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Norsk fellesstand ved Bokmessen i Frankfurt 2019 
 

Bli med på bokhøstens vakreste eventyr! Norge er gjesteland på Bokmessen i 

Frankfurt 16.-20. oktober – verdens viktigste bokmesse. 

 
Påmelding til den norske fellesstanden 
 

Mange av dere har allerede meldt interesse for å delta på standen, og nå er det tid for 

endelig påmelding. Vi håper at dere blir med! 

 

Meld på ditt forlag i dette skjemaet innen 10. juni. Påmeldingen er bindende. 

 
Det er begrenset med plass. Alle påmeldte vil motta en tilbakemelding medio juni.  

Hva koster det? 
Medlemsforlagene betaler en fast deltakeravgift i tillegg til en pris per bok som skal 
stilles ut. Prisen per bok er lavere dersom du skal stille ut flere bøker. Forlag som ikke 
skal være tilstede på messen, men som ønsker å stille ut tre bøker eller færre, trenger 
ikke betale deltakeravgift.  
 
Priser (eks. mva) 
 

Deltakeravgift 4.000 
  
1 bok 900 
1 hylle (5 bøker) 4.000 
2 hyller (10 bøker) 7.500 
3 hyller (15 bøker) 8.900 
5 hyller/ en reol (25 bøker) inkl. eget møtebord 13.400 

 
 
Hva inngår i prisen? 

 

• Inngangsbillett for én person* 

• Transport og oppsett av bøker 

• Utstillerskilt over hylleseksjonen. Felleshyllene får fellesskilt. 

• Mulighet til å reservere møtebord på standen.  

Utstiller som har bestilt en reol eller flere, får eget møtebord. 

• Mulighet til å bruke standens fellesområder. 

• Tilgang til garderobe og noe oppbevaringsplass, vann, mobilladere mm. 

• Oppføring i oversikt over hvem som er tilstede på messen 

• Standen er bemannet 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyNUTSIGsHsAm43N3Kg1OoKD6PcjTLe-BxAStH9gEld3jX8Q/viewform
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*Ønskes flere adgangsbilletter kan dette bestilles via NORLA til rabattert pris. Det 

påløper da en administrasjonskostnad. Pris og bestilling er først klart i juli, NORLA 

sender alle påmeldte mer informasjon.  

 

Viktige datoer 
 

10. juni Påmeldingsfrist til fellesstanden 
medio. juni 
31. juli 

Påmeldingen blir bekreftet 
Påmeldingsfrist for forlag som utgir norske bøker i oversettelse (eller 
bøker på andre språk om norske forhold) til utstillingen «Books on 
Norway» i gjestelandspaviljongen. Mer info her 

13. september 

16.-20. oktober 

Frist for innlevering av bøker til fellestransporten 
NB: Bøkene sendes samlet til messen, og blir ikke returnert 
Bokmessen i Frankfurt! (Offisiell åpning er 15. oktober kl. 17) 

17. oktober  Mottagelse på den norske gjestelandspaviljongen kl. 17.30 (musikalsk 
opptakt fra kl. 17).  
Alle er velkomne! 

 
 
Lurer du på noe?  
 
Kontakt i NORLA:  
Mette Børja, mette.borja@norla.no, 23 08 41 09 / 992 60 860 
 
Kontakt i Forleggerforeningen:  
Hege von Hirsch, hege@forleggerforeningen.no, 419 15 003 
 

 

 
 
  

https://norla.no/en/news/news-from-norla/call-for-books-from-norway-for-the-books-on-exhibition-at-the-frankfurter-buchmesse
mailto:mette.borja@norla.no
mailto:hege@forleggerforeningen.no
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Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 
 
Dette er Norges største utenrikskulturelle satsning i moderne tid. Prosjektet innebærer 
hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området hele året, og kulminerer under 
bokmessen fra 16.-20. oktober.  
 
I tillegg til Norges bøker og forfattere promoteres vår historie, kultur og næringsliv 
gjennom et stort antall arrangementer og presseoppslag, og det finnes neppe noen 
annen arena i verden som gir så stor samlet oppmerksomhet på ett land. 
 

NORLA organiserer det norske gjestelandsprosjektet, i nært samarbeid med aktører i 

inn- og utland. Vi ser frem til å presentere et innholdsrikt program! 

 

Det litterære hovedsceneprogrammet for gjestelandspaviljongen kunngjøres 27. mai, 

mens kulturprogrammet offentliggjøres på en pressekonferanse i Frankfurt 4. juni.  

Her blir det mye å glede seg til!  

 

Les mer om gjestelandsprosjektet på NORLAs nettsider og besøk satsingens nettsider 

her. Se oppdatert oversikt over arrangementer i Tyskland/Østerrike/Sveits her. 

 

Hva er den norske fellesstanden? 

Den norske fellesstanden i Frankfurt er 240 kvadratmeter stor og det er der storparten 

av rettighetssalgene vil foregå. Forleggerforeningen og NORLA inviterer alle norske 

forlag og litterære agenter til å melde seg på, enten som utstillere eller deltakere. 

Forleggerforeningen og NORLA samarbeider om deltagelsen på fellesstanden; 

Forleggerforeningen håndterer påmeldinger fra sine medlemsforlag, og NORLA 

håndterer påmeldinger fra frittstående agenter og forlag.  

 

Vi håper så mange som mulig vil være med på denne storstilte manifestasjonen av 

norsk litteratur og kultur. Her får du ta del i den store feiringen av og 

oppmerksomheten rundt norske bøker, og muligheten til å knytte kontakter med 

forleggere og agenter fra hele verden.  

 

Hva er gjestelandspaviljongen? 

Som årets gjesteland vil Norge få et særlig fokus, inkludert en egen paviljong på 2300 

kvadratmeter. I paviljongen presenteres Norge, norsk litteratur og norske forfattere 

(hovedsakelig de som er utgitt på tysk de siste årene) fra to ulike scener. Her vises også 

utstillingen «Books on Norway» som arrangeres av bokmessen. Utstillingen omfatter 

norske bøker i oversettelse til ulike språk, samt bøker fra hele verden om 

Norgesrelaterte temaer. (Det er gratis å registrere bøker til utstillingen. Mer 

informasjon her). 

https://norla.no/nb/frankfurt-2019
https://www.norway2019.com/en/
https://www.norway2019.com/en/
https://www.norway2019.com/en/events
https://www.buchmesse.de/files/media/pdf/BooksOn_2019_180219_dt-en_V260219_web.pdf
https://www.buchmesse.de/files/media/pdf/BooksOn_2019_180219_dt-en_V260219_web.pdf
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Fakta om bokmessen i Frankfurt 
 

Bokmessen i Frankfurt er verdens viktigste møteplass og bransjearena for litteratur. Hit 

kommer over 10 000 journalister, 7000 forlag og 300 000 besøkende fra alle slags 

bransjer for å utveksle erfaringer, derav Bokmessens kallenavn: «Global City of Ideas». 

Besøk messens nettsider og se deres informasjon om Norge som årets gjesteland her 

 

https://www.buchmesse.de/en
https://www.buchmesse.de/en/visit/private-visitors/guest-honour

