för att symbolisera 
vad som fi nns bortom texten, inte bara den traditionella eller förväntade. 
”kv” eftersom en av skaparna gillar ljudet och det var de första två bok-
stäverna i ordet kväde. Till sist ”u”, som skapar balans och ger ordet en 
full spektrumupplevelse med både hårda och mjuka ljud i samma ord. 

Eftersom ordet börjar med en symbol behöver det inte börja med stor 
bokstav. Ordet ska symbolisera nytt tänkande, skillnad och provokation, 
språkkonst, uttryck, verb, intimitet, råhet, brist på fi lter, i ditt ansikte, när-
bild, process och bortom ord.

Litteraturcentrum >kvu är en samling organisationer, både lokala, natio-
nella och internationella som alla har en koppling till Jönköpings region 
och språkkonst. 

Kultivera, Populär Poesi, Magnus Grehn Förlag, Kopuntu Turkiet, Barn- 
och Ungdomslitteratur Småland, Litteraturcentrum Uppsala och Wri-
te4Word Wales jobbar tillsammans med bok och tidskriftsproduktion, 
språk-, metod-, evenemang-, festival- och residensutveckling med huvu-
dinriktning på process och nytänkande. 

Några av de verksamheter som drivs av Litteraturcentrum >kvu är:

• Populär Poesi – Sveriges bästa poesitidskrift

• Förlagsarbete – Chap, Magnus Grehn förlag

• Översättningsarbete 

• Young writers Lab - ett internationellt författarsamarbete med stu-
denter från regionen.

• Pilsnerpoesi och Ordet i Centrum - alternativ mötesplats för att träf-
fas och dela med sig av litteratur i alla former.

• Passion for Words – seminarium om nya projekt inom den litterära 
världen.

• SmåBUS barnboksfestival – 19-21 september

• Internationell Poesifestival Jönköping – 14-15 september 

• Tranås At the Fringe - en internationell ordfest för nätverkande, ut-
veckling och underhållning inom språkkonst. 7-14 juli.

• Residens - där vi bjuder in internationella språkkonstnärer att arbeta 
och utvecklas i samarbete med lokala utövare.

• Krispiga kaskader – Nationell poesitävling för alla, regional poesitäv-
ling för gymnasieelever

• Waterghost - metodutveckling i kreativ form inom bland annat litte-
ratur.


