
BEIJING	  nästa!	  
Nobelband	  2015,	  Mo	  Yan	  och	  Alice	  Munro	  +	  Tomas	  Tranströmer	  Nobelband.	  
Totalt	  blir	  det	  ca	  50	  bokband.	  
(Frågor	  om	  Tranströmerbanden	  ställs	  till	  Lisa	  Bertelman:	  lisarombe@gmail.com)	  
	  
Vernissage	  den	  16	  oktober	  på	  CAFA	  Art	  Museum	  i	  Beijing,	  Kina	  
SE:	  http://museum.cafa.com.cn/en/	  
Vernissagen	  ordnas	  i	  samarbete	  med	  Svenska	  Ambassaden	  i	  Beijing	  
	  
Utställningen	  står	  mellan	  16	  oktober	  till	  20	  november	  2015.	  
	  
Så	  här	  ser	  planen	  ut:	  
Vi	  reser	  från	  Sthlm	  Arlanda	  den	  13	  oktober	  och	  packar	  alla	  böckerna	  i	  våra	  väskor.	  
Mer	  om	  det	  till	  dem	  som	  följer	  med.	  
	  
Flight	  CA912,	  Air	  China/SAS,	  direkt,	  från	  Sthlm	  Arlanda	  –	  Beijing,	  
13	  oktober	  klockan	  19.10.	  (Återresa	  den	  20	  oktober,	  Flight	  CA911,	  Air	  China/SAS,	  
direkt.	  Men	  det	  är	  naturligtvis	  fritt	  att	  resa	  hem	  när	  man	  vill).	  Jag,	  Johanna,	  köpte	  idag	  
(29	  juli)	  flygbiljetter	  tur	  och	  retur,	  4612	  sek.	  Boka	  på	  www.google.se/flights	  	  
Ni	  måste	  ha	  en	  väska	  som	  checkas	  in	  och	  en	  väska	  som	  handbagage,	  så	  att	  vi	  får	  med	  alla	  
böckerna!	  23	  kg	  bagage	  och	  8	  kg	  handbagage.	  
	  
Vi	  tas	  omhand	  i	  Beijing	  av	  Jiang	  Xun,	  som	  var	  på	  vernissagen	  på	  Nobelmuseet	  och	  är	  
utställningscurator	  i	  Beijing,	  och	  Lars	  Fredriksson,	  gästprofessor,	  sinolog	  och	  
simultantolk.	  MEN	  MÄRK	  VÄL	  att	  detta	  inte	  är	  en	  genomorganiserad	  sällskapsresa!	  
Var	  och	  en	  tar	  hand	  om	  sig	  själv.	  Det	  gemensamma	  är	  vernissagen,	  så	  vi	  får	  hjälp	  med	  
hotell	  och	  erbjuds	  några	  utflykter	  i	  Beijing.	  Var	  och	  en	  står	  för	  sina	  egna	  kostnader	  mm.	  
	  
Jiang	  Xun	  har	  ett	  bokbinderi	  i	  centrala	  Beijing.	  Han	  har	  också	  byggt	  upp	  Wen	  Jin	  
Engraving	  Museum.	  Se:	  www.zhuyu.com/index.asp	  
(För	  bilder	  klickar	  man	  på	  de	  kinesiska	  tecknen	  nedtill).	  
Lars	  Fredriksson,	  sinolog	  –	  kan	  ni	  med	  fördel	  ”googla”!	  
	  
Jiang	  och	  Lars	  hjälper	  oss	  med	  hotell,	  centralt	  i	  de	  äldre	  delarna	  av	  Beijing	  till	  så	  rimligt	  
pris	  som	  möjligt.	  Lars	  erbjuder	  oss	  ett	  par	  guidade	  turer	  till	  intressanta	  platser	  i	  Beijing	  
och	  kommer	  att	  finnas	  nära	  oss	  under	  några	  dagar.	  
Lars	  föreslår	  Tan	  Zhe	  Si.	  Se:	  http://whc.unesco.org/en/list/881	  	  
Och	  http://www.beihaipark.com.cn/en/	  
	  
Praktiskt	  går	  vi	  till	  väga	  som	  följer:	  
1. Boka	  biljett,	  se	  ovan,	  och	  anmäl	  till	  mig,	  Johanna,	  (jr.bok@telia.com)	  när	  du	  gjort	  det.	  

Jag	  behöver	  namn,	  adress	  och	  mail-‐adress.	  
2. Var	  och	  en	  söker	  ”turistvisum”.	  Det	  lär	  ta	  ca	  2	  veckor	  att	  få.	  

Här:	  http://www.mittensrike.se/butik/42-‐visum-‐till-‐kina.html	  
3. Vi	  återkommer	  med	  allt	  kring,	  var	  och	  hur	  packa	  alla	  böckerna!	  

	  
Välkomna	  att	  vara	  med	  på	  denna	  oförglömliga	  resa!	  
Johanna	  och	  Lars	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


