


LOUISIANA LITERATURE 2017 præsenterer litteratur i oplæsning, 
interview, samtale, performance og musikalsk fortolkning. Forfatterne 
optræder på scener rundt omkring på museet, både inde og ude – så vi 
kan opleve deres ord og stemmer mellem natur, arkitektur og billedkunst.

Vi er stolte over at byde velkommen til årets program med stærke 
udenlandske og danske forfattere. De er inviteret, fordi de har noget på 
hjerte, fordi deres bøger gør indtryk på os, og fordi forfatterne vil noget 
med os som læsere.

LOUISIANA LITERATURE 2017 bringer os ud i verden med navne fra 
så forskellige lande som Kina, Cameroun, Sverige, Ungarn, USA, Japan, 
Argentina, Mexico, England, Angola, Norge, Frankrig og Hviderusland. 
Forfatterne indtager på skift Koncertsalen, Parkscenen, Villascenen 
og Biografen med poesi, prosa, erindringer, sange og virtual reality.

Traditionen tro rummer festivalen nyskrevne bidrag til Lydtur, hvor 
forfatterne fortolker kunst og steder rundt omkring på museet 
– tilgængelige som lydværker via iPods. Udvalgte lydture kan 
desuden opleves live på festivalen.

Vi glæder os til fire dage med forfatterne og litteraturen i centrum, i år 
for ottende gang her på museet. Og vi glæder os til at opleve litterære 
bud på, hvad det vil sige at leve i verden lige nu. Ikke mindst glæder vi 
os til at opleve den inspirerende stemning, der opstår, når forfatterne 
møder hinanden og deres læsere, gamle som nye. 

Velkommen til LOUISIANA LITERATURE 2017

Poul Erik Tøjner   Christian Lund
Direktør    Festivalleder

Med støtte fra:



Butik

Sydfløj

Indgang / udgang

Østfløj

Cafe

Nordfløj 

Børnehuset

Vestfløj

17.30
Performance:   
Cia Rinne 
Skal vi blinde os selv 
og forlade Theben 
Stemmer:
Thomas Boberg,
Ida Marie Hede,
Amalie Smith og
Peter-Clement 
Woetmann

18.00
Oplæsning:
Imbolo Mbue,
Chris Kraus,
Siri Hustvedt og
Jenny Offill
(på engelsk)

16.30
Paul Auster
Interviewer:
Kim Skotte
(på engelsk)

18.30
Performance: 
Laurie Anderson 
(på engelsk)

20.00
Mikael Bertelsen 
& debutanterne:
Andreas Pedersen,
Nanna Storr-Hansen 
og Malte Tellerup

PARKSCENEN VESTSCENEN VILLASCENEN

Programændring:
17.30
Oplæsning:
Niels Skousen
læser Yu Hua
Introduktion:
Laura Dombernowsky 

Programændring:
19.30 
Oplæsning:
Péter Eszterhás
læser Péter Nádas
Introduktion:
Steen Bille

KONCERTSALEN

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

KL.

TORSDAG 24.8.

PARKSCENEN

LYDTUR LIVE

LYDTUR LIVE

LIVESKÆRM 
(direkte fra Koncertsalen)

VILLASCENEN

BIOGRAF (virtual reality)

VESTSCENEN

KONCERTSALEN

LYDTUR LIVE

LYDTUR LIVE



Følg festivalen på Facebook, Twitter og Instagram: #louisianalit og @LouisianaLit

14.00 
Chris Kraus
Interviewer:
Emma Holten
(på engelsk)

16.00 
Samanta Schweblin
Interviewer: 
Olga Ravn
Tolk: Peter Adolphsen
(på spansk/dansk)

17.30 
Christina Hesselholdt
Interviewer: 
Lilian Munk Rösing

19.00 
Colson Whitehead
Interviewer: 
Tonny Vorm
(på engelsk)

12.30
Svetlana Aleksijevitj
Interviewer:
Carsten Jensen
Tolk:
Lars P. Poulsen-Hansen
Oplæser: Jens Albinus
(på russisk/dansk)

15.00
Josefine Klougart 
i samtale med 
Linda Boström 
Knausgård
Interviewer: 
Anette Dina Sørensen
(på dansk/svensk)

16.30
Oplæsning:
Eileen Myles
Oversættelse:
Mette Moestrup
(på engelsk/dansk)

18.00
Siri Hustvedt
Interviewer:
Linn Ullmann
(på engelsk)

20.00
Laurie Anderson
Interviewer:
Christian Lund
(på engelsk)

14.00 
Valeria Luiselli
Interviewer:
Kim Skotte
(på engelsk)

15.30 
Jenny Offill
Interviewer:
Lotte Folke Kaarsholm
(på engelsk)

17.00 
Imbolo Mbue
Interviewer:
Michael Juul Holm
(på engelsk)

18.30
Álvaro Enrigue
Interviewer:
Peter Adolphsen
(på spansk/dansk)

14.30 
Oplæsning:
Ib Michael
15.00
Oplæsning:
Thomas Boberg
15.30
Oplæsning:
Lone Aburas
16.00
Oplæsning:
Amalie Smith
16.30
Oplæsning:
Cia Rinne (på engelsk)

17.00 
Performance:
Tomomi Adachi

18.00 
Nástio Mosquito
(på engelsk)

19.00 
Koncert:
Supapawa
med Caspar Eric

12.00 

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

KL. KONCERTSALEN PARKSCENEN VESTSCENEN VILLASCENEN

FREDAG 25.8.               NB: Museet er åbent til kl. 23.00



12.00 
Naja Marie Aidt
Interviewer:
Synne Rifbjerg

14.00 
Eileen Myles
Interviewer:
Linn Ullmann
(på engelsk)

15.30 
Zadie Smith 
Interviewer:
Synne Rifbjerg
(på engelsk)

12.30 
Oplæsning:
Svetlana Aleksijevitj 
Tolk: 
Lars P. Poulsen-Hansen
Oplæsning: 
Karen-Lise Mynster
(på russisk/dansk)

14.30 
Édouard Louis
Interviewer:
Tore Leifer
Oplæser:
Thomas Hwan
(på fransk/dansk)

16.30 
Paul Auster 
i samtale med 
Siri Hustvedt
Moderator: 
Kim Skotte
(på engelsk)

Programændring:
13.00 
Imbolo Mbue
Interviewer: 
Marc-Christoph Wagner

14.30 
Álvaro Enrigue
i samtale med 
Samanta Schweblin
Moderator: 
Peter Adolphsen
(på spansk/dansk)

16.00
Linda Boström 
Knausgård
Interviewer: 
Anette Dina Sørensen
(på svensk/dansk)

14.00 
Oplæsning:
Pablo Llambías
14.30
Oplæsning:
Christina Hesselholdt
15.00
Performance:
Tomomi Adachi

16.00 
For børnene:
Oliver Zahle og
Kristian Mørk

15.00 
Ursula Scavenius
15.15
Thomas Rydahl 
15.30
Klaus Lynggaard
15.45
Claus Handberg

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

KL. KONCERTSALEN PARKSCENEN VESTSCENEN VILLASCENEN

LØRDAG 26.8.

FORTÆLLINGEN OM ANTI-SUPERHELTEN 
SPILOPPO MED OLIVER ZAHLE OG KRISTIAN MØRK
Oliver Zahle, som har skrevet to bøger om den 11-årige 
Spiloppo med sin bror Kristian Mørk, er også manden 
bag tv-serierne Max Pinlig og Pendlerkids. Spiloppo 
handler om drengen Arthur, der hver sommer optræder 
som klovn i et lille omrejsende tivoli sammen med sin 
far. De kalder sig Bum Bum og Spiloppo, og Arthur hader 
det. Han er forelsket i Josephine, som han går i klasse 
med. Uheldigvis var det Josephines far, han som super-
helt fik fængslet i det første bind i anti-superhelteserien. 
Det vil Josephine gerne hævne i det nyudkomne andet bind, 
hvis hun ellers vidste, hvem Spiloppo var. Der er spænding 
i bøgerne, og Spiloppo er en cool hovedperson, for han 
vinder over dem, som tror, de er mere værd end andre.
Villascenen lørdag kl. 16
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12.00 

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

Borges’ fødder, spejlinger, forsvindinger og tidsrejsende kunstnere. Gå med og lyt på årets Lydtur.

1.  Pernille Abd-El Dayem: En kredsen om tre Sonja Ferlov Mancoba-skulpturer – ved Mancobas 
 To levende væsener og Fugl med unge i Nordgangen
2.  Claus Handberg: Trøstesnakker – ved Richard Serras Porten i slugten
3.  Merete Pryds Helle: Tissekonernes sang – på dametoilettet i Nordgangen
4.  Cecilie Lind: Se – ved spejlet i garderoben i underste del af butikken
5.  Valeria Luiselli: Borges’ Feet – på bænken med udsigt over Sundet, til højre for Henry Moores skulptur
6.  Klaus Lynggaard: Sommeren 65 eller 66 – ved Henry Moores Two Piece Reclining Figure No. 5
7.  Thomas Rydahl: Magus Sylvatica, udført i bøg, 1807 – ved bøgetræet i Nordgangen
8.  Ursula Scavenius: Forlis – ved Alberto Giacomettis Femmes de Venise i Nordgangen

 LYDTUR LIVE: Fire af årets lydture kan opleves live ved det sted, de er skrevet til.  
Oplev lørdag: 15.00 Ursula Scavenius, 15.15 Thomas Rydahl, 15.30 Klaus Lynggaard, 15.45 Claus Handberg.
Lydturene kan opleves enkeltvis eller samlet. iPods samt kort med placering over lydtur-stederne udleveres  
i museets indgang. Lydturene kan også afspilles på din mobiltelefon: louisiana.dk/lydtur

LYDTUR 2017 Produceret af Pejk Malinovski

FOTOS: LARS ARNFRED FYNBOE, PR, PR, SOFIE AMALIE KLOUGART, DIEGO BERRUECOS, ROBIN SKJOLDBORG, LES KANER, PR

12.00 
Vigdis Hjorth
Interviewer: 
Klaus Rothstein
(på norsk/dansk)

14.00 
Chris Kraus
i samtale med 
Jenny Offill
Interviewer:
Lotte Folke Kaarsholm
(på engelsk)

15.30
Maria Helleberg
i samtale med 
Harald Voetmann
Moderator: 
Klaus Rothstein

12.30 
Valeria Luiselli
i samtale med
Zadie Smith
Moderator:
Synne Rifbjerg
(på engelsk)

14.30 
Édouard Louis
i samtale med 
Colson Whitehead
Moderator:
Tore Leifer
(på engelsk)

16.30 
Suzanne Brøgger
i samtale med
Jørgen Leth
Moderator: 
Stéphanie Surrugue

13.00
Oplæsning:
Thomas Korsgaard
13.30
Oplæsning:
Viggo Madsen
14.00
Oplæsning:
Ida Marie Hede
14.30
Oplæsning:
Peter Adolphsen
15.00
Oplæsning:
Caroline Albertine Minor
15.30
Oplæsning:
Christina Hagen
16.00
Oplæsning:
Peter-Clement 
Woetmann

13.30 
Performance:
Cia Rinne
og Tomomi Adachi
(på engelsk)

15.00 
Koncert:
Valby Vokalgruppe

KL. KONCERTSALEN PARKSCENEN VESTSCENEN VILLASCENEN

SØNDAG 27.8.



SUPAPAWA – MED CASPAR ERIC
”Jeg skriver ikke for at hele/ jeg skriver for at vise nye 
veje ind i sårene”, hedder det i Erics (f. 1987) digtsamling 
Avatar, som kan høres, når han med Ask Bock (trommer) 
og Mikkel Grevsen (horn) under navnet Supapawa går 
på scenen. Om mennesker, der ”rører mere ved skærme 
end ved hud”, om at identificere sig med internettets 
selvmordere og om oprøret mod det strømlinede liv.
Villascenen fredag kl. 19
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OPLEV OGSÅ

VERDENS TILSTAND, SET MED SPROGETS ØJNE 
Den svensk-finsk-tyske digter Cia Rinne (f. 1973) vil på 
festivalen opføre værket Skal vi blinde os selv og forlade 
Theben. Her er hun poetisk filosof, der vender vrangen ud 
på den vestlige verdens dualisme-tænkning. For når isen 
smelter og vi har kurs mod katastrofen, skal vi så som 
Ødipus blinde os selv? Medvirkende: Thomas Boberg, Ida 
Marie Hede, Amalie Smith og Peter-Clement Woetmann.
Villascenen torsdag kl. 17.30

STEMMEN PÅ NYE UKENDTE MÅDER 
– LYDPOESI MED JAPANSKE TOMOMI ADACHI 
”Stemmen er det ældste instrument, der findes,”
siger Tomomi Adachi (f. 1972). Han er kendt for sine 
egenartede virtuose eksperimenter med stemmen, 
som han får de mest uforudsigelige lyde ud af, inspireret 
af dadaismen og ofte akkompagneret af hjemmelavede 
instrumenter og live-elektronik. ”En stemme er noget 
meget personligt, og derfor er jeg nogle gange nødt til 
at de-personalisere den og gøre den til noget objektivt,” 
har performancedigteren udtalt. ”Stemmen er samtidig 
knyttet til sproget, og derfor er jeg meget optaget af 
forholdet mellem sprog og musik,” siger Tomomi Adachi, 
som på festivalen vil opføre flere nye performances.
Villascenen fredag kl. 17, lørdag kl. 15 og søndag kl. 13.30

VELTALENDE VREDE OG STEMMEN SOM VÅBEN 
– ANGOLANSKE NÁSTIO MOSQUITO 
Kunstneren arbejder i feltet mellem performance, spoken 
word, video og musik og er af The Guardian blevet kaldt 
”kunstverdenens kommende stjerne”. Hans foretrukne 
rekvisit og skarpeste våben er hans stemme, som han 
bruger til at undersøge identitet og politisk magt. I video-
værket 3 Continents fra 2010 (i Louisianas samling) spiller 
kunstneren rollen som storpolitiker med lige dele humor 
og kritik. Om sin optræden på festivalen har Mosquito 
(f.1981) selv sagt: ”Det er en præsentation … en samling 
af deklarationer … det er mig og en mikrofon … jeg læser 
tekster og fremsætter andre, for mig vigtige, opkast.” 
Arrangeret i samarbejde med Copenhagen Art Week. 
Villascenen fredag kl. 18

STEMMENS MØNSTRE – VALBY VOKALGRUPPE
Valby Vokalgruppe udforsker stemmen på nye måder et 
sted mellem minimalistisk avantgarde og pop. Gennem 
rytmiske og tonale mønstre, samt tekster sunget unisont 
eller som replikker, vil de på festivalen bl.a. præsentere 
Gertrude Stein, Wikipedia, Kurt Schwitters og The New 
York Times som fire stemmer i dialog. Medvirkende: 
Lil Lacy, Sonja LaBianca, Cæcilie Trier og Anja Jacobsen. 
Villascenen søndag kl. 15



OPLEV OGSÅ

Festivalens arrangementer er gratis for museets gæster. Til arrangementer i Koncertsalen udleveres nummererede 
billetter 1 time før salens arrangementer begynder. Billetterne udleveres ved Koncertsalen, maks. 4 billetter pr. 
person. Dørene til salen åbner 20 min. før. Adgang med billet senest 10 min. før. Dørene lukker præcis.
Bemærk at Koncertsalens arrangementer transmitteres til liveskærm i Skulpturparken.
På festivalens øvrige scener er der fri adgang til arrangementer uden billet.
 
Festivalentré: Køb en 4-dages festivalbillet for kr. 185. Almindelig Louisiana entrébillet kr. 125. 
Louisiana klubkort giver fri entré. Hør mere på museet eller se louisiana.dk
NB! Entré til Louisiana garanterer ikke plads til festivalens arrangementer. 
 
Bogsalg og signering: Louisiana butik sælger bøger af festivalens forfattere. Efter interviews og 
samtaler i Koncertsalen, på Parkscenen og på Vestscenen er der 15 minutters bogsalg og bogsignering.
Mad og drikke: kan købes i Louisianas café og ved to udskænkningssteder i parken, men må ikke medtages 
på festivalens scener. 

Tak til oversætterne Peter Adolphsen, Christian Bundegaard, Vibeke Houstrup Christensen, Péter Eszterhás, Karen 
Fastrup, Charlotte A.E. Glahn, François-Eric Grodin, Jan Hansen, Rasmus Hastrup, Andreas Vermehren Holm, Sidse 
Laugesen, Mette Moestrup, Birgitte Steffen Nielsen, Steffen Rayburn-Maarup, Louise Ardenfelt Ravnild og Tine Roesen.
Desuden tak til Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.
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VIRTUAL REALITY – THE CHALKROOM
På festivalen vil amerikanske Laurie Anderson ud over 
optrædener på scenen præsentere et nyt værk i virtual 
reality med titlen Chalkroom, skabt i samarbejde med 
Hsin-Chien Huang. ”For mig er det fuldstændig som at 
virkeliggøre en drøm,” siger kunstneren om dette arbejde. 
”Jeg håber, at folk, der prøver det, vil føle sig frie og 
svævende. For det er, hvad jeg altid har forsøgt at få folk 
til, uanset om det er gennem musik, skulpturer eller film.” 
I Chalkroom vil man virtuelt kunne svæve rundt igennem 
et univers af sprog, der minder om et stort bibliotek med 
sætninger og ord skrevet med kridt på væggene, alt imens 
man guides af Laurie Andersons forførende stemme. 
Chalkroom kan opleves i Biografen i Vestfløjen 
alle festivalens dage i museets åbningstid. For adgang 
kræves tidsspecifik billet til Biografen (timeslot: 15 min.). 
Billet bestilles på louisiana.dk fra 21. aug. kl. 10

ET SVÆV AF HISTORIER FRA LAURIE ANDERSON
Hun kalder sig multimediekunstner, fordi hun ikke vil 
begrænses af andre menneskers forventninger til hende. 
Som hun siger: ”Jeg er kunstner, fordi jeg vil være fri.” 
Siden starten af 1970’erne har legendariske Laurie 
Anderson (f. 1947) arbejdet med performance med en 
nysgerrig eksperimenterelyst, bl.a. i det originale hit 
’O Superman’ fra 1981, som gjorde hende verdenskendt. 
Hun har spillet violin iført et par skøjter frosset ned i 
en isblok, var den første ’artist in residency’ hos NASA 
og har sågar arrangeret en koncert for hunde. I 2015 kom 
Heart of a Dog, et originalt film-essay om erindringens 
væsen, om hjembyen New York efter 9/11 og om tabet 
af hendes hund Lolabelle og ægtemanden Lou Reed. 
Men igennem det hele har det for Laurie Anderson 
handlet om historier og forskellige måder at fortælle på.
Parkscenen torsdag kl. 18.30 og fredag kl. 20



MØD FORFATTERNE

LONE ABURAS (DK)
Det er et jeg der taler (Regnskabets time) 
er titlen på forfatterens politiske kampskrift, 
der bygger på egne erfaringer. ”Jeg kan godt 
forstå dem, der er udenfor. Som barn blev jeg 

konstant konfronteret med at være datter af en muslim,” 
siger Aburas, der også kalder sin bog for ”et koncentrat 
af vrede og magtesløshed”. ”Det er sådan her, det skal 
se ud, hvis traditionen for engageret litteratur skal 
vækkes til live igen”, skrev en anmelder om bogen. 
Villascenen fredag kl. 15.30

PETER ADOLPHSEN (DK)
I den originale sci-fi-roman med titlen 
Rynkekneppesygen beskriver Adolphsen 
følgerne af et mikroskopisk rumvæsens 
ankomst til planeten Jorden i år 2019, 

hvor den lander i en ung kvindes navle og inficerer 
hende med en sygdom: Symptomerne er uhæmmet 
sexlyst og lynhurtig aldring, og det breder sig som 
en epidemi. Romankaraktererne dør én for én, alt 
imens de på nådesløs og kostelig vis portrætteres.
Vestscenen søndag kl. 14.30

SUZANNE BRØGGER (DK)
”Jeg ødelægger mine bøger for konstant 
at sige ja til livet”, står der på bagsiden af
Koral, forfatterens nykomponerede udgave 
af bøgerne Creme Fraiche (1978), Ja (1984) 

og Transparance (1993). Det er en selvbiografisk 
fortælling om at blive forfatter, at finde sin identitet, 
at være ung og smuk og udleve sit begær, og også 
om behovet for alligevel at blive taget seriøst som 
intellektuel, samtidig med at det borgerlige liv forkastes.
Parkscenen søndag kl. 16.30

ÁLVARO ENRIGUE (MX)
Enrigue bor i New York, men skriver i den 
latinamerikanske arv fra Borges og Roberto 
Bolaño. Den prisbelønnede Sæt & match, 
oversat til dansk af hans fan Peter Adolphsen, 

udspiller sig i Rom i 1599, hvor tennis, mexicansk 
kulturhistorie og barok poesi går op i en højere enhed. 
The New York Times roste bogen for dens underholdende 
og intellektuelle kvaliteter og kaldte den ”en fantastisk 
introduktion til det forskelligartede forfatterskab”.
Vestscenen fredag kl. 18.30 og lørdag kl. 14.30 

CHRISTINA HAGEN (DK)
”Jeg skrive mega klog ting fuld af feministisk 
fremmedord”, lyder det i White Girl 2 fra en 
af de kontroversielle stemmer, der ikke er 
helt til at få hold på. Forfatteren byder på 

et galleri af holdninger og positioner, som både udstilles 
og undersøges, ofte med en snublende humor og stor 
uforudsigelighed i teksterne. Tidligere i år kom den meget 
omdiskuterede billedbog Jungle, hvor Hagen skabte debat 
og blev tillagt nogle af bogens udfordrende synspunkter.
Vestscenen søndag kl. 15.30
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NAJA MARIE AIDT (DK)
Har døden taget noget fra dig så giv det 
tilbage – Carls bog er titlen på et hjerte-
skærende værk, formet som sorgens proces, 
efter Aidts 25-årige søn i en svamperus 

kastede sig ud af et vindue og døde. Bogen opruller 
historien, samtidig med at den via litterære referencer 
beskriver, hvad det vil sige at miste, imens sproget 
langsomt kommer tilbage. En kærlighedserklæring 
– også til livet – og en bog uden lige i dansk litteratur.
Koncertsalen lørdag kl. 12
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SVETLANA ALEKSIJEVITJ (BY)
”Et monument over lidelse og mod i vor tid”, 
blev hviderussiske Aleksijevitjs værk kaldt, 
da hun i 2015 modtog Nobelprisen i litteratur 
for sine dokumentarromaner, der skildrer de 

menneskelige konsekvenser af krig. På dansk er bl.a. ud-
kommet Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, Secondhand-
tid og senest De sidste vidner, om dem, der var børn 
under Anden Verdenskrig. ”Jeg betragter smerten som 
den højeste form for information,” har forfatteren udtalt. 
Parkscenen fredag kl. 12.30 og lørdag kl. 12.30

PAUL AUSTER (US)
Siden New York-trilogien (1985-86), 
Moon Palace (1989) og Leviathan (1992) 
har Auster været en af USA’s vigtigste 
forfattere. Fra 2018 vil han tillige være 

præsident for PEN America. Han er aktuel med 
kæmperomanen 4 3 2 1 – en moderne udviklingsroman, 
der over næsten 1.000 sider fortæller fire forskellige 
vinkler på Archibald Fergusons liv. ”Det er umuligt ikke 
at være imponeret”, skrev The New York Times om bogen.
Parkscenen torsdag kl. 16.30 og lørdag kl. 16.30
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THOMAS BOBERG (DK)
I Mexicocitydigte møder digteren den 
mest brutale virkelighed, som udfordrer 
ham til at skrive. ”Nogen/ ligger/ på fortovet/ 
overkrop i papkasse/ pisvåde bukser/ 

plasticskål/ med spaghettirester/ væltet/ rotte snuser/ 
nær// men virkelighed alene/ selvom den er alt/ kan ikke 
gøre det for digtet/ det er det værste ved virkelighed 
og digt/ at digtet er ligeglad/ med virkelighed/ og/ om/ 
vendt// skriv om den/ skriv ikke om den/ skriv den.”
Villascenen fredag kl. 15
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IDA MARIE HEDE (DK)
”En på én gang mikrobiologisk og spiritistisk 
seance” kaldte en anmelder Bedårende, der i 
den poetiske fortælling fletter det materielle 
og det sjælelige. Bogens første linjer lyder: 

”B er en voksen kvinde, hun har en rombeformet røv. Q 
er en voksen mand, han har en firkantet røv. Æ er lille. 
Hendes røv er hjerteformet. Ved siden af myrer, biller 
og støvfang er Æ en kæmpe. I menneskeperspektiv, 
i B- og Q-perspektiv, er Æ den absolut mindste.”
Vestscenen søndag kl. 14
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YU HUA (CH)
”Den moderne kinesiske virkelighed rummer 
mere fiktion end fiktionen, og behovet for 
at forfatterne beretter om forholdene, er 
større end nogensinde,” lyder det fra en 

af Kinas mest læste og samfundskritiske forfattere. 
Yu Hua har fem romaner bag sig, bl.a. At leve (1993), som 
han fik sit internationale gennembrud med. Han er aktuel 
med Den syvende dag, som med makaber humor fortæller 
historien om den afdøde Yang Feis rejse gennem limbo.
Koncertsalen torsdag kl. 17.30 og Vestscenen lør. kl. 13

SIRI HUSTVEDT (US)
Hustvedt fik sit internationale gennembrud 
med romanen Det jeg elskede i 2003 og er 
aktuel med essaysamlingen En kvinde ser 
på mænd der ser på kvinder. Heri væver hun 

historier om sin mor, sin datter og sin barndom sammen 
med refleksioner over kunst, psykologi, feminisme og 
filosofi. Chicago Tribune kaldte bogen ”En tryllebindende 
samtale mellem naturvidenskab og humaniora”. 
Vestscenen torsdag kl. 18 samt Parkscenen fredag kl. 18 
og lørdag kl. 16.30

MARIA HELLEBERG (DK)
”Nu hvor jeg har været i gang med så mange 
andres historier i 30 år, er det måske også 
okay, at jeg begynder at kigge på min egen,” 
har den meget produktive Helleberg – ellers 

kendt for sine store historiske dronninge-romaner – sagt 
i forbindelse med Kvinderne fra Thy. Romanen skildrer et 
barskt landligt miljø i årene omkring 1900, hvor læseren 
kommer helt tæt på to stærke kvinder i et fascinerende 
fiktivt portræt af forfatterens oldemor og mormor.
Koncertsalen søndag kl. 15.30

CHRISTINA HESSELHOLDT (DK)
Hesselholdt har udtalt, at hun blev ”slået 
omkuld af enkelheden og skønheden”, da 
hun faldt over den ukendte amerikanske 
gadefotograf Vivian Maiers livsværk, der blev 

opdaget for nylig. Det fødte idéen til den prisbelønnede 
roman Vivian, der skildrer Maiers liv som barnepige og 
gadefotograf i Chicago. ”Maier tilbød et stykke levet liv, 
som jeg kunne fortolke,” siger forfatteren om romanen, 
der er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2017.
Koncertsalen fredag kl. 17.30 og Villascenen lør. kl. 14.30

 JOSEFINE KLOUGART (DK)
New Forest lyder titlen på Klougarts nye, 
sansemættede roman, der både følger en 
pige på efterårsferie med familien, en ung 
kvinde, der forsøger at frigøre sig fra et 

skadeligt parforhold og en ældre dame, der låser sig inde 
med sin mands lig. Deres historier flettes sammen i en 
undersøgelse af livets tærskel-erfaringer og menneskets 
natur. Forfatteren har kaldt det for ”et frigørelsesprojekt” 
fra vores faste forestillinger om parforhold og familie.
Parkscenen fredag kl. 15

LINDA BOSTRÖM KNAUSGÅRD (SE)
Velkommen til Amerika er historien om 
11-årige Ellen, som holder op med at tale, 
da hendes psykisk syge, alkoholiserede far 
dør. Broren låser sig inde på sit værelse, mens 

moren uden held prøver at holde sammen på det hele. 
”Forfatterens kortroman er et alvorligt, smukt og dystert 
indblik i et stærkt og tavst barns forestillingsverden 
(…) Fortællerens stemme er dragende, urovækkende, 
uskyldig og lysende,” skrev en dansk anmelder om bogen. 
Parkscenen fredag kl. 15 og Vestscenen lørdag kl. 16

VIGDIS HJORTH (NO)
”At skrive handler for mig om at kaste 
projektørlys ind i de mørklagte rum, vi ikke vil 
eller tør se ind i, fordi der er for ubehageligt 
og ækelt derinde,” siger Hjorth selv sagt 

om Arv og miljø, der var sidste års mest omtalte roman 
i Norge og indstillet til Nordisk Råds litteraturpris 
2017. Om en families bitre arveopgør – og om incest. 
Anklagerne mod faderen i bogen har i Norge ført til en 
heftig debat om grænserne mellem fiktion og virkelighed.
Koncertsalen søndag kl. 12

THOMAS KORSGAARD (DK)
”Det begyndte med, at vi fik rotter. Jeg var 
12, og mine forældre var udødelige.” Sådan 
lyder starten på Hvis der skulle komme et 
menneske forbi – forårets mest omtalte 

debutroman. Om en familie i følelsesmæssigt og 
økonomisk forfald, om vold, afmagt og en børneflok 
overladt til sig selv – bygget på Korsgaards opvækst: 
”Man er evigt loyal over for sine forældre og familie, 
men den her bog lå inde bag ved hjertet og trykkede.” 
Vestscenen søndag kl. 13
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CHRIS KRAUS (US)
Den selvbiografiske I Love Dick udkom 
i 1997, men er de senere år blevet en 
feministisk kultroman, som The Guardian 
udråbte til at være ”den bedste roman, der 

er skrevet om mænd og kvinder i det 20. århundrede”. 
Om filminstruktøren Chris, der forelsker sig i sin mands 
kollega Dick, hvilket munder ud i et kunstprojekt med 
flere hundrede siders kærlighedsbreve skrevet til Dick.
Vestscenen torsdag kl. 18 samt Koncertsalen 
fredag kl. 14 og søndag kl. 14

JØRGEN LETH (DK)
Han debuterede i 1962 med Gult lys, og i 
1967 kom digtsamlingen Sportsdigte, der

 i dag er en klassiker. Da Jørgen Leth tidligere 
i år fyldte 80, blev det konstateret, at han 

i dag er mere populær end nogensinde – senest er 
hans digte oversat til fransk. ”Kan jeg stadig skrive om 
kærligheden”, spørger han i sin seneste bog Men jeg er 
her jo, hvor erindringer og fiktioner blandes i emner som 
kvinder, rejser, drømme og om tiden, der tæller ned.
Parkscenen søndag kl. 16.30
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VIGGO MADSEN (DK)
”Livet er den hemmelighed, vi har sammen” 
står der i Galopperende hvadsomhelst, der 
netop har markeret Viggo Madsens 50-års 
forfatterjubilæum. Han ”må træde i karakter, 

tage sin skæbne på sig, og erkende, at man var det lod, 
man havde fået stukket ud i livets lotteri, sit eget livs 
præmie, så at sige, den indhøstede hovedgevinst”. En 
kritiker kaldte ham for ”en sand sproglig spilopmager, 
en gnæggende grinebider og frygtløst ekspressiv rabler”.
Vestscenen søndag kl. 13.30

IMBOLO MBUE (CM)
Drømmemestrene handler om immigrant-
parret Jende og Neni fra Cameroun og deres 
møde med New York under det økonomiske 
krak i 2008. ”Jeg ville undersøge begge 

sider af den amerikanske drøm – dem, der kæmper for 
at opnå drømmen, og dem, der allerede har greb om 
den og forsøger at holde fast,” har Mbue udtalt om sin 
debutroman. Flere kritikere har understreget, hvor aktuel 
romanen er – og at Donald Trump burde læse den.
Vestscenen torsdag kl. 18, fredag kl. 17 og lørdag kl. 13

PABLO LLAMBÍAS (DK) 
Natteskær er en intens og mørk kærligheds-
historie. En mand forelsker sig i en yngre 
kvinde og dermed starter en cirkelbevægelse 
fra overstrømmende kærlighed over anklager, 

vold, opbrud og tilbage til kærlighedsløfter: ”Det er nat. 
Vi lover hinanden troskab. Vi vil aldrig gå fra hinanden. Vi 
overvinder alle vanskeligheder. Vi kan godt. Vi har styrke 
i kærligheden. Kærligheden er en uudslukkelig kilde, som 
vi kan øse af. Vi klarer den. Det er for evigt. Det er os to.”
Villascenen lørdag kl. 14

IB MICHAEL (DK)
”Hver vinter, når novembermørket sænker sig 
over Danmark, drager jeg på træk,” siger Ib 
Michael, hvis Rejse i koralhavet er en hyldest 
til oplevelser, han har haft som dykker. 

”At ophæve tyngdekraften er dykkets magi. Ud over et 
koralhoved, ned på bunden og halvt ind i hulen, op mod 
lyset og ned igen. Bølge med kroppen som var man én 
lang fiskehale.” Bogen kommenterer også den forurening, 
som truer havene og reflekterer over forfatterskabet.
 Villascenen fredag kl. 14.30

ÉDOUARD LOUIS (FR) 
”I min barndom var der ingen bøger. For 
os var en bog en form for overfald. Den 
repræsenterede et liv, vi aldrig ville få”, siger 
den 24-årige stjerne i fransk litteratur. Med 

sin selvbiografiske debut Færdig med Eddy Bellegueule 
kastede han lys på et arbejderklassemiljø, som ikke før 
var repræsenteret i fransk litteratur. Nu er Louis aktuel 
med Voldens historie, endnu et rost selvbiografisk værk, 
om en voldtægt begået af en ung algerisk indvandrer.
Parkscenen lørdag kl.14.30 og søndag kl.14.30

CAROLINE ALBERTINE MINOR (DK)
”Vi har før set novellen som pejlemærke 
for en tid og en generation, vi har haft 
J.P. Jacobsens noveller, vi har haft Peter 
Seebergs, vi har haft Pia Juuls. Således nu 

Caroline Albertine Minors (...) Det er som skrivekunst 
imponerende, fordi man som læser unægtelig føler sig 
som deltager,” skrev en forfatterkollega om Velsignelser, 
der består af noveller, som med en cool beherskelse 
skildrer sorg og kærlighed med et stort følelsesregister.
Vestscenen søndag kl. 15

VALERIA LUISELLI (MX)
”Hun bekymrer sig ikke om romanformens 
konventioner, hvilket gør hende til en 
spændende og vigtig stemme i det 
litterære latinamerikanske landskab,” lød 

anmeldelsen i LA Times, da Luisellis prisbelønnede 
debutroman udkom. De vægtløse handler om en ung 
mor, der skriver en roman, hvor drøm og virkelighed 
ophæves og bliver til en fortælling om kærlighed, tab 
og spøgelserne i vores liv. Medvirker også i Lydtur  
Vestscenen fredag kl. 14 og Parkscenen søndag kl. 12.30

EILEEN MYLES (US)
”Digtene er beretninger om barrierer, 
som først frygtes og så overskrides,” skrev 
The New York Review of Books om Myles’ 
samlede digte I Must Be Living Twice fra 

2015. St. Mark’s Church i New York er hjemmebane 
for den legendariske digter, der har en stor, dedikeret 
fanskare og er blevet et homoseksuelt ikon. Hun er 
aktuel på dansk med samlingen Ikke mig, oprindelig 
udgivet i 1991, oversat til dansk af Mette Moestrup.
Parkscenen fredag kl.16.30 og Koncertsalen lørdag kl. 14
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PÉTER NÁDAS (HU)
Han regnes for at være en af Europas 
vigtigste nulevende romanforfattere, og 
første bind af hans seneste kæmperoman, 
Parallelle historier, er netop udkommet på 

dansk. En virtuos kombination af det 19. århundredes 
realisme og et moderne eksperiment, som det har 
taget forfatteren 20 år at skrive. I romanen skildres 
menneskeskæbner, der genspejler Europas historie fra 
mellemkrigstiden og frem til Berlinmurens fald i 1989.
Koncertsalen torsdag kl. 19.30
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JENNY OFFILL (US)
”Min plan var aldrig at blive gift. I stedet 
skulle jeg være et kunstmonster,” siger den 
kvindelige hovedperson i Afd. for grublerier, 
der ender med et barn og et kriseramt ægte-

skab, hvorefter hun giver sig i kast med at udrede sit liv. 
Hun søger viden hos Kafka, i stoicismen og i fortællinger 
om fortabte russiske kosmonauter. Offills intelligente 
kærlighedsroman blev kåret som årets bog af flere aviser.
Vestscenen torsdag kl. 18 og fredag kl. 15.30 samt 
Koncertsalen søndag kl. 14
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ZADIE SMITH (GB)
Swing Time handler om to piger fra det nord-
vestlige London, som begge drømmer om at 
blive dansere, men kun den ene har talent. 
Om venskab, store drømme, om at høre til 

og finde sin egen vej, skrevet i et sprog sprængfyldt 
med energi. Ifølge The Guardian hendes hidtil bedste. 
Smith – der siden sin debut med Hvide tænder i 2000 
har været en stjerne i engelsk litteratur – deler i øvrigt
selv hovedpersonernes passion for musik og dans.
Koncertsalen lørdag kl. 15.30 og Parkscenen søn. kl. 12.30

SAMANTA SCHWEBLIN (AR)
”Litteraturen kan sætte markante spor i 
din frygt, åbne nye vinduer i dit sind og få 
dig til at sætte spørgsmålstegn ved noget, 
du aldrig før har skænket en tanke,” siger 

argentinske Schweblin, som var shortlistet til årets 
Man Booker-pris. Kortromanen Redningsafstand er en 
formmæssigt eksperimenterende gyser, der rummer 
magi, spøgelser og en særlig stemning. The New Yorker 
udråbte den til at repræsentere ”en helt ny litterær genre”.
Koncertsalen fredag kl. 16 og Vestscenen lørdag kl. 14.30

NANNA STORR-HANSEN (DK)
”En af måderne at være digter på lige nu går 
ud på at give materialet, alt det, der omgiver 
os, ’byder sig til’, en handlende kraft,” siger 
Storr-Hansen, der i debuten Spektakel 

tager udgangspunkt i kvindekroppen: ”Reolerne 
lystrer/ alt hvad jeg siger// alt hvad jeg siger/ er noget// 
du kan gå ind i// jeg synger/ kroppen// elektrisk”. Og 
kroppen forbinder sig med verden, også som et digt: 
”Menstruationen løber/ fra mig/ i en lang vokal”.
Parkscenen torsdag kl. 20

MALTE TELLERUP (DK)
”Her er bakket og knudret, men også 
forskønnet, og jorden er næringsfuld lerjord. 
Det er sådan, jeg selv er,” har debutanten 
udtalt om stedet, hvor Markløs foregår – 

titlen betyder ’at gå over en mark uden at følge stien’. 
Romanen handler om brødrene Malte og Emil, der går 
over Fyn til landsbyen Tellerup og samtidig ind i deres 
fælles familiehistorie. En hjemstavnsroman skrevet, 
mens forestillingen om by og land er under forandring. 
Parkscenen torsdag kl. 20

ANDREAS PEDERSEN (DK)
Den prisbelønnede debut Fryden – skrevet 
af den 27-årige digter – indvarsler en ny 
tone i dansk poesi: ”jeg elsker Mandelstams 
linjer/ om kun at ville læse børnebøger/ 

og have barnlige tanker/ og jeg tror på den kærligheds 
vigtighed// jeg ved, at vi ikke har prøvet at leve sådan 
endnu// det sker at jeg bare ligger og læser/ glemmer 
at spise/ det eneste, jeg tænker på/ er, hvordan jeg 
skal leve mit liv/ for at leve som den sætning”. 
Parkscenen torsdag kl. 20

CIA RINNE (SE)
”mo there/ fa there/ sis there/ bro there/ 
there.” Den svensk-finsk-tyske lyd- og 
performance-digter mestrer 10 sprog, og 
mange af dem fletter hun sammen i sin 

musikalske poesi. Cia Rinne er aktuel med L’usage du 
mot (Brugen af ord), en digtsamling på engelsk, fransk 
og tysk, der undersøger sproget som materiale og 
magtstruktur og viser, hvordan små forskydninger og 
ændringer kan få store konsekvenser for et udsagn.
Villascenen tors. kl. 17.30, fre. kl. 16.30 og søn. kl. 13.30

COLSON WHITEHEAD (US)
Romanen Den underjordiske jernbane gjorde 
ikke kun Whitehead til en af Oprah Winfreys 
og Barack Obamas yndlingsforfattere, den 
høstede også de fineste litterære priser 

i USA, National Book Award og Pulitzer-prisen. Om den 
16-årige slave Cora, som via et undergrunds-netværk 
forsøger at finde vejen til frihed med slavejægere, 
stikkere og lynchgrupper i hælene. ”En rasende, lysende 
og nyskabende roman”, blev den kaldt af The Guardian.
Koncertsalen fredag kl. 19 og Parkscenen søn. kl. 14.30

AMALIE SMITH (DK)
”Jeg har altid haft lyst til at placere mig et 
sted imellem kategorierne,” siger Smith, der 
arbejder i krydsfeltet mellem litteratur og 
kunst. Den nye bog, Et hjerte i alt, samler op 

på 10 års praksis ved at sætte tekster og billeder sammen 
i nye konstellationer. Om natur, kunst og ikke mindst 
kærlighed: ”Jeg ved godt, hvad det er at være ulykkeligt 
forelsket i nogen. At hele kroppen er henvendt til ham, 
når den går på gaden. Den er ikke i ro. Den er ikke alene.” 
Villascenen fredag kl. 16

PETER-CLEMENT WOETMANN (DK)
”Min krop er ikke 16-årig dreng kvalt i 
lastbil da/ han gemte sig for grænsevagten.
// Min krop er ikke 40-årig mand kastet 
overbord af smuglere.// Min krop er blå øjne 

hvid hud.// Min krop er korngule marker og den milde 
vind i træerne i en lysning i skoven (...) Min krop er ikke 
ukendt krop fundet i floden.// Min krop er ikke asiatisk 
krop fundet død i våddragt ved Den Engelske Kanal.” 
Sådan skriver han uden omsvøb i Bag bakkerne, kysten.
Vestscenen søndag kl. 16

FO
TO

: D
O

M
IN

IQ
U

E
 N

A
B

O
K

O
B

FO
TO

: A
LE

JA
N

D
R

A
 LÓ

P
E

Z

FO
TO

: LA
U

R
A

 S
TA

M
E

R
FO

TO
: E

S
B

E
N

 W
E

ILE
 K

JÆ
R

FO
TO

: P
R

FO
TO

: P
R

FO
TO

: M
IC

H
A

E
L LIO

N
S

TA
R

FO
TO

: D
A

VID
 S

TJE
R

N
H

O
LM

FO
TO

: R
U

M
LE

 S
K

A
F

TE

HARALD VOETMANN (DK)
Efter at have udgivet flere historiske 
romaner, blandt andre Alt under månen 
(2014), Syner og fristelser (2015) og Vågen 
(2010), har den klassiske filolog nu udsendt 

en oversættelse af Sulpicia – den eneste romerske 
kvindelige digter fra klassisk tid. Sulpicia beskriver 
med psykologisk indblik en teenagers første forelskelse: 
”Sladder, bryd løs: Jeg er endelig blevet forelsket og ville/ 
skamme mig mer, hvis jeg løj, end ved at indrømme det.”
Koncertsalen søndag kl. 15.30
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