


LOUISIANA LITERATURE 2016 præsenterer litteratur i oplæsning, 
samtale, diskussion, performance og musikalsk fortolkning. Du kan 
møde forfatterne på scener rundt omkring på museet, både ude og 
inde, og opleve det skrevne og fortalte ord mellem natur, arkitektur  
og billedkunst.
 
Vi er stolte over at præsentere årets program med vægtige udenlandske 
og danske forfattere. De er inviteret, fordi de har noget på hjerte, skriver 
bøger, som gør indtryk på os, og fordi de vil noget med os som læsere. 
 
LOUISIANA LITERATURE 2016 bringer os ud i verden med navne fra  
så forskellige lande som Polen, Nigeria, Italien, Norge, Skotland,  
England, Sverige, Marokko, Tyskland og USA. Forfatterne indtager  
på skift Vestscenen, Villascenen, Koncertsalen og Parkscenen  
med poesi, prosa, erindringer og sange. 
 
Traditionen tro rummer festivalen nyskrevne bidrag til projektet  
Lydtur, hvor forfattere fortolker kunst og steder rundt omkring på  
museet, så ny litteratur opstår – i år kan udvalgte Lydture tilmed  
opleves live på festivalen.

Vi glæder os til fire dage med forfatterne og litteraturen i centrum,  
i år for syvende gang her på museet. Og vi glæder os til at opleve den 
inspirerende stemning, der opstår, når forfatterne møder hinanden 
og deres læsere, gamle som nye. 
 

Velkommen til LOUISIANA LITERATURE 2016 

Poul Erik Tøjner   Christian Lund 
Direktør    Festivalleder

Artwork: William Kentridge. Courtesy of the artist Med støtte fra:
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Sydfløj

Indgang / udgang

Østfløj

Cafe

Nordfløj 

Vestfløj

18.00: Performance:
Jens Blendstrup med 
Girls in Airports
(flyttes til Parkscenen
i tilfælde af regn)

18.45: Performance:
Rike Scheffler
(på tysk/engelsk)

18.30:
Oplæsning:
Nell Zink
Chigozie Obioma
Hanya Yanagihara
Lorrie Moore
(på engelsk)

17.30: Performance:
Caroline Bergvall
(på engelsk)

18.45:
Jonas Hassen Khemiri
Interviewer:
Klaus Rothstein

20.15:
Mikael Bertelsen
og debutanterne:
Hannah Lutz
Maja Mittag og
Morten Pape

PARKSCENEN VESTSCENEN VILLASCENEN

PÅ POUL GERNES’ 
PYRAMIDE 

16.30:
Linn Ullmann
Interviewer:
Synne Rifbjerg

19.30:
Claudio Magris
Interviewer:
Hanne Jansen
Tolk: Thomas Harder
Oplæsning:
Henning Jensen
(på italiensk/dansk)

KONCERTSALEN
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LYDTUR LIVE
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POUL GERNES’ PYRAMIDE

LYDTUR LIVE

LIVESKÆRM

BØRNEHUSET

VILLASCENEN

VESTSCENEN

KONCERTSALEN



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

14.15: Oplæsning:
Tomas Espedal
Jonas Hassen Khemiri
Carl-Henning 
Wijkmark
Linn Ullmann

17.00:
Hanya Yanagihara
Interviewer:
Tonny Vorm
(på engelsk)

19.00:
Ali Smith
Interviewer:
Pia Juul
(på engelsk)

20.30:
Julian Barnes
Interviewer:
Kim Skotte
(på engelsk)

13.00:
Karl Ove Knausgård 
Interviewer:
Christian Lund

14.30:
Nell Zink
Interviewer:
Marie Tetzlaff
(på engelsk)

16.00:
Olga Tokarczuk
Interviewer:
Peder Frederik Jensen
Oplæsning:
Sonja Richter
(på engelsk)

17.45:
Lorrie Moore
Interviewer:
Kim Skotte
(på engelsk)

19.15: Poesimaraton:
Pejk Malinovski
Kirsten Thorup
Anders Abildgaard
Lea Marie Løppenthin
Klaus Lynggaard
Cecilie Lind
Rasmus Nikolajsen
Ursula Andkjær Olsen
Rasmus Halling Nielsen
Morten Søndergaard
Bjørn Rasmussen
Naja Marie Aidt
Mette Moestrup
Jóanes Nielsen
Peter Laugesen

14.30:
Merete Pryds Helle 
i samtale med
Kristina Stoltz
Moderator:
Iben Maria Zeuthen

16.30:
Carl-Henning 
Wijkmark
Interviewer:
Karl Ove Knausgård

18.30:
Chigozie Obioma
Interviewer:
Michael Juul Holm
(på engelsk)

20.00:
Abdellah Taïa
Interviewer:
Simon Hartling
Oplæsning:
Thure Lindhardt
(på engelsk)

15.15: Performance:
Ursula Andkjær Olsen
og Stense Andrea  
Lind-Valdan

16.15: Performance:
Caroline Bergvall
(på engelsk)

17.45: Performance:
Steve Roggenbuck
(på engelsk)

18.30: Koncert:
Bisse

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

21.30

22.00

KL. KONCERTSALEN PARKSCENEN VESTSCENEN VILLASCENEN

FREDAG 19.8. NB: Museet er åbent til kl. 23.00



12.00:
Linn Ullmann
i samtale med
Kirsten Thorup
Moderator:
Synne Rifbjerg

14.00:
Julian Barnes
i samtale med
Lorrie Moore
Moderator:
Kim Skotte
(på engelsk)

16.00:
Claudio Magris
i samtale med
Jens Christian 
Grøndahl
Moderator:
Marc-Christoph 
Wagner
(på engelsk)

12.30: Oplæsning
Benny Andersen

13.30:
Jonas Hassen Khemiri
i samtale med
Chigozie Obioma
Moderator:
Marc-Christoph 
Wagner
(på engelsk)

15.00:
Ali Smith
i samtale med
Nell Zink
Moderator:
Tonny Vorm
(på engelsk)

16.30:
Søren Ulrik Thomsen
i samtale med
Klaus Lynggaard
Moderator:
Synne Rifbjerg

13.00:
Beate Grimsrud
Interviewer:
Anette Dina Sørensen

14.30:
Abdellah Taïa
Interviewer:
Simon Hartling
(på engelsk)

16.00:
Halfdan Pisket
i samtale med
Flemming Quist Møller
Moderator:
Peter Adolphsen

13.15: For børn:
Musik og ord ved
Flemming Quist Møller 
og Christian Sievert

15.15: Performance:
Steve Roggenbuck
(på engelsk)

14.15:
Steve Roggenbuck 

14.30: 
Peter Laugesen

14.45: 
Caspar Eric

15.15: 
Bjørn Rasmussen med 
Asta Olivia Nordenhoff
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KL. KONCERTSALEN PARKSCENEN VESTSCENEN VILLASCENEN

LØRDAG 20.8.

OPLEV OGSÅ – FOR BØRNENE
FORTÆLLINGER OG MUSIK FOR BØRNENE 
MED FLEMMING QUIST MØLLER &  
CHRISTIAN SIEVERT
Han debuterede i 1967 med Cykelmyggen Egon, siden 
kom bl.a. Jungledyret Hugo, Snuden, Bennys badekar – 
ethvert barn elsker de klassiske historier, som Flemming 
Quist Møller har skabt i sin lange karriere som tegner, 
filmskaber, forfatter og musiker. Senest har man i foråret 
kunnet opleve Quist Møllers originale univers som 
teaterforestilling. På festivalen vil han fortælle en serie 
eventyr akkompagneret af guitaristen Christian Sievert, 
som er medkomponist og har lagt stemme til flere af 
Quist Møllers tegnefilm, bl.a. krabben i Bennys badekar.
Oplev Flemming Quist Møller med Christian Sievert på 
Villascenen lørdag kl. 13.15 og i samtale med Halfdan 
Pisket på Vestscenen lørdag kl. 16
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SØNDAG 21.8.
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16.00

16.30

Gå baglæns ned ad trappen, rutsch en tur mod den dybe skovsø, tag Dante i hånden gennem helvedes port og hør 
magtesløsheden synge. Bliv forført, fortabt og forløst på Lydtur 2016.

1. Caspar Eric: En samling af trin der går op eller ned – Til sten-trappen mellem Øvre og Nedre Plæne.
2. Erica Jong: Walking Across the Universe with Wind and Clouds – Til Alexander Calders Little Janey-Waney på  
 Calder-terrassen (på engelsk).
3. Peter Laugesen: S K U L P T U R – Ved toppen af den stejle jord-trappe, der fører ned til Richard Serras Porten i slugten.
4. Sidsel Falsig Pedersen: Akvarium – Ved Dan Grahams Square Bisected by Curve i Skulpturgården.
5. Bjørn Rasmussen: Powerless Structures, fig. 11 – Til Elmgreen & Dragsets skulptur af samme navn i Pauserummet.
6. Steve Roggenbuck: This Is An Advertisement For The Sky. På Øvre Plæne.
7.  Hanne Højgaard Viemose: Rutschebane – Ved toppen af rutschebanen i Søhaven.
8. Kirsten Thorup: Med Dante i parken – Begynder ved broen over Bregnekløften.

 LYDTUR LIVE: Fire af årets lydture kan opleves live ved det sted, de er skrevet til.  
Oplev lørdag: Steve Roggenbuck kl. 14.15, Peter Laugesen kl. 14.30, Caspar Eric kl. 14. 45 og Bjørn Rasmussen kl. 15.15.

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 2016 Produceret af Pejk Malinovski

SIDSEL FALSIG PEDERSEN, FOTO: JESUS HERRERA. STEVE ROGGENBUCK, FOTO: JOE ROGGENBUCK. HANNE HØJGAARD VIEMOSE, SELFIE. ERICA JONG, FOTO: CHRISTIAN ALS. BJØRN RASMUSSEN, FOTO: FRIDA GREGERSEN. PETER LAUGESEN, 
FOTO: SIMON KNUDSEN. KIRSTEN THORUP, FOTO: LÆRKE POSSELT. CASPAR ERIC, FOTO: VIKTORIA WENDEL SKOUSEN. 

13.15:
Hanya Yanagihara
i samtale med
Olga Tokarczuk
Moderator:
Tonny Vorm
(på engelsk)

15.30:
Jess Ørnsbo
i samtale med
Dorrit Willumsen
Moderator:
Christian Lund

12.00:
Karl Ove Knausgård
i samtale med
Tomas Espedal
Moderator:
Kim Skotte

14.00:
Beate Grimsrud
i samtale med
Carl-Henning
Wijkmark
Moderator:
Klaus Rothstein

15.45: Oplæsning:
Erica Jong
(på engelsk)

16.15:
Erica Jong
Interviewer:
Martin Krasnik
(på engelsk)

13.00: Oplæsning:
Tomas Lagermand 
Lundme
13.30: Oplæsning:
Trisse Gejl

14.00: Oplæsning:
Alen Mešković

14.30: Oplæsning:
Peder Frederik Jensen

15.00: Oplæsning:
Maja Lucas

15.30: Oplæsning:
Bjørn Rasmussen

13.00: Oplæsning:  
Maria Gerhardt

13.30: Oplæsning:
Jóanes Nielsen

14.00: Performance:
Rike Scheffler
(på tysk/engelsk)

14.45: Koncert:
Lone Hørslev
med bandet Uhørt

KL. KONCERTSALEN PARKSCENEN VESTSCENEN VILLASCENEN



HVISKENDE KÆRLIGHEDSERKLÆRINGER OG 
HVERDAGSPOESI FRA LONE HØRSLEV
”En krydsning af spoken word og popmusik” kalder Lone 
Hørslev sit nye samarbejde med komponisten Jesper 
Mechlenburg. Det handler bl.a. ”om at møde den eneste 
ene, om elefanter og magi, drømme, trylleri og poesi”, 
skriver duoen. En af sangene begynder sådan: ”Jarl 
Friis Mikkelsen og jeg for vild/ i en labyrintisk lejlighed 
i søndags, der/ var så mange døre og gange. Passager 
hvor/ man knap kunne kante sig forbi/ dragqueens og 
maskerede mænd./ Vi hyggede os rigtigt, mig og Jarl.”
Medvirkende: Lone Hørslev (ord), Jesper Mechelburg  
(bas og sang), Henriette Groth (klaver/klarinet/kor),  
Rolf Hansen (guitar/kor) samt Dorthe Gerlach (kor).
Oplev Lone Hørslev og Uhørt på Villascenen søndag kl. 14.45

URSULA ANDKJÆR OLSEN – NÅR POESIEN 
OPSTÅR MELLEM KROP OG BILLEDE
En original, visuel digtbog opstod, da billedkunstneren 
Stense Andrea Lind-Valdan sendte aftryk af sit ansigt 
til forfatteren Ursula Andkjær Olsen, som svarede ved 
at ”kopiere sig i kopimaskinen”. Samarbejdet resulterede 
i bogen vi rus salve, der udkom i foråret: ”Jeg har gerne 
villet sige det her til/ dig: jeg har været udsat for dette/ 
mere kan jeg ikke sige nu/ vil du møde mig/ i den 
manglende mulighed/ for at forstå hvad der er sket?” 
På festivalen vil de to kunstnere med udgangspunkt i 
bogen præsentere en performance skabt til anledningen 
– et af remedierne er et badekar fyldt med skum. 
Oplev Ursula Andkjær Olsen med Stense Andrea  
Lind-Valdan på Villascenen fredag kl. 15.15 og 
i Poesimaraton på Parkscenen fredag kl. 19.15

BISSE – ET FREMADSTORMENDE 
MUSIKTALENT MED ORDET I SIN MAGT
På sine fire første albums – alle udgivet i løbet af blot et 
år – har den 28-årige sanger, sangskriver og komponist 
Thorbjørn Radisch Bredkjær under kunstnernavnet 
Bisse fået topanmeldelser for sine stærke sange, hvis 
tekster minder om C.V. Jørgensens. ”Efter udgivelsen af 
blodtrilogien det forgangne år er den forblødte sanger 
nu steget op i højdernes majestætiske og ensomme 
grænseland. Herfra ser han ned på menneskene og livets 
gang i lavlandet”, lyder det om det nye univers, som 
sangeren kalder ’death wellness’. På festivalen vil Bisse 
med sin guitar præsentere numre fra sit kommende 
album Højlandet i en blanding af recitation og sang. 
Oplev Bisse på Villascenen fredag kl. 18.30

JENS BLENDSTRUP SLIPPER SPROGET LØS
FRA TOPPEN AF POUL GERNES’ PYRAMIDE
Som del af museets udstilling med Poul Gernes står 
ved Parkscenen den pyramide, som Gernes i 1967 
forestillede sig som udsmykning til Israels Plads i 
København. Digteren og forfatteren Jens Blendstrup 
vil sammen med orkestret Girls in Airports indtage 
pyramiden med ord, musik og overraskelser. Blendstrup 
siger, at han er i kontakt med Gernes gennem sit skæg, 
og at han i løbet af koncerten bl.a. ”vil kommunikere 
med den gamle Eks-skole-trold via en fiktiv dialog”.
Medvirkende: Jens Blendstrup (ord), Martin Stender 
(sax), Lars Greve (sax), Mathias Holm (tangenter), 
Victor Dybbroe (slagtøj).
Oplev Jens Blendstrup og Girls in Airports på 
pyramiden ved Parkscenen torsdag kl. 18
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OPLEV OGSÅ

Festivalens arrangementer er gratis for museets gæster og kræver ingen tilmelding. 

Festivalbillet Få en 4-dages festivalbillet – og inspiration til årets læsning – for kun 175 kr. Almindelig Louisiana-
entrébillet 115 kr. Louisiana klubkort giver fri entré. Hør mere i klubindgangen på museet eller se louisiana.dk.

Bogsalg og bogsignering Louisiana Butik sælger bøger af litteraturfestivalens forfattere. Efter interviews og samtaler 
i Koncertsalen, på Vestscenen og på Parkscenen er der 15 minutters bogsalg og bogsignering.

NB: Entré til Louisiana garanterer ikke plads til festivalens arrangementer.

Tak til oversætterne: Claus Bech, Anne Marie Bjerg, Ninna Brenøe, Camilla Christensen, Hugin Eide, Karen Fastrup, 
Simon Hartling, Hanne Jansen, Jannie Jensen, Pia Juul, Jesper Klint Kistorp, Sara Koch, Lorens Juul Madsen , 
Birgitte Steffen Nielsen, Agnete Stjernfelt og Hanne Lone Tønnesen .

POESIMARATON
I over tre timer vil 15 digtere læse op – 12 minutter hver – 
uden afbrydelse. Man kan gå til og fra, som man har lyst, 
eller blive siddende og opleve alle digterne, som læste de 
ét langt digt i denne rækkefølge:

”Digterne kommer dig i møde gennem ordet skumring”, 
lyder det i Pejk Malinovskis Digterne, som portrætterer 
en række digtere, fiktive og virkelige. Kirsten Thorup 
læser fra sine første digtsamlinger, bl.a. I dag er det 
Daisy fra 1971. Anders Abildgaards digte Ibis er skrevet 
– med forlæg i Ovids værk af samme navn – som en 
række forbandelser af et ikke navngivet du. Lea Marie 
Løppenthin skriver i Marts er bedst ud fra ”egernhjertet/ 
hurtigt og pelset.” Klaus Lynggaard læser sine egne 
Personfølsomme oplysninger i digtform, bl.a. om at 
være syg af kræft. I Cecilie Linds seneste, Strunk og 
Scarykost, er jeg’et udspændt mellem ”en sød tøs, en 
frisk pige, en gæv alf” og ”det mest GUSTNE GHOST du 
nogensinde har kendt”. Rasmus Nikolajsen skriver i 
Tilbage til unaturen: ”Regn fra i går ligger i dag/ som fade 
hvorpå solskinnet// serveres”. Ursula Andkjær Olsen 

PRAKTISK INFORMATION

læser fra Udgående fartøj, hvor ”mit mål er at omstøde 
AL ensomhed/ mit mål er at kommunikere MED ALT”. 
Rasmus Halling Nielsen skriver i Også om krigen, men 
også om ”kærligheden/ at stå og bare stå/ at ikke have 
travlheden/ øjne ud af øjnene/ der stikker frem.” Morten 
Søndergaard læser fra Døden er en del af mit navn: 
”Morten/ det giver et gib i folk, når jeg siger det./ La 
morte hvisker de og træder et skridt tilbage.” En afdød 
far er centrum for Bjørn Rasmussens nye digte Ming: ”far 
er iført klovnekostume/ far føder en duk/ far føder en lille 
gul duk ud af endetarmen/ en ide har syet min mund fast 
til hans røvhul.” Naja Marie Aidt & Mette Moestrup læser 
fra en kommende digtsamling med titlen Omina, skrevet 
i fællesskab. ’Omina’ betyder varsler – gode såvel som 
dårlige. I Tapet mellem århundreder siger færøske 
Jóanes Nielsen: ”To forførende øjne./ Mere skal der ikke 
til/ så er jeg parat til at tale i tunger.” Peter Laugesen 
skriver i Brev til en maler: ”når skøjterne skærer/ vores 
navne ned/ i den kolde is/ så vi kan lære/ hvad det var 
vi hed/ før trommerne begyndte at buldre og vores 
skuldre kom i spring/ dinga dingedingling/ oh y e a h.” 
Oplev Poesimaraton på Parkscenen fredag kl. 19.15-22.45 

LEA MARIE LØPPENTHIN, FOTO: DAVID STJERNHOLM. ANDERS ABILDGAARD, FOTO: LEA PORSAGER. KLAUS LYNGGAARD, FOTO:ROBIN SKJOLDBORG. CECILIE LIND, FOTO: SOFIE AMALIE KLOUGART. URSULA ANDKJÆR OLSEN, FOTO: 
ROLANDO DIAZ. JÓANES NIELSEN, FOTO: PR-FOTO. RASMUS NIKOLAJSEN, FOTO: ANNE MIE DREVES. METTE MOESTRUP & NAJA MARIE AIDT, FOTOS: MIKKEL TJELLESEN. PEJK MALINOVSKI, FOTO: SELINE BAUMGARTNER. MORTEN SØN-
DERGAARD, PRIVATFOTO. BJØRN RASMUSSEN, FOTO: FRIDA GREGERSEN. KIRSTEN THORUP, FOTO: LÆRKE POSSELT. RASMUS HALLING NIELSEN, FOTO: LARS GUNDERSEN. PETER LAUGESEN, FOTO: SIMON KNUDSEN.



MØD FORFATTERNE

BENNY ANDERSEN (DK)

Lige siden debuten Den musikalske ål 
i 1960 har Benny Andersens særkende 
været humoren og den skæve, musikalske 
tilgang til hverdagssproget. I dag er han en 

af de mest læste herhjemme. Hans Samlede digte bliver 
jævnligt opdateret og genoptrykt, for den 86-årige digter 
har stadig meget på hjerte. Senest kom At elske eller 
ikke at elske, men der er ingen tvivl om den gensidige 
kærlighed mellem læserne og Benny Andersen.
Mød Benny Andersen på Parkscenen lørdag kl. 12.30 

JULIAN BARNES (UK)

Barnes fik sit internationale gennembrud 
med romanen Flauberts papegøje i 1984 og 
er i dag en af engelsk litteraturs stærkeste 
navne. Fire gange har han været nomineret 

til Man Booker-prisen, som han vandt i 2011 for Når 
noget slutter. Den seneste roman, Tidens støj (2016), er et 
indfølt portræt af komponisten Sjostakovitj, men også en 
udforskning af kunstens betydning og rolle i samfundet.
Mød Julian Barnes i Koncertsalen fredag kl. 20.30 og 
lørdag kl. 14

BEATE GRIMSRUD (NO)

Grimsrud er født i Norge, men har boet i 
Stockholm i 30 år. Romanen En dåre fri 
fra 2010 var derfor indstillet til Nordisk 
Råds litteraturpris for både Sverige og 

Norge. Den seneste roman, Evighedsbørnene, der netop 
er udkommet på dansk, følger fire singler, der bor i 
Stockholm – alle med den indre uro, der kendetegner 
karaktererne i flere af Grimsruds powerfulde romaner. 
Mød Beate Grimsrud på Vestscenen lørdag kl. 13 og på 
Parkscenen søndag kl. 14

JENS CHRISTIAN GRØNDAHL (DK)

Spørgsmålet om Europa har ligget forfatteren 
på sinde i flere bøger, og i det nye essay, 
Lampedusa, rejser han til den italienske 
ø – ”Europas forpost”, hvor bådflygtningene 

ankommer – for at blive klogere af de oplevelser og 
mennesker, han møder på sin vej. Grøndahl vil undersøge, 
hvordan flygtningekrisen påvirker vores forventninger 
til fremtiden og vores selvforståelse som danskere og 
europæere, der føler frygten, men hylder åbenheden.
Mød Jens Christian Grøndahl i Koncertsalen lørdag kl. 16

MERETE PRYDS HELLE (DK)

Den er delvist baseret på forfatterens egen 
familiehistorie, romanen Folkets skønhed, 
som omhandler kvindeliv fra 1940’erne 
til 1970’erne. Om en fattig provinspige fra 

Langeland, der forvandler sig og havner i et stivnet 
parcelhuskvarter i Værløse, om uindfriede drømme og 
om at tage magten over sit eget liv. ”I dag synes man, 
at det er udansk at være husmor, men det er jo et udtryk 
for ekstrem historieløshed”, har forfatteren udtalt. 
Mød Merete Pryds Helle på Vestscenen fredag kl. 14.30 

PEDER FREDERIK JENSEN (DK)

Forfatteren, der gerne ytrer sig om 
litteraturens forpligtelse over for samfundet, 
har med romanen Vold skrevet en ambitiøs 
rejseroman om en forfatter, som bryder 

op fra Vesterbro og rejser til Mali, Marokko, Mauritius 
og Senegal. Et opgør med litteraturen og ”klicheen om 
det afrikanske menneske”, om at begå vold med sine 
forestillinger, og om at være åben for verden, som den er.
Mød Peder Frederik Jensen på Parkscenen fredag kl. 16 
og på Vestscenen søndag kl. 14.30
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CAROLINE BERGVALL (NO/FR)

Den fransk-norske performancedigter, der 
siden 1989 har været bosat i London, er et 
enestående sprogtalent, som virtuost bruger 
sin stemme som instrument, og også arbejder 

visuelt med udstillinger med udgangspunkt i sproget. 
Bergvall udforsker tilgangen til – og kommenterer – 
verden fra ordenes niveau. ’Sameksistens ikke eksklusion’ 
lyder således overskriften på hendes optræden fredag.
Mød Caroline Bergvall på Parkscenen torsdag kl. 17.30 
og på Villascenen fredag kl. 16.15
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TOMAS ESPEDAL (NO)

Ligesom Knausgård – som han aldrig har 
optrådt med tidligere – skriver Espedal 
prisbelønnede romaner i det selvbiografiske 
spor. Mit privatliv, lød titlen på den seneste 

udgivelse, hvor forfatteren viste sit fotoalbum. Til 
efteråret udkommer Året, et ”halsbrækkende” roman-
projekt i dagbogsform over 365 stykker, hvor han vil 
finde ud af, ”hvad der gør april til april og mig til mig”.
Mød Tomas Espedal i Koncertsalen fredag kl. 14.15 og 
på Parkscenen søndag kl. 12

TRISSE GEJL (DK)

Det er historien om, hvad der sker for et 
menneske i depression. ”Jeg fik lyst til at 
insistere på at komme ind i det mørke, at 
forstå det”, siger forfatteren om romanen 

Ulvekvinten. Om Zoe, en pianist som tilsyneladende lever 
et godt liv, men som langsomt bliver fortæret af skyld og 
angst, mens hendes mand og ni-årige søn ser til, idet den, 
de kender, forsvinder. Det handler om kærlighed og om 
familierelationer, skrevet med stor psykologisk indsigt.
Mød Trisse Gejl på Vestscenen søndag kl. 13.30
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MARIA GERHARDT (DK)

”Først bliver man født og kan ingenting, så 
øver man sig og øver sig og lige så langsomt 
bliver man den bedste”, lyder det i Gerhardts 
prisbelønnede digtsamling Amagermesteren. 

Ønsket om at vinde – både i sport og i livet – er et 
genkommende motiv i de autobiografiske digte, der også 
handler om kønsidentitet, kærlighed og kræftsygdom. 
Forfatteren, der også er kendt som dj’en Djuna Barnes, 
er her blevet inspireret af Jørgen Leths sportsdigte.
Mød Maria Gerhardt på Villascenen søndag kl. 13
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MØD FORFATTERNE

TOMAS LAGERMAND LUNDME (DK)

Alt er mit hedder de fiktionaliserede 
erindringer i tre dele fra forfatteren, der var 
ung på Amager i 1980’erne og jævnligt ringede 
ind til Det Elektriske Barometer på DR. Den 

eksistentielle rodløshed ligger under den humoristiske 
og fintmærkende beretning om blomsterbørnene og deres 
børn, som rammer sit miljø på kornet. Om at vokse op 
lige efter punkens storhedstid – og om at finde sig selv 
mellem skilsmisser, pubertetssorger og misbrug.
Mød Tomas Lagermand Lundme på Vestscenen søn. kl. 13 

ERICA JONG (US)

Debutromanen Luft under vingerne fra 1973 
solgte over 20 millioner eksemplarer, og 
portrættet af den kvindelige seksualitet 
gjorde Erica Jong til et feministisk ikon. Med 

udtrykket ”det gnidningsløse knald” blev hun kendt som 
udfordrer af den traditionelle kvinderolle. Sidste år udkom 
efterfølgeren til debuten, Vingeskudt, om en ældre kvindes 
sexlyst. New York Times roste hendes ”skarpe prosa, 
varme, humor og ærlighed”. Medvirker også i Lydtur  
Mød Erica Jong på Parkscenen søndag kl. 15.45 og kl. 16.15

HANNAH LUTZ (SE)

Hun er opvokset i det finlandssvenske 
mindretal i Finland og i de sidste seks 
år bosat i Danmark, men idéen til sin 
debutroman, Vildsvin, fik forfatteren, da 

hun boede i Småland. Vildsvinene er de drømmeagtige 
og fraværende hovedpersoner, som sætter en mytisk 
undergangsatmosfære omkring de tre karakterer, 
Ritve, Glenn og Mia, der er flyttet ud i den sydsvenske 
produktionsskov Hornanäs af vidt forskellige grunde. 
Mød Hannah Lutz på Parkscenen torsdag kl. 20.15

JONAS HASSEN KHEMIRI (SE)

Hans prisbelønnede romaner og skuespil 
er oversat til 23 sprog. Khemiri er aktuel 
på dansk med Alt det jeg ikke husker, 
som sidste år vandt den prestigefyldte 

Augustpris, og som netop er udkommet på engelsk – en 
kærlighedshistorie om det aftryk, vi efterlader i andre og 
en undersøgelse af, hvad der er sandheden om et liv.
Mød Jonas Hassen Khemiri på Parkscenen torsdag 
kl. 18.45, i Koncertsalen fredag kl. 14.15 samt på 
Parkscenen lørdag kl. 13.30

KLAUS LYNGGAARD (DK)

Han debuterede i 1981 med Vinterkrig, men 
med klassikeren Martin og Victoria blev 
han bestsellerforfatter. Personfølsomme 
oplysninger hedder den nye, intense samling 

af digte, som Lynggaard netop har udsendt i kølvandet 
på sin kræftsygdom. ”Sidder med livet i hænderne. Ikke 
noget kønt syn”, skriver han, men den dystre baggrund 
får livskraften og humoren til at stå desto stærkere.
Mød Klaus Lynggaard i Poesimaraton på Parkscenen 
fredag kl. 19.15 og lørdag kl. 16.30

KARL OVE KNAUSGÅRD (NO)

Stor international opmærksomhed og 
anerkendelse har Knausgård mødt, efter 
engelsksprogede læsere er blevet grebet 
af Min kamp. Det nye litterære projekt er 

en personlig encyklopædi i fire bind over årstiderne, 
skrevet som en henvendelse til sin nyfødte datter. Indtil 
nu er udkommet Om efteråret, Om vinteren, Om foråret, 
og i september følger den sidste, Om sommeren.
Mød Karl Ove Knausgård på Parkscenen fredag kl. 13, på 
Vestscenen fredag kl. 16.30 og på Parkscenen søn. kl. 12

CLAUDIO MAGRIS (IT)

En af Italiens største nulevende forfattere, 
hvis roman Donau (1986) regnes for en 
klassiker i europæisk litteratur. Foruden 
romaner har Magris også et stort essayistisk 

forfatterskab bag sig. Den nye roman, Intet retsligt 
efterspil, som netop er udkommet på dansk, er en 
refleksion over krigen og dens ar på Europa – skrevet 
i et forførende fletværk af virkelige og fiktive historier. 
Mød Claudio Magris i Koncertsalen torsdag kl. 19.30 og 
lørdag kl. 16 

ALEN MEŠKOVIĆ (DK)

Ukulele-jam hed den bosniskfødte 
forfatters romandebut fra 2011, hvis rå 
beskrivelser af krigens konsekvenser 
oplevet i en flygtningelejr blev sammenlignet 

med Jakob Ejersbos prosa. Opfølgeren har fået titlen 
Enmandstelt, fortsat med Miki som hovedperson, på vej 
mod drømmelandet Sverige, men som havner i en syret 
virkelighed; et asylcenter på Fyn. Mešković skriver med 
kulsort humor om ’mulighedernes land’ på godt og ondt.
Mød Alen Mešković på Vestscenen søndag kl. 14

MAJA LUCAS (DK)

Mor. En historie om blodet er den dystre 
fortælling om en mors ambivalente forhold 
til sit nyfødte barn, og hvordan skammen 
over ikke at kunne få dagligdagen med det 

lille barn til at fungere gør, at moderens – i omverdenens 
øjne – forbudte frustrationer vokser. Forældrenes 
parforhold opløses langsomt, og det, som skulle have 
været lykke, ender i smerte og ensomhed. Bogens 
stil er ifølge forfatteren inspireret af J.M. Coetzee.
Mød Maja Lucas på Vestscenen søndag kl. 15

MAJA MITTAG (DK)

”Hvis mit liv skal beskrives ud fra et fysisk 
fænomen/ så vil jeg beskrive det som/ tung 
røg, der klæber til jorden”, skriver debutanten 
Maja Mittag i sin digtsamling Jeg øver 

mig i at være glad, som udkom i foråret. Om at være i 
grænselandet mellem ung og voksen – med et skrøbeligt 
sind: ”ting jeg vil:/ svømme i en vindrue/ forsvinde i 
horisonten/ gemme mig selv langt væk/ smide alt tøjet 
[…] stoppe min psyke fra at tage livet af mig.”
Mød Maja Mittag på Parkscenen torsdag kl. 20.15
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MØD FORFATTERNE

LORRIE MOORE (US)

Moores noveller er netop kommet på dansk 
i Pia Juuls oversættelse, og i forordet kalder 
Julian Barnes hende for ”Amerikas bedste 
novelleforfatter” på linje med Alice Munro. 

Moore – der har en næsten kultisk skare af fans – skriver 
med skarphed og humor om relationer mellem mennesker 
og nævner klavertimer i barndommen, rockkoncerter, 
kaffe og begavede venner som sine inspirationskilder.
Mød Lorrie Moore på Vestscenen torsdag kl. 18.30, på 
Parkscenen fredag kl. 17.45 samt i Koncertsalen lør. kl. 14

BJØRN RASMUSSEN (DK)

Seneste udspil fra det enorme talent er 
digtsamlingen Ming. Om et ustabilt jeg, der bor 
i kolonihavehus med sin mand og den afdøde 
far i bagagen: ”Med ækle vinger/ og far i blodet/ 

opsøger jeg min forgård/ hjerter mig ind/ bag en grøn 
skraldecontainer/ med rulletobakken/ og min smathvide 
forhud/ til mit svinerige.” Medvirker også i Lydtur  
Mød Bjørn Rasmussen i Poesimaraton på Parkscenen 
fredag kl. 19.15, i Lydtur Live i Pauserummet lørdag kl. 
15.15 samt på Vestscenen søndag kl. 15.30

JÓANES NIELSEN (FA)

Med sort humor skriver Færøernes berømte 
digter Jóanes Nielsen om liv og død, 
natur og kultur. Han går imod dogmatiske 
forestillinger – fra den seneste digtsamling, 

Tapet mellem århundreder, lyder det f.eks.: ”Og så 
ringede en eller anden kraftidiot en nat/ og sagde han var 
Gud/ bad mig forberede mig på det allerværste/ som om 
det ikke var slemt nok at selveste Gud slog på tråden.”
Mød Jóanes Nielsen i Poesimaraton på Parkscenen 
fredag kl. 19.15 og på Villascenen søndag kl. 13.30

STEVE ROGGENBUCK (US) 
Den 28-årige internet-digter kommunikerer 
ikke kun igennem bøger til sit publikum, men 
også via de sociale medier, hvor han når ud 
til flere hundrede tusinde poesi-fans. Han 

er bl.a. blevet sammenlignet med Walt Whitman: ”En 
blog kan ændre dit liv, og et digt kan ændre dit liv, men 
pointen for mig er ikke om det er en blog eller et digt, 
pointen er at ændre folks liv.” Medvirker også i Lydtur  
Mød Steve Roggenbuck på Villascenen fredag kl. 17.45 og 
lør. kl. 15.15 samt i Lydtur Live på Øvre Plæne lør. kl. 14.15

CHIGOZIE OBIOMA (NG)

Obioma blev kaldt ”årets mest lovende 
debutant fra det afrikanske kontinent” af 
New York Times, da The Fishermen udkom 
sidste år. Romanen – på dansk Vi var fiskere – 

handler om et Nigeria splittet mellem den moderne verden 
og den konfliktfyldte historie. Obioma har sagt, at målet var 
at vise, hvorfor et land, der råder over olie, en veluddannet 
elite og en ny håbefuld generation, ikke gør fremskridt. 
Mød Chigozie Obioma på Vestscenen torsdag kl. 18.30 og 
fredag kl. 18.30 samt på Parkscenen lørdag kl. 13.30

RIKE SCHEFFLER (DE) 
Den 30-årige lyriker og musiker fra Berlin 
bygger sine poetiske klangskulpturer ved 
hjælp af ekko-maskiner. På festivalen vil 
Scheffler opføre flere værker, bl.a. Your 

Exhibition, hvor hun vil guide os igennem en forførende 
udstilling, som kun findes i fantasien. Scheffler giver 
i sin digtsamling der rest ist resonanz (2014) bud 
på, hvordan man selv kan udføre de lyriske loops.
Mød Rike Scheffler på Villascenen torsdag kl. 18.45 og 
søndag kl. 14

MORTEN PAPE (DK)

Den begyndte som en aviskronik og endte 
med at blive en af årets mest omtalte 
debuter. Pape har skrevet om sin opvækst 
i Urbanplanen på Amager, en af landets 

berygtede multikulturelle ghettoer, hvor han selv gik 
under tilnavnet ’Perker Pape’. Dannelsesromanen Planen 
portrætterer det brogede miljø af kæmpende eksistenser, 
hvor den humoristiske fortæller Morten Pape er i centrum 
og imod alle odds prøver at bryde med den sociale arv.
Mød Morten Pape på Parkscenen torsdag kl. 20.15

ALI SMITH (UK)

”Alle store fortællinger har altid to historier i 
sig, den på overfladen og den usynlige under 
overfladen”, siger Smith i forbindelse med 
romanen Begge dele, oversat af Pia Juul og 

Ninna Brenøe. Her blandes køn og identitet, kunst og liv i 
overlegen form i to historier, der spejler hinanden – om en 
renæssance-freskomaler og en teenagepige. Den første 
person og andre historier er også lige kommet på dansk.
Mød Ali Smith i Koncertsalen fredag kl. 19 og på 
Parkscenen lørdag kl. 15

HALFDAN PISKET (DK)

”En klassiker” og ”en milepæl inden for 
tegneserie-genren” er Piskets fiktionaliserede 
erindringsværk om sin far blevet kaldt. Det 
begyndte med Desertør i 2014, siden kom 

Kakerlak i 2015, og i år fik vi Dansker, hvor faderen, den 
tyrkisk-armenske immigrant, endelig finder et socialt 
anerkendende fællesskab – som hashhandler på 
Christiania. Men det er de stærke familiemæssige bånd, 
som gør faderen beundret og værket til hans hyldest.
Mød Halfdan Pisket på Vestscenen lørdag kl. 16

KRISTINA STOLTZ (DK)

”Vi mangler et sprog for skilsmissen”, siger 
Stoltz, hvis nye roman, Som om, skildrer 
kernefamiliens opløsning: Fanny er gift og har 
to børn med en mand med maniodepressive 

tendenser, hvilket tvinger hende til at handle. Vi følger 
hendes valg, og hvordan hun spejler sig i sin opvækst 
præget af frisind og utryghed. Romanen er også et 
stykke autofiktion, der sætter fokus på vores urealistiske 
forventninger til, hvad et kærlighedsforhold skal indebære.
Mød Kristina Stoltz på Vestscenen fredag kl. 14.30

FO
TO

: LIN
D

A
 N

YK
IN

D

FO
TO

: F
R

ID
A

 G
R

E
G

E
R

S
E

N

FO
TO

: A
LA

N
 B

R
O

C
K

IE

FO
TO

: JO
E

 R
O

G
G

E
N

B
U

C
K

FO
TO

: Z
A

C
H

 M
U

E
LLE

R

FO
TO

: VA
LE

R
IE

 S
C

H
M

ID
T

FO
TO

: R
A

S
M

U
S

 B
. LIN

D

FO
TO

: S
A

R
A

H
 W

O
O

D

FO
TO

: TO
M

M
I R

Ø
N

N
Q

V
IS

T

FO
TO

: M
O

R
TE

N
 G

E
R

M
U

N
D
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ABDELLAH TAÏA (MA)

I Englene fra Frelsens Hær og Arabisk 
vemod skrev den 43-årige forfatter mellem 
barndommens Marokko og voksenlivets 
Paris, hvor han nu bor, om de smertefulde 

erfaringer med at vokse op som homoseksuel i en 
muslimsk kultur, og hvordan Paris reddede ham. Et sted 
at dø, hedder den seneste roman på dansk – en mosaik 
af skæbnefortællinger fra forskellige kulturområder.
Mød Abdellah Taïa på Vestscenen fredag kl. 20 og 
lørdag kl. 14.30

CARL-HENNING WIJKMARK (SE)

”Dræsinen er en rystende god roman. Den 
hører til blandt de allerstørste, dem du husker 
resten af dit liv”, har Karl Ove Knausgård sagt 
om Wijkmarks klassiker og internationale 

gennembrud fra 1983. Med lige dele eventyr og filosofisk 
refleksion er det fortællingen om en ung jesuitter-præsts 
odyssé på tværs af Atlanten, fra Congos mørke hjerte til 
Den Nye Verden i Sydamerika – i selskab med tre aber.  
Mød Carl-Henning Wijkmark i Koncertsalen fre. kl. 14.15, 
på Vestscenen fre. kl. 16.30 samt på Parkscenen søn. kl. 14

OLGA TOKARCZUK (PL)

”Romankunst kan ændre virkeligheden. Når 
vi finder ud af, hvor anderledes verden kan 
være, bliver vi mere politisk involveret”, siger 
Tokarczuk, som alle kender i Polen. Flere af 

hendes bøger er oversat til dansk, senest Rejsende – en 
fantastisk collage-roman, hvor rejseskildringer, rejseruter 
og refleksioner over dét at rejse blander sig på kryds og 
tværs i tid og rum, med læseren på forunderlig opdagelse.
Mød Olga Tokarczuk på Parkscenen fredag kl. 16 og 
i Koncertsalen søndag kl. 13.15

DORRIT WILLUMSEN (DK)

Hun har modtaget de vigtigste danske priser 
foruden Nordisk Råds litteraturpris. ”Yngre 
forfattere skal godt nok oppe sig, hvis de 
skal følge med her”, lød det fra en kritiker, 

da Nær og fjern udkom sidste efterår. Virtuost beskriver 
Willumsen seks skæbners problemer, ikke mindst i 
parforholdene. Tidligere kom forfatterens erindringer, 
hvor hun bl.a. skriver om sin mand gennem 53 år, digteren 
Jess Ørnsbo, med hvem hun ikke har optrådt siden 1967.
Mød Dorrit Willumsen i Koncertsalen søndag kl. 15.30

SØREN ULRIK THOMSEN (DK)

En hårnål klemt inde bag panelet har 
forfatteren ønsket at skrive i mange år, siger 
han om bogen, der blander digte, kloge 
essayistiske refleksioner og erindringsstykker 

i titelløse korte og lange tekster mellem humor og alvor. 
Om tiden der går, barndommens Stevns, om kramme-
kulturen eller skrevet sådan her: ”Døden kan jeg umuligt 
forestille mig, men opstandelsen kunne godt være lyden af 
en blank lille cykelklokke et sted derude i morgenmørket.”
Mød Søren Ulrik Thomsen på Parkscenen lørdag kl. 16.30

HANYA YANAGIHARA (US)

Da Et lille liv sidste år udkom, blev den 
kaldt en af de mest særegne i den 
engelsksprogede litteratur lige nu. Om fire 
rodløse unge mænd i New York, der over 

årtier får dybere og mørkere relationer. Yanagihara ville 
”skrue højt op for det hele – for kærligheden, empatien, 
medlidenheden, for det grusomme”. Romanen var finalist 
til Amerikas fineste litteraturpris, National Book Award.
Mød Hanya Yanagihara på Vestscenen torsdag kl. 18.30 
samt i Koncertsalen fredag kl. 17 og søndag kl. 13.15

KIRSTEN THORUP (DK)

Et kompliceret forhold mellem mor og  
datter er omdrejningspunktet for Erindring 
om kærlighed – et stærkt portræt af tiden 
i anden del af det 20. århundrede. ”Jeg har 

ønsket at skildre den skam, man kan føle, hvis man som 
Tara ikke føler, at man kan udfylde moderrollen”, har 
Thorup udtalt om den anmelderroste roman, hvor mor og 
datter flere gange bytter roller. Medvirker også i Lydtur  
Mød Kirsten Thorup i Poesimaraton på Parkscenen 
fredag kl. 19.15 og i Koncertsalen lørdag kl. 12

NELL ZINK (US)

Den i Berlin bosatte forfatter, der bl.a. har 
ernæret sig som murer, forbløffede alle, 
da hun som 50-årig i 2014 debuterede med 
The Wallcreeper, som Jonathan Franzen 

hjalp hende med at få udgivet. Romanen udvalgte New 
York Times til at være en af årets 100 vigtigste. Zinks nye 
– på dansk Knald og fald – der var indstillet til National 
Book Award, handler om opløsningen af en familie.
Mød Nell Zink på Vestscenen torsdag kl. 18.30 samt på 
Parkscenen fredag kl. 14.30 og lørdag kl. 15

LINN ULLMANN (NO)

Den norske forfatter, hvis romaner er 
prisbelønnede også i udlandet, har med De 
urolige skrevet en stærk kandidat til at vinde 
Nordisk Råds litteraturpris. Romanen handler 

om en datters forhold til sine berømte forældre, og selv 
om læseren oplever mange smertefulde situationer i 
forfatterens beskrivelser af et liv, hvor hun må indordne 
sig, kalder hun selv romanen ”en kærlighedserklæring”.
Mød Linn Ullmann i Koncertsalen torsdag kl. 16.30, 
fredag kl. 14.15 og lørdag kl. 12

JESS ØRNSBO (DK)

Digteren og dramatikeren, der ”skriver med 
indvoldene”, og hvis stykke Majonæse er del 
af den danske Kulturkanon, debuterede i 1960 
med en digtsamling, hvori det lød: ”digteren er 

en åben kniv, læseren træder på”. Hans seneste samling 
af digte og prosa har fået titlen Sidste udkald, og det 
slås fast, hvor enestående og original en stemme i dansk 
litteratur, Ørnsbo er. På festivalen er det første gang siden 
1980’erne, at man kan opleve ham på en scene.
Mød Jess Ørnsbo i Koncertsalen søndag kl. 15.30
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