Velkommen til LOUISIANA LITERATURE – fire dages
litteraturfest, hvor du kan opleve litteratur på forskellige
måder rundt omkring på museet:
Knap fyrre forfattere har indtaget Sydfløjen, Giacomettirummet, Koncertsalen, Børnehuset – og Skulpturparken,
hvor litteraturen er blevet terrængående. En række
forfattere tager dig i ørerne, på en lydtur med nyskrevne
tekster til kunst og steder rundt omkring på Louisiana.
LOUISIANA LITERATURE er litterær interaktion i samtale,
oplæsning, musik og performance, ligesom litteraturen
bliver levendegjort gennem teatermonologer opført af
skuespillerne Jens Albinus og Solbjørg Højfeldt.
En af hensigterne bag festivalen er at bidrage til et
stimulerende miljø mellem kunstnere. Det kan f.eks.
opleves, når kunst og litteratur kobles i det lille
topmøde på video mellem kunstneren Sophie Calle
og Das Beckwerk.
Forfatterne er inviteret, fordi de har noget på hjerte og
vil noget med os som læsere. Og stedet er Louisiana,
som ikke alene har et historisk mellemværende også
med litteraturen, men tillige ønsker at give det skrevne
og fortalte ord plads blandt billederne.
Rigtig god fornøjelse

Poul Erik Tøjner			
Christian Lund
Direktør 				Festivalleder

LOUISIANA LITERATURE er støttet af:


Mediepartner:
Dagbladet Information

KONCERTSALEN

CAFE
NORDFLØJ

LIVE SKÆRM (fra koncertsalen)
GIACOMETTI-RUMMET
BØRNEHUSET

MELLEMRUMMET

ØSTFLØJ

BIOGRAFEN

LYDTUR
HENRY MOORE

CALLE/BECKWERK

SKULPTURPARK

VESTFLØJ
BIOGRAF

SYDFLØJ

BUTIK

GL. STRANDVEJ

INDGANG OG UDGANG

PROGRAM ONSDAG 
Kl

KONCERTSALEN

17. 00

Kl 17:
Sofi Oksanen
interviewes af
Lilian Munk Rösing
Oplæsning:
Charlotte Munck

17. 30
18. 00

GIACOMETTI

18.8
MELLEMRUMMET

BIOGRAFEN

18. 30
Kl 19: Oplæsning:
Tua Forsström,
Niels Frank,
Ursula Andkjær
Olsen

19. 00
19. 30
20.00
20.30

Kl 20:
Günter Grass
interviewes af
Per Øhrgaard

Kl 20: Oplæsning:
Pia Juul,
Dag Solstad,
Karl Ove
Knausgård

Kl 19:
Lad den rette
komme ind
Filmatiseringen af
John Ajvide Lindqvists
roman

21.00
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PROGRAM TORSDAG 
Kl

KONCERTSALEN

14. 00

Kl 14:
Karl Ove
Knausgård
interviewes af
Christian Lund

14. 30
15. 00

GIACOMETTI

19.8
MELLEMRUMMET

BIOGRAFEN

Kl 14.30:
Ali Smith
interviewes af
Leonora Christina
Skov

15. 30
Kl 16:
franck leibovici
interviewes af
Tue Andersen
Nexø

16. 00
16. 30
17. 00
17. 30

Kl 16.30
Günter Grass
i samtale med
Knud Romer.
Moderator:
Marc ChristophWagner

18. 00

Kl 17:
Jean-Philippe
Toussaint
interviewes af
Bjørn Bredal
Oplæsning:
Joen Bille

18. 30

19. 30

20.30
21.00
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Kl 18: Oplæsning:
Leonora Christina
Skov
Kl 18.30
Knud Romer

Filmatiseringen af
John Ajvide Lindqvists
roman

Kl 19:
Dag Solstad i
samtale med
Klaus Rifbjerg

19. 00

20.00

Kl 17:
Lad den rette
komme ind.

Kl 20:
Sofi Oksanen
interviewes af
Anna Libak
Oplæsning:
Charlotte Munck

Kl 21:
Henrik
Nordbrandt og
Tomas Espedal i
samtale med
Morten
Søndergaard

Kl 21: Koncert:
Das Beckwerk
og musikeren
Henrik Sundh

Kl 21: Monolog:
Hvis dette er et
menneske af
Primo Levi opført
af Jens Albinus

PROGRAM FREDAG 
Kl

KONCERTSALEN

GIACOMETTI

20.8
MELLEMRUMMET

14. 30
15. 00
15. 30
16. 00

Kl 15.30
Sara Stridsberg i
samtale med
Mette Moestrup

Kl 15:
Tomas Espedal
interviewes af
Synne Rifbjerg

17. 30

19. 00

Oplæsning:
Kl 15.30:
Lars Skinnebach

Kl 16.30:
Martin Larsen

17. 00

18. 30

Filmatiseringen af
John Ajvide Lindqvists
roman

Kl 16:
Naja Marie Aidt

16. 30

18. 00

Kl 18:
Hallgrímur
Helgason
interviewes af
Martin Krasnik
Oplæsning:
Paul Hüttel

19. 30

Kl 17:
Kevin Vennemann
interviewes af
Marc-Christoph
Wagner
Oplæsning:
Joen Bille

Kl 19:
Samtale m.m.:
Naja Marie Aidt,
Mette Moestrup
og Line Knutzon

20.00

Kl 21:
Karl Ove
Knausgård
interviewes af
Synne Rifbjerg

Kl 21:
Mikael Bertelsen
og debutanterne:
Eva Tind
Kristensen,
Josefine Klougart,
Pejk Malinovski,
Amalie Smith,
Theis Ørntoft

Kl 16:
John Ajvide
Lindqvist
interviewes af
Bo Tao Michaëlis

Kl 17.00:
Line Knutzon

Kl 19.30:
Jón Kalman
Stefanson
interviewes af
Kim Lembek

20.30
21.00

BIOGRAFEN
Kl 14:
Lad den rette
komme ind

14. 00

Kl 21: Performance:
She’s a show
Mette Moestrup
og Miriam
Karpantschof

Kl 20.30:
Monolog:
Jackie af
Elfriede Jelinek
opført af
Solbjørg Højfeldt
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PROGRAM LØRDAG 

21.8

Kl

KONCERTSALEN

GIACOMETTI

MELLEMRUMMET

12. 00

Kl 12:
Suzanne Brøgger
og Pablo Llambías
interviewes af
Synne Rifbjerg

Kl 12: Oplæsning:
Tua Forsström,
Pia Tafdrup

Oplæsning:
Kl 12:
Jens Blendstrup
Kl 12.30:
Martin Larsen

12. 30
13. 00

kl 13:
Pejk Malinovski

13. 30

13.30: Ursula
Andkjær Olsen

14. 00
14. 30

Kl 14:
Sara Stridsberg
interviewes af
Lilian Munk
Rösing

Kl 14:
Ali Smith
interviewes af
Pia Juul

15. 00
15. 30
16. 00
16. 30

Kl 16:
Kerstin Ekman
interviewes af
Søren Vinterberg

Kl 15.30:
Hallgrímur
Helgason
fortæller om sit
forfatterskab.
Oplæsning:
Joen Bille

BIOGRAFEN

Kl 14:
Pablo Llambías
Kl 14.30:
Lars Skinnebach
Kl 15:
Performance:
franck leibovici:
mini-opera for
non-musicians

Kl 15: Monolog:
Jackie af
Elfriede Jelinek
opført af
Solbjørg Højfeldt

17. 00
17. 30
18. 00
Der tages forbehold for ændringer i programmet

PRAKTISKE INFORMATIONER
Festivalens arrangementer er gratis for
museets gæster og kræver ingen tilmelding.
FESTIVALBILLET
I forbindelse med Louisiana Literature kan
du købe en særlig festival-entrébillet ved
museets indgang til kr. 150.
Billetten er personlig og giver entré til
museet i de fire dage festivalen varer,
18.-21.8.2010.
NB: Entré til Louisiana garanterer ikke
plads til festivalens arrangementer.
Alm. Louisiana entrébillet kr. 95
Louisiana Klubkort og årskort 25
giver fri entré.
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BOGSALG I LOUISIANA BUTIK
Louisiana Butik sælger bøger af
litteraturfestivalens forfattere.
Få 10% rabat med et Louisiana
Klubkort eller med et gyldigt
studiekort.
LOUISIANA CAFÉ
Tirsdag-fredag 11-21.30
Lørdag-søndag 11-17.30
Frokostbuffet kan købes kl. 12-15
Aftenbuffet kl. 17.30-20.30

LOUISIANA KLUBBEN
Køb et Klubkort og få fri entré,
10% i butik og café og meget mere.
Klubkort 1 kr 475
Klubkort 1+1 kr 595
Årskort 25 til unge under 25.
Få fri entré et helt år for kr. 125.
Hør mere i Klubindgangen på
museet eller se louisiana.dk
LOUISIANAS ÅBNINGSTIDER
Tirsdag-fredag 11-22
Lørdag-søndag 11-18
INFORMATION
Telefon 4919 0719 / www.louisiana.dk

OPLEV OGSÅ
LYDTUR  :

Tag med forfatterne på opdagelse ind mellem bregnerne og de hemmelige steder
på Louisiana. Oplev otte litterære lydværker skrevet til Louisiana og produceret af digteren og
radiomanden Pejk Malinovski.

1: PALLE SIGSGAARD: Lou i sneglefart. 7 min gåtur. (Starter ved nedre terasse under cafeen)
2: URSULA ANDKJÆR OLSEN: Du ved ikke, hvad jeg tænker. 8 min gåtur. (Starter ved den røde 		
Calder-skulptur foran cafeen.)

3:
4:
5:
6:
7:
8:

RENÉ JEAN JENSEN: Eget ansvar. 10 min gåtur. (Starter ved udgangen til Søhaven i Børnehuset)
PIA JUUL: Stående kvinde. 3 min. (Til Giacomettis værk af samme navn i Giacometti-rummet)
NIELS FRANK: Little Janey Waney. 5 min. (Ved den røde Calder skulptur foran cafeen)
MARTIN LARSEN: Gleaming Lights of the Souls. 3 min. (Til Yayoi Kusamas lysrum i Sydfløjen)
MORTEN SØKILDE: Urbane Skygger. 5 min (Til Warhols Skygge-billeder i Østfløjen)
ANNE CARSON (US): Powerless Structures, Fig. 11. 4 min. (Til Elmgreen/Dragsets vippe)

Lydturene kan både opleves enkeltvis eller samlet. Lydturene udleveres på iPods ved indgangen.
Lydtur er sponsoreret af Fænø Gods

DRAMATISKE MONOLOGER

FOTO: K. HAVGAARD

Skuespillerne Solbjørg
Højfeldt og Jens Albinus
opfører i løbet af festivalen
to stærke dramatiske monologer i museets biografsal i
Østfløjen.

Torsdag kl. 21 opfører Jens Albinus en version
af den italienske forfatter Primo Levis roman
Hvis dette er et menneske, der handler om Levis
fangetid i Auschwitz under 2. Verdenskrig. 60 min.
Fredag kl. 20:30 og lørdag kl. 15 opfører Solbjørg
Højfeldt Jackie, af Elfriede Jelinek. Stykket handler
om ikonet Jacqueline Onassis Kennedy. 60 min.
Ligesom ved festivalens andre arrangementer kan
man ikke reservere billet i forvejen, så kom i god tid.

DAS BECKWERK MØDER
SOPHIE CALLE (35 min)
FOTO: KIM HANSEN

Den franske kunstner
Sophie Calle, der besøgte
Louisiana i forbindelse med
hendes aktuelle udstilling, i
samtale med den navnløse repræsentant fra Das
Beckwerk. Begge arbejder på kunstprojekter, der
handler om deres egen begravelse.
Samtalen vises på video i Pauserummet ved
Elmgreen/Dragsets vippe

BØRNEHUSET
Børnehuset vil under festivalen have ord og
fortælling som tema. Desuden besøg af to
forfattere:
Fredag Kl 16: Flemming Quist Møller
Lørdag kl 12.30 og 14.00: Shane Brox

PERFORMANCE: ‘mini-opera
for non-musicians’ (Uddrag)
Den franske forfatter og performancekunstner
franck leibovici vil i løbet af festivalen opføre en
operader “bygger på hvad der findes i vores
hverdagsliv (Colin Powels tale til FNs sikkerhedssråd om invasionen i Irak, WikiLeaks offentliggørelser, propaganda etc)”. Teknikker fra experimenterende musik og dans indgår. Prøverne er
åbne for publikum og begynder torsdag kl 17 efter
leibovicis præsentation i Mellemrummet. Fredag kl
16 er der prøve udendørs ved Henry Moores skulpturer og selve performancen fremføres lørdag kl 15
i Mellemrummet.
DELTAG i en work-in-progress, der bliver til i løbet
af festivalen. mini-opera for non musicians er en
opera af franck leibovici. Det kræver ingen specielle færdigheder at være med. Hver prøve varer
cirka halvanden time. Uddrag af mini-opera for
non-musicians har tidligere været fremført i Paris,
Berlin, Oslo.
For deltagelse skriv venligst til:
opera@louisiana.dk
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MØD FORFATTERNE
Alting Blinker er første bog fra
forfatteren, efter at hun har bosat sig
i Brooklyn, New York. Digtene handler
bl.a. om at føle sig fremmed: “hvis du
kommer til Danmark/kan du klæde
dig ud som/wienerbrød/indtil du bliver spist/eller
smidt ud/så ligger du ingen/til last”.
Mød Naja Marie Aidt fredag i Mellemrummet kl 16
og i Giacometti-rummet kl 19

Denne forfatter har intet navn, men
repræsenterer firmaet Das Beckwerk,
der bl.a. forvalter den litterære arv
efter Claus Beck-Nielsen (1963-2001).
Er ved at forberede sin egen begravelse. Kan opleves på video i samtale med kunstneren Sophie Calle om emnet: min egen begravelse.
Mød Das Beckwerk live i Mellemrummet torsdag
kl 21 og på video nonstop ved Pauserummet

Bombaygryde er en boblende
soldaterberetning, hvor forfatteren
vender tilbage til nogle af figurerne fra
Gud taler ud, hovedværket fra 2004.
Blendstrups gryde er en bizar komedie
tilsat lige dele erindringer, soldaterfarce og kunstnerroman.
Mød Jens Blendstrup i Mellemrummet lørdag kl 12

Med sin bog om Kærlighedens veje og
vildveje satte hun sig selv på den kønspolitiske dagsorden i 1975 og har været
der siden. Pablo Llambías har lavet et
nutidigt remake af Brøggers bog og
for første gang samtaler de to forfattere offentligt
om Kærlighedens veje og vildveje.
Mød Suzanne Brøgger i samtale med Pablo Llambías i Koncertsalen lørdag kl 12

Har blandt andet skrevet
børnebøgerne om alfedronningen
Titania, men er mest kendt fra tvudsendelserne Shanes Verden, hvor
han fortsatte klippe-klistre traditionen
efter Jørgen Clevin.
Mød Shane Brox i Børnehuset lørdag kl 12.30 og
kl 14
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FOTO: STEIDL VERLAG, GÖTTINGEN

FOTO: ROLF KONOW

SHANE BROX

FOTO: MORTEN HOLTUM

FOTO: JETTE JØRS

SUZANNE BRØGGER

FOTO: VIDAR LINDQVIST

FOTO: MIKLOS SZABO

JENS BLENDSTRUP

FOTO: HELGE SKODVIN

FOTO: GYLDENDAL

DAS BECKWERK

FOTO: PIETER TEN HOOPEN

FOTO: MORTEN HOLTUM

NAJA MARIE AIDT

KERSTIN EKMAN (S)

Sveriges store fortællerske har digtet
videre på Hjalmar Söderbergs klassiker
om lægen Doktor Glas, der myrder
en patient for at hjælpe dennes unge
hustru. Ekmans præcise portrætkunst
brillerer i denne roman om de fatale følger af
mænds kødelige tiltrækning af – og magt over –
kvinder.
Mød Kerstin Ekman i Koncertsalen lørdag kl 16

TOMAS ESPEDAL (N)

I sin nye bog Imod kunsten viderefører
Espedal det stærkt selvbiografiske
spor, som også fandtes i hans forrige
bog Gå eller kunsten at leve et vildt
og poetisk liv. Forfatteren skriver om
tabet af sin mor og af sin kone, og om at overvinde
sorgen og få skrivning til at blive kunst.
Mød Tomas Espedal i Giacometti-rummet torsdag
kl 21 og fredag kl 15

TUA FORSSTRÖM (SF)

Den menneskelige stemme er tydelig
i den finsk-svenske lyrikers værk, der
har genklang i naturen: “Der er haver
i regn/Der er citrontræer om natten/
Der er en natlig oversættelse hvor vi er
/ det vi er: indlandsskov, sten, langsomt/ strømmende vand.”
Mød Tua Forsström i Giacometti-rummet onsdag
kl 19 og lørdag kl 12

NIELS FRANK

Spørgespil er Niels Franks genopfindelse og videreudvikling af Marcel
Prousts berømte spørgeskema. Frank
leger med bekendelsesgenren og
svarer igen med pinlige bekendelser,
kritiske analyser, erindringer m.m. ikke mindst fra
New Yorks natteliv. Medvirker også i LYDTUR
Mød Niels Frank i Giacometti-rummet onsdag
kl 19

GÜNTER GRASS (D)

Den tyske nobelpristager har senest
udsendt selvransagende erindringsbøger, bl.a. Mørkekammerhistorier fra
2008. Hans store publikum afventer
den nye bog, Grimms Wörter, som er
en kærlighedserklæring til det tyske sprog. Den
udkommer i Tyskland til september.
Mød Günter Grass i Koncertsalen onsdag kl. 20.00
og torsdag kl 16.30

MØD FORFATTERNE
Lejemorderens guide til et smukt hjem
er titlen på Helgasons seneste roman,
der blander sort humor og civilisationskritisk nutidsportrættering med et
sprudlende sprogligt overskud. Forfatteren, der også er billedkunstner, er desuden kendt
for romaner som Stormland og 101 Reykjavik.
Mød Hallgrímur Helgason i Koncertsalen fredag
kl 18 og i Giacometti-rummet lørdag kl 15.30

“Vi sender KOBLENZ, en digtsamling
af Pia Juul.” Sådan præsenteres Radioteatret, der består af et poetisk hav
af replikker, monologer og dialoger,
der danner historier og forbindelser
på kryds og tværs – med forfatterens helt særlige
stemmeføring. Medvirker også i LYDTUR
Mød Pia Juul i Giacometti-rummet onsdag kl 20
og lørdag kl 14

Der er en stærk sprogfornemmelse
i 25-årige Klougarts debutroman
Stigninger og fald. Det handler om
barndommens oplevelser, skrevet så
geografi og mentalt landskab glider
sammen i én levende rytme.
Mød Josefine Klougart i Giacometti-rummet
fredag kl 21

I Norge taler alle om fænomenet og
prisvinderen Karl Ove Knausgård. I
seks bind udgivet inden for ét år beskriver han på over 3000 sider sit eget
liv så præcist som muligt under titlen
Min kamp. Det handler bl.a. om følgerne af at have
en alkoholiseret og tyrannisk far.
Mød Karl Ove Knausgård i Giacometti-rummet
onsdag kl 20, i Koncertsalen torsdag kl 14 og
fredag kl 21
Det er replikkunsten som er dramatikeren Line Knutzons signatur, replikker
der overrumpler ikke mindst med
deres sarkastiske kraft. Det handler
blandt andet om at udstille – og give
nyt liv til – de klicheer, hverdagen er fyldt med.
Mød Line Knutzon i Mellemrummet fredag kl 17.00
og i Giacometti-rummet kl 19

FOTO: IDHA LINDHAG

FOTO: LIS LOUIS

LINE KNUTZON

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

FOTO: THOMAS WÄGSTRÖM

KARL OVE KNAUSGÅRD (N)

FOTO: franck leibovici

FOTO: SOFIE AMALIE KLOUGART

JOSEFINE KLOUGART

FOTO: MIKKEL BACH

FOTO: CATO LEIN

PIA JUUL

FOTO: LINE HJORTH

HALLGRÍMUR HELGASON (ISL)

EVA TIND KRISTENSEN

Do betyder bl.a. ‘sværd’ på koreansk
og ‘du’ på jysk. Forfatteren til debutbogen af samme navn, er adoptivbarn
og undersøger identitetsbegrebet gennem tekster, fotografier og tegninger.
Do giver et komplekst og nuanceret billede af,
hvad det vil sige at høre til mellem to kulturer.
Mød Eva Tind Kristensen i Giacometti-rummet
fredag kl 21

MARTIN LARSEN

Forfatteren kalder sin nye bog for en
“kontrafaktiv selvbiografi”. Hvis jeg var
kunstner består af underfundige og
underholdende svar på dette spørgsmål.
Samtidig møder læseren fantasier,
refleksioner og parodier over kunstnerrollen og et
indirekte selvportræt. Medvirker også i LYDTUR
Mød Martin Larsen i Mellemrummet fredag kl
16.30 og lørdag kl 12.30

franck leibovici (F)

Den franske forfatter og performancekunstner franck leibovici opfører på Louisiana
(se side 7) dele af en opera, der bygger på
Colin Powels tale til FNs sikkerhedssråd
om invasionen i Irak. Hans nye bog på
dansk er en vandring gennem websites med selvmordsbombere, politisk aktivisme etc.
Mød franck leibovici i Mellemrummet torsdag kl 16 og
lørdag kl 15 og ved Henry Moores værker i Skulpturparken fredag kl 18

PABLO LLAMBÍAS

Forfatteren og Forfatterskole-rektoren
har genskrevet Suzanne Brøggers 35
år gamle bog om kønnenes kamp,
Kærlighedens veje og vildveje. For
første gang samtaler de to forfattere
offentligt om bøgerne, der giver nutidens kønsbilleder et modigt modsvar.
Mød Pablo Llambías i Koncertsalen lørdag kl 12 og
i Mellemrummet kl 14

JOHN AJVIDE LINDQVIST (S)

Med en baggrund som tryllekunstner
og stand-up komiker er denne forfatter lige så uortodoks på den litterære
scene i Sverige som hans bøger
er originale. Socialrealisme møder
vampyrer og zombier, således også i bogen bag
filmen Lad den rette komme ind, som gav Lindqvist
et stort internationalt gennembrud.
Mød John Ajvide Lindqvist i Biografen fredag kl 16
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MØD FORFATTERNE
Har senest udgivet romancollagen
Jævnet med jorden, der handler om
en kvindes nordjyske opvækst og et
kærlighedsforholds forlis. Moestrup
er desuden performer i det nystiftede
She’s a show.
Mød Mette Moestrup i Koncertsalen fredag
kl 15.30, i Giacometti-rummet kl 19, samt i
Mellemrummet kl 21

Hvad drømmer danskeren om? I
Den store danske drømmebog har
Pejk Malinovski googlet udsagn om at
drømme. Resultatet er samlet i en bog
der viser, hvad der gemmer sig på bunden af os alle: Mareridt og brændende ønsker i en
skøn blanding. Desuden har Malinovski produceret
Lydtur, de litterære audio-walks til festivalen.
Mød Pejk Malinovski i Giacometti-rummet fredag
kl 21 og i Mellemrummet lørdag kl 13.00
Musikeren, tegneren, børnebogsforfatteren m.m. kender de fleste blandt
andet fra hans bøger om Cykelmyggen
Egon, Bennys Badekar, Jungledyret
Hugo, samt fortællingerne om Snuden.
Mød Flemming Quist Møller i Børnehuset fredag
kl 16

Har været vidt omkring siden debuten
i 1966. I de seneste år har Nordbrandt
været bosat i København, hvilket
har affødt politiske digte, hvor han
reagerer på tidens politiske landskab.
Samtidigt tegner digtene et portræt af det land,
hvori han er født.
Mød Henrik Nordbrandt i Giacometti-rummet
torsdag kl 21

Renselse er den rystende skildring af
to kvinders skæbne i Estland. Den ene
kvinde blev offer for den sovjetiske
besættelse af landet i 1940’erne, den
anden for menneskehandel i 1990’erne.
Tidligere i år indbragte romanen Oksanen Nordisk
Råds litteraturpris.
Mød Sofi Oksanen i Koncertsalen onsdag kl 17.00
og torsdag kl 20
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FOTO: LINE THIT KLEIN

FOTO: TONI HAERKOENEN

SOFI OKSANEN (SF)

FOTO: LARS SOLKÆR STARBIRD

FOTO: LISBETH THORLACIUS

HENRIK NORDBRANDT

FOTO: ANNE PRYTZ SCHALDEMOSE

FOTO: GYLDENDAL

FLEMMING QUIST MØLLER

FOTO: MORTEN HOLTUM

FOTO: MIKKEL BACH

PEJK MALINOVSKI

FOTO: MARIANNE GRØNDAHL

FOTO: ROBIN SKJOLDBORG

METTE MOESTRUP

URSULA ANDKJÆR OLSEN

Have og helvede hedder digterens
seneste digtsamling, der bl.a. rummer
billeder, collager og broderier lavet af
søsteren Julie Andkjær Olsen. Bogen
er en hybrid, der taler med mange
tunger samtidigt, bl.a. med referencer fra biblen.
Medvirker også i LYDTUR
Mød Ursula Andkjær Olsen i Giacometti-rummet
onsdag kl 19 og i Mellemrummet lørdag kl 13.30

KLAUS RIFBJERG

Man kan ikke forestille sig det danske
sprog uden Klaus Rifbjerg. I sin nye
roman, Skiftespor, er vi atter engang
tilbage i Besættelsestidens København: midaldrende George og hans
18-årige kæreste Erik flygter til Danmark fra det
homofobe Nazityskland.
Mød Klaus Rifbjerg i Giacometti-rummet torsdag
kl 19

KNUD ROMER

Knud Romers debutbog Den der
blinker er bange for døden gav ham et
stort gennembrud i 2006. Romer blev
tidligere i år optaget i Günter Grass’
prestigefyldte forfattergruppe ’Lübeck
05’, som den første ikke-tysker. Knud Romer har
ofte udtrykt sin store beundring for Grass.
Mød Knud Romer i samtale med Günter Grass i
Koncertsalen torsdag kl 16.30 og i Mellumrummet
kl. 18.30

LARS SKINNEBACH

I Enhver betydning er også en mislyd
gør Lars Skinnebach opmærksom på
sprogets mange klicheer ved at mime
og parodiere det, samtidig med at han
aflytter det for nye lyde: “Jeg er et nyliberalistisk lædersvin / med strålende, stjålne øjne
/ der læser gyldne bøger”.
Mød Lars Skinnebach i Mellemrummet fredag
kl 15.30 og lørdag kl 14.30

LEONORA CHRISTINA SKOV

Silhuet af en synder hedder forfatterindens seneste roman om to kvinders
livshistorier, der på bedste gotiske vis
forgrener sig dunkelt og fortrængningsfyldt ind i hinanden.
Mød Leonora Christina Skov i Giacometti-rummet
torsdag kl 14.30 og i Mellemrummet kl 18

MØD FORFATTERNE
“Fortæl den rigtige historie og vores liv
bliver straks bedre”, siger den skotske
forfatter, der bor i Cambridge og er
kendt for at være en af Storbritanniens
bedst skrivende forfattere. Tydeligt
for læseren af Pige møder dreng, hendes seneste
roman på dansk.
Mød Ali Smith i Giacometti-rummet torsdag
kl 14.30 og lørdag kl 14

Med De næste 5000 dage debuterer
Amalie Smith med en hybridroman,
bestående af tekst, fotografi, dagbogsoptegnelser, erindringer m.m.
Bogen er en kærlighedserklæring både
til naturvidenskaben og til et menneske.
Mød Amalie Smith i Giacometti-rummet fredag
kl 21

Solstads “17. Roman” om en mand
der rejser for at møde sin søn og sit
barnebarn, er ikke kun en videreførelse
af en af forfatterens tidligere romaner.
Det er også et portræt af den menneskelige eksistens anno 2010, turneret i vanlig
elegant skrivestil af en af Norges største forfattere.
Mød Dag Solstad i Giacometti-rummet onsdag
kl 20 og torsdag kl 19

“Hvis jeg skrev musik, ville det være
blues, jazz,” siger forfatteren til Sommerlys, og så kommer natten, der
blander poesi og prosa i romanform.
Himmerige og helvede er titlen på den
seneste roman, som udkommer på dansk til august
og som af Frankfurter Neue Presse er blevet kaldt
“en litterær åbenbaring”.
Mød Jón Kalman Stefánson i Mellemrummet
fredag kl 19.30
Med Darling River kommer Stridsberg
stærkt igen siden Drømmefakultetet,
som hun modtog Nordisk Råds litteraturpris for i 2007. Vi er i et drømmepoetisk kvindeunivers af prostitution,
død, sygdom og indespærring, skrevet i et strømførende sprog.
Mød Sara Stridsberg i Koncertsalen fredag
kl 15.30 og lørdag kl 14
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MORTEN SØNDERGAARD

Processen og det halve kongerige hedder digterens nye udspil om at være på
vej mellem ordlygter og tankefloder,
fritløbende billeder fra barndommen
til Italiens bjergskråninger. Og om at få
poetiske gaver undervejs, hvor vejen er vigtigere
end målet.
Mød Morten Søndergaard i Mellemrummet
torsdag kl. 21 og i Caféen fredag kl. 20

PIA TAFDRUP

“Ordene har trækfuglehjerte”, står der
i digterens seneste bog, Trækfuglens
kompas, som har rejsen som omdrejningspunkt. “Rejsen er god, / fordi
den hører op igen,/ rejsen er til og fra,
/ ud og hjem. / Hører den ikke op, / er den noget
andet, / flugt, fordrivelse,/ trin, der fører til intet.”
Mød Pia Tafdrup i Giacometti-rummet lørdag kl 12

JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT (B)

Med værker som Badeværelset og
Fotografiapparatet blev Toussaint
inspirationskilde for den bølge af minimalistisk prosa som også var synlig
herhjemme fra midten af 1980’erne.
Hans nye roman Le Vérité sur Marie vandt sidste år
en af de største litterære priser i Frankrig.
Mød Jean-Philippe Toussaint i Giacometti-rummet
torsdag kl 17

KEVIN VENNEMANN (D)

Romanen Nær Jedenew om to tvillingepiger, der skjuler sig i et legehus,
mens de ser deres barndomshjem blive
nedbrændt, vakte opsigt da den udkom i Tyskland. Bogen blev betegnet
som den nye generations første krigsroman og en
stilistisk kraftpræstation.
Mød Kevin Vennemann i Giacometti-rummet
fredag kl 17

THEIS ØRNTOFT

“Kom nu, verden, kom nu” har 26-årige
Theis Ørntoft udtalt, at han ofte tænker. Han debuterede med digtsamlingen
Yeah-suiten, skrevet i højt tempo, men
først og fremmest i et ungt sprog: “jeg
er skyldig i alt, hr. mister mister / min virkelighed /
en personlig vedtagelse”.
Mød Theis Ørntoft i Giacometti-rummet fredag
kl 21
11

Ungdomsromanen har mistet
status på det litterære felt –
ikke fordi ungdommen er
blevet uinteressant – den er
bare blevet en permanent
tilstand.
Anita Brask Rasmussen, den 28. maj 2010 om
hvordan romanerne i dag handler om voksne
i konstant identitetskrise
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