
Feelgoodfestivalen växlar upp med internationella gäster och
slott! 
Sommaren 2018 startade det svenska förlaget Printz Publishing Feelgoodfestivalen i Mariefred. En litteraturfestival med fokus på
feelgoodgenren – där kärlek, humor och hoppfulla historier står i centrum. Festivalen blev en succé – alla biljetter sålde slut långt innan
festivaldagen och på plats fanns mer än 20 etablerade författare från hela landet. Inför 2019 växer feelgoodfestivalen, och nytt för detta år är
att flertalet internationella författare kommer att finnas på plats, och att en del av festivalen utspelar sig på Gripsholms slott!

Lovorden efter Feelgoodfestivalen 2018 var många, och detta har lett till att eventet blir dubbelt så stort 2019. Gripsholms slott och
värdshus har båda två bokats upp lördagen den 10 augusti och programmet blir ännu mer mångfacetterat och spännande.
Bland annat kommer flera internationella stjärnförfattare att finnas på plats. Bland andra brittiska Lucy Diamond, vars roman
Strandcaféet sålde över 50 000 ex under sommaren. I veckan blev det även officiellt att svenska romancedrottningen Simona
Ahrnstedt medverkar, tillsammans med återkommande namn som Marianne Cedervall, Camilla Davidsson och Åsa
Hellberg. 

Samanlagt kommer över 20 författare att vara på plats, och på schemat står spännande författarsamtal, bubbelmingel, skrivarskolor, bokcirklar
och prisutdelning. Fler författare kommer att tillkännages under vintern och våren!

Biljetterna släpptes i veckan och hittas på www.feelgoodfestivalen.se
Journalister som är intresserade av pressackreditering eller är nyfikna på festivalens innehåll, kontakta festivalgeneral Christoffer
Holst: christoffer@printzpublishing.se



Printz Publishing startades hösten 2010 och är ett förlag som ger ut svensk och utländsk skönlitteratur och fackböcker. Förlaget drivs av Pia
Printz och Anna Levahn, och är sedan 2018 en del av Norstedts förlagsgrupp. ”Tanken med Printz Publishing är att ge ut böcker som vi saknar
i bokhandeln, böcker i en genre som vi kallar intelligent underhållning. Feelgoodberättelser som är lättillgängliga, men också välskrivna och
smarta – och gärna roliga”, säger Pia och Anna. Förlaget ger ut översättningar av några av Storbritanniens största författare och bland
böckerna finns succéromanerna En dag av David Nicholls och Livet efter dig av Jojo Moyes. Mer information om förlaget och våra böcker hittar
du på www.printzpublishing.se Följ oss gärna på Facebook under Printz Publishing, eller på Instagram: @printzpublishing


