LOUISIANA LITERATURE 2011 er samtale, oplæsning,

diskussion, performance, dans og musik med litteraturen
i centrum. Hele museet er i brug – ude og inde. Her får det
skrevne og fortalte ord plads mellem Louisianas billeder.
Vi er stolte af at kunne præsentere en perlerække af udenlandske og danske forfattere, velkendte så vel som debuterende. De er alle inviteret, fordi de har noget på hjerte
og vil noget med os som læsere.

LOUISIANA LITERATURE 2011 tager os med ud i verden
med navne fra så forskellige lande som Australien,
Bulgarien, Den Dominikanske Republik, Israel, Kina,
Libyen, Nigeria, Rusland, Syrien og USA.

Også i år byder vi på en række nyskrevne bidrag til
projektet Lydtur, hvor forfatterne tager os med rundt
på museet, inspireret af værker og steder. Og med
Læselyst leder de os videre til de bøger, der har betydet
noget særligt for dem.
Velkommen til LOUISIANA LITERATURE 2011
Rigtig god fornøjelse

Poul Erik Tøjner			
Christian Lund
Direktør 				Festivalleder

LOUISIANA LITERATURE er støttet af:
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CAFE

KONCERTSALEN

NORDFLØJ

LIVE SKÆRM (fra koncertsalen)
GIACOMETTI
BØRNEHUSET
ØSTFLØJ

BIOGRAFEN

LYDTUR

GRAND CANYON

HENRY MOORE

VILLA SCENEN

SKULPTURPARK
VESTFLØJ

SYDFLØJ

BUTIK
GL. STRANDVEJ

INDGANG OG UDGANG

PROGRAM TORSDAG
KL

KONCERTSALEN

16. 30

Kl 16.30:
Chimamanda Adichie
interviewes af
Synne Rifbjerg

17. 00

GRAND CANYON

1.9
GIACOMETTI

VILLA SCENEN

(In English)

17. 30
Kl 18:
Gyrðir Elíasson
interviewes af
Erik Skyum-Nielsen

18. 00
18. 30

(In Icelandic/Danish)

Kl 19: Oplæsning
Yiyun Li
Marilynne Robinson
Junot Díaz
Gary Shteyngart

19. 00
19. 30
20.00
20.30

Kl 19.30:
Adonis
interviewes af
Hanna Ziadeh
Oplæsning:
Henrik Nordbrandt
(In Arabic/Danish)

Kl 20:
DBC Pierre
interviewes af
Bo Tao Michaëlis

(In English)

(In English)

21.00
Der tages forbehold for ændringer i programmet
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PROGRAM FREDAG 
KL

KONCERTSALEN

14. 00

Kl 14:
Karl Ove Knausgård
interviewes af
Christian Lund

14. 30

Kl 15:
Kirsten Hammann
interviewes af
Marie Tetzlaff

15. 00
15. 30
16. 00
16. 30
17. 00

GRAND CANYON

Kl 16:
Märta Tikkanen

i samtale med
Dorrit Willumsen
Interviewer:
Søren Vinterberg

17. 30

Kl 17:
Gary Shteyngart
interviewes af
Martin Krasnik
(In English)

19. 00
19. 30

Kl 18.30:
Ibrahim Al-koni
interviewes af
Hanna Ziadeh
Musik:
Simona Abdallah
Oplæsning:
Niels Skousen
(In Arabic/Danish)

20.00
20.30
21.00

Kl 20.30:
David Grossman
interviewes af
Martin Krasnik
(In English)

21.30
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GIACOMETTI

VILLA SCENEN

Kl 15.30:
Linda Boström
Knausgård
interviewes af
Lilian Munk Rösing

Kl 17: Oplæsning
Lars Skinnebach
Kl 17.30: Oplæsning
Marianne Larsen
Kl 18: Oplæsning
René Jean Jensen

18. 00
18. 30

2.9

Kl 18.30:
Junot Díaz
interviewes af
Synne Rifbjerg

Kl 18.30:
Yiyun Li
interviewes af
Tonny Vorm

(In English)

(In English)

Kl 20:
Mikael Bertelsen
og debutanterne
Rasmus Graff
Hanne Højgaard
Viemose
Julie Sten-Knudsen

Kl 20: Læselyst
Chimamanda Adichie
DBC Pierre
Yiyun Li
Interviewer:
Søren Vinterberg
(In English)

Kl 19: Koncert
Klimakrisen
(Lars Skinnebach
og Theis Ørntoft)

PROGRAM LØRDAG 

3.9

KL

KONCERTSALEN

GRAND CANYON

GIACOMETTI

12. 00

Kl 12:
Marilynne Robinson
interviewes af
Synne Rifbjerg

Kl 12:
Ibrahim Al-koni
i samtale med
Adonis
Interviewer:
Hanna Ziadeh

Kl 12: Oplæsning
Morten Søkilde
Søren Ulrik Thomsen

12. 30

(In English)

13. 00

(In Arabic/Danish)

13. 30
14. 00
14. 30
15. 00

Kl 14:
Carsten Jensen
i samtale med
Ilija Trojanow
Interviewer:
Marc-Christoph
Wagner
(In English)

15. 30
16. 00
16. 30
17. 00

Kl 16:30:
Juli Zeh
interviewes af
Marc-Christoph
Wagner
Oplæsning:
Tammi Øst

Kl 13.30:
Kirsten Thorup
i samtale med
Jonas T. Bengtsson
Interviewer:
Klaus Rothstein

Kl 15:
Chimamanda Adichie
i samtale med
Junot Díaz
Interviewer:
Synne Rifbjerg

VILLA SCENEN

Kl 12.30: Koncert
Simona Abdallah

Kl 13:
Steve Sem-Sandberg
interviewes af
Michael Juul Holm

Kl 14.30: Oplæsning
Josefine Klougart
Kl 15: Oplæsning
Lars Frost
Kl 15.30: Oplæsning
Merete Pryds Helle

(In English)

Kl 16: Oplæsning
Dy Plambeck

Kl 16.30:
Yiyun Li
i samtale med
Marilynne Robinson
Interviewer:
Marie Tetzlaff

Kl 16.30: Læselyst
Carsten Jensen,
Steve Sem-Sandberg
Jonas T. Bengtsson
Interviewer:
Michael Juul Holm

Kl 14: Koncert
Klimakrisen
(Lars Skinnebach
og Theis Ørntoft)
		

Kl 15.30: Koncert/
oplæsning
Tre Konger
(Peter Laugesen,
Jakob Bro, Nicolai
Munch-Hansen)

(In English)

(In German/Danish)

LYDTUR 2011 
Tag med forfatterne på opdagelse på Louisiana. Duk ind bag grædepilen og oplev de særlige vejrsystemer i det Heerupske rige. Spis dig alfabetisk mæt i cafeen. Og mød en New Yorker der har så
travlt at toilettet er blevet hans midlertidige kontor. Lydtur er produceret af Pejk Malinovski.
1: JENS BLENDSTRUP: Heerups rige. 7 min. gåtur (Til Heerups skulpturpark)
2: JUNOT DIAZ: Elihu. 6 min. (Til Willy Ørskovs skulptur ”Uden titel”). (ENG)
3: LINE KNUTZON: Far på hovedet. 6 min. (Til Nobuo Sekines skulptur “Faser af intethed”)
4: KRISTINA NYA GLAFFEY OG MAJA LEE LANGVAD: Madalfabet. 4 min. (Ved et bord i cafeen)
5: PEJK MALINOVSKI: Mand i cowboybukser. 7 min. (Gåtur i Louisianas samling i Vestfløjen)
6: GARY SHTEYNGART: On the Toilet: In Praise of the New Workplace of the Wired Creative Class.
4 min. (På toiletterne under cafeen). (ENG)
7: MORTEN SØNDERGAARD: Gå, stå, gå. 5 min. (Til Giacomettis skulpturer “femmes de Venise” )
Lydturene kan opleves enkeltvis eller samlet. Lydturene på iPods samt kort udleveres ved indgangen.
Lydtur er sponsoreret af Fænø Gods
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PROGRAM SØNDAG

4.9

KL

KONCERTSALEN

GRAND CANYON

GIACOMETTI

VILLA SCENEN

12. 00

Kl 12:
Koncert/oplæsning
Søren Ulrik Thomsen
Jørgen Leth
Nicolaj Stochholm
Musik:
Det glemte Kvarter

Kl 12:
Josefine Klougart
i samtale med
Harald Voetmann
Interviewer:
Lilian Munk Rösing

Kl 12: Oplæsning
Merete Pryds Helle

Kl 12-18:
Performance
(diverse steder):
Yoyooyoy
(Lars Skinnebach
og Rasmus Graff)

12. 30
13. 00
13. 30

Kl 13.30: Oplæsning
Marianne Larsen

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

Kl 14.30:
Lars Saabye
Christensen
interviewes af
Anette Dina
Sørensen

16. 00
16. 30
17. 00

Kl 12.30: Oplæsning
Hanne Højgaard
Viemose
Kl 13: Oplæsning
René Jean Jensen

Kl 16.30:
Kjell Askildsen
i samtale med
Helle Helle
Interviewer:
Christian Lund

Kl 14: Læselyst
Kirsten Thorup
Kirsten Hammann
Josefine Klougart
Interviewer:
Michael Juul Holm

Kl 14: Oplæsning
Morten Søkilde

Kl 15.30:
Gary Shteyngart
i samtale med
DBC Pierre
Interviewer:
Tonny Vorm

Kl 15.30: Oplæsning
Kirsten Hammann

Kl 14.30: Oplæsning
Harald Voetmann
Kl 15: Oplæsning
Julie Sten-Knudsen

Kl 16: Oplæsning
Lars Frost

(In English)

OPLEV OGSÅ
HR. SKÆG OG HR. OVERSKÆG

Oplev Hr. Skæg og Hr. Overskæg i Børnehuset
lørdag og søndag kl. 12 og kl. 15
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KLIMAKRISEN (DK)
FOTO: SØREN SOLKÆR STARBIRD & ANDERS VON GREFFELSTEJN

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

Mange børn kender Hr
Skæg fra fjernsynet, hvor
han har skabt et helt univers omkring de forunderlige bogstaver. På Louisiana kommer børnene til
at opleve Hr Skæg sammen med sin gode ven Hr
Overskæg. De medbringer en særlig ‘morfolobot’,
en maskine der kan lave det, man staver til. Her får
Hr Skæg rigtig brug for hjælp fra sin ven.
Medvirkende: Mikkel Lomborg og Toke Reunert.

Digterne Lars Skinnebach
og Theis Ørntoft optræder
for første gang live med
musikken fra deres band
Klimakrisen, der mixer
musik og lyde fra nær og
fjern. “Klimakrisen er her for dig. Vi har gravet
kaniner i jorden og nu kan tingene ikke gå hurtigt
nok. De små ofre og de store. Vi sender kroppene
afsted til andre tilstande. Vi laver musik på din
ligfærd og bliver omringet af lokale nysgerrige,
danskerne. Vi er pupillen i ildens øje.”
Oplev Klimakrisen på Villa-scenen fredag kl. 19
og lørdag kl. 14

OPLEV OGSÅ
FOTO: PR-FOTO

YOYOOYOY (DK)

THE PERSONAL EFFECTS OF
THEO GRÜNBERG (UK)

Yoyooyoy er et kunstnerkollektiv, der blander musikgenrer, kunstformer og samarbejder under navne
som ‘Frisk Frugt’, Slütspürt’ og ‘Havens Fugle’.
På Louisiana optræder Yoyooyoy med Bevægeligt
Akkurat: Fire musikere og to digtere vil hele søndagen opføre et musik- og ordværk, der bliver til live
omkring et rullende skrivebord. Værket udvikler
sig i løbet af dagen og vil blive opført hver time
pludselige steder på museet.
Hold øje til vands, til lands og i luften!
Digt: Rasmus Graff og Lars Skinnebach. Yoyooyoy:
Toke Tietze Mortensen, Andreas Führer, Johs. Lund
og Anders Lauge Meldgaard.
Oplev Yoyooyoy rundt omkring søndag kl. 12-18

Den engelsk-japanske performance-kunstner
Simon Fujiwara (født 1982 i London) arbejder med
erindring, subversive historier, erotik, fantasi og
fiktion. I The Personal Effects of Theo Grünberg
forfølger han historien om akademikeren, eventyreren, nazi-fangen og erotikeren Theo Grünberg,
som døde i Berlin i 2008 og som efterlod sig et
stort bibliotek, som Fujiwara kom i besiddelse af.
Fujiwara fortæller den personlige historie om
efterforskningen, som stod på i to år og som bl.a.
førte Fujiwara ind i Stasi-arkiverne i Berlin og i
Amazonas jungle i Brasilien.
Fujiwaras såkaldte lecture-performance har
tidligere været opført i bl.a. Düsseldorf, Sao Paulo
og Hamborg.
Opføres i biografen fredag kl. 21 og lørdag kl. 13.
Anders Kold interviewer Simon Fujiwara i biografen lørdag kl. 16.30. (ENG)

ALWAYS NOW SLOWLY

TRE KONGER (DK)
FOTO: PR-FOTO, M. GERMUND & K. HOLSTING

Titlen på
digteren Peter
Laugesens nye
orkester består
som navnet
antyder af tre
ligeværdige kunstnere. Jakob Bro på guitar, Nicolai
Munch-Hansen på bas samt digteren fra Brabrand
på mikrofon.
Oplev Tre konger på Villa-scenen lørdag kl. 15.30

SIMONA ABDALLAH (DK)
FOTO: PR-FOTO

FOTO: ALWAYS NOW SLOWLY

En danseforestilling
inspireret af Gertrude
Steins tekster.
“Very fine is my valentine,
very fine and very mine,
very mine is my valentine
very mine and very fine”. Forfatteren Gertrude
Steins originale tekster er rige på gentagelser,
som hun undersøger for nye skiftende betydninger. Det handler om at bruge sproget til at se
med. Koreografen Lars Dahl Pedersen har omsat
Gertrude Steins ordunivers til fysisk bevægelse,
når danserne Louise Hyun Dahl og Petra Fors digter
videre på Steins gentagelser.
Produktion: Running Sculptures. Kostumer: Camilla
Lind. Lyddesign: Mikkel Engel Gemzøe.
Opføres på plænen foran Cafeen ved Calderskulpturen lørdag kl 13.15 og søndag kl 13

Den dansk-palæstinensiske musiker Simona
Abdallah, er en af verdens
få kvindelige perkussionister med Mellemøstlig baggrund. Abdallahs håndtering af darbuka-trommen er så særlig, at både Sort
Sol og Natacha Atlas har haft bud efter hende.
Oplev Simona Abdallah i Koncertsalen fredag
kl. 18.30 samt på Villa-scenen lørdag kl. 12.30
PRAKTISKE INFORMATIONER.
Festivalens arrangementer er gratis for
museets gæster og kræver ingen tilmelding.
Se tidspunkter og placering i programmet
Festivalbillet. Køb en festivalbillet og kom til festival i fire
dage for kr. 150. Alm. Louisiana entrébillet kr. 95.
Louisiana Klubkort og årskort 25 giver fri entré.
Hør mere i Klubindgangen på museet eller se louisiana.dk
Bogsalg og bogsignering. Louisiana Butik sælger bøger
af litteraturfestivalens forfattere. Efter arrangementer i
koncertsalen og i Grand Canyon-rummet er der 15 min.
bogsalg og bogsignering.
NB: Entré til Louisiana garanterer ikke plads
til festivalens arrangementer.
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MØD FORFATTERNE
“Findes skønheden,/ da er den i
oprøret – vågn op,/ gør oprør! Og
nægt ikke andet/ end sædvanen,”
siger digteren fra Syrien, aktuel med
hovedværket Stedets gårsdag er nuet,
første bind af en lyrisk fortælling om det arabiske
folks historie. Adonis er ofte at finde på listen over
kandidater til Nobelprisen.
Mød Adonis i Koncertsalen torsdag kl. 19.30 og i
Grand Canyon-rummet lørdag kl. 12
Den libyske forfatter har skrevet over
tres bøger, er blevet oversat til 35
sprog og er en af den arabiske litteraturs mest anerkendte nulevende
forfattere. Al-koni er vokset op som
nomade i Sahara-ørkenen i det sydlige Libyen.
Romanen Blod af sten er en stærk skildring af livet
i ørknen, som han har kaldt ’verdens sjæl’.
Mød Ibrahim Al-koni i Koncertsalen fredag kl.
18.30 og i Grand Canyon-rummet lørdag kl. 12
(NG) Den nigerianske forfatter begejstrede mange læsere med den prisvindende roman En halv gul sol, som
omhandler et mørkt kapitel i Nigerias
historie. Adichies bøger er skrevet med
stor indlevelse og kunstnerisk kraft, således også
den seneste, Det du har om halsen.
Mød Chimamanda Ngozi Adichie i Koncertsalen
torsdag kl. 16.30, i Giacometti-rummet fredag kl.
20 samt i Grand Canyon-rummet lørdag kl. 15
82-årige Askildsen er novellekunstens
mester i Norden og erklæret forbillede
og inspirationskilde for bl.a. forfatteren
Helle Helle, som har lært af hans særlige stil. Han skriver ordknapt, nøgternt
og urovækkende om livets store spørgsmål, så man
bagefter ikke kan ryste ordene af sig igen.
Mød Kjell Askildsen i Koncertsalen søndag kl.
16.30
Forfatteren til romanen Submarino er
tilbage med en ny samtidsroman om
et liv i samfundets udkant. Et eventyr
er en fortælling om at være fremmed i
verden, om at gøre op med konformiteten og om det verdenssyn, der nedarves fra
forældre til børn.
Mød Jonas T. Bengtsson i Grand Canyon-rummet
lørdag kl. 13.30 og i Giacometti-rummet kl 16.30
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FOTO: MARTIN JOHS. MØLLER

FOTO: ROBIN SKJOLDBORG

JONAS T. BENGTSSON (DK)

LINDA BOSTRÖM KNAUSGÅRD (SE)

Den svenske forfatter er født i 1972
og har tidligere skrevet bl.a. filmmanuskripter og digte. Boström
Knausgård prosadebuterer i disse dage
med novellesamlingen Grand Mal. Det
handler om udsathed og om at høre til, om familielivet og om at finde en plads i sproget mellem
livet og døden.
Mød Linda Boström Knausgård i Giacomettirummet fredag kl. 15.30

JUNOT DÍAZ (DO/US)

Fik Pullitzerprisen for den enestående
roman om Oscar Wao & hans korte
og forunderlige liv. Bogen skildrer en
nørdet overvægtig immigrant i New
Jersey, hans kærlighedskvaler og hans
families traumatiske fortid i Den Dominikanske
Republik. Medvirker også i Lydtur. 
Mød Junot Díaz i Giacometti-rummet torsdag kl.
19, i Grand Canyon-rummet fredag kl. 18.30 og
lørdag kl. 15

GYRÐIR ELÍASSON (IS)

Mellem Træerne – bogen som vandt
Nordisk Råds litteraturpris i år – blev
af priskomitéen karakteriseret som
“stilistisk ordkunst på et højt niveau […]
Under overfladen, hinsides fantasien
og den underfundige humor findes der afgrunde af
psykologisk og eksistentialistisk art.”
Mød Gyrðir Elíasson i Grand Canyon-rummet
torsdag kl. 18

FOTO: CATO LEIN

FOTO: FINN STÅLE FELBERG

KJELL ASKILDSEN (NO)

FOTO: EINAR FALUR INGÓLFSSON

FOTO: BEOWULF SHEEHAN

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

FOTO: LEONARDO CENDAMO

FOTO: PR-FOTO

IBRAHIM AL-KONI (LY)

FOTO: THOMAS WÅGSTRÖM

FOTO: REUTERS-MOHAMED AZAKIR

ADONIS (SY)

LARS FROST (DK)

Skønvirke er forfatterens fremtidsvision om et samfund der ligner
dagens Danmark til forveksling. Men
romanen er også en parodi på en
femi-krimi, for bogen vil ikke være feel
good-læsning. Det handler om køn, magt, forfald,
vold og opløsning, skrevet i et vitalt energiførende
sprog.
Mød Lars Frost i Giacometti-rummet lørdag kl. 15
og søndag kl. 16

RASMUS GRAFF (DK)

Født i 1983, debuterede i 2010 med
Folkets prosa, en ophobning af eksempelsætninger afskrevet fra den lille
røde dansk-dansk-ordbog: “Det er ligegyldigt, hvad et nul som han siger. Han
er den største nulevende forfatter. Hendes humør
var på nulpunktet. Hun nuldrede barnets finger”.
Mød Rasmus Graff i Koncertsalen fredag kl 20 og
sammen med Yoyooyoy søndag kl. 12-18

MØD FORFATTERNE
Den israelske forfatter modtog sidste
år de tyske boghandleres fredspris for
sit engagerede arbejde for fred mellem
Israel og Palæstina. Under arbejdet
med sin seneste roman, Kvinde på flugt
fra meddelelse, mistede Grossman sin søn, der var
israelsk soldat. Sønnens død bliver et gribende
omdrejningspunkt i romanen.
Mød David Grossman i Koncertsalen fredag
kl. 20.30
Forfatteren er aktuel med romanen
Se på mig, en kærlighedskomedie om
kontorassistenten Julie og forfatteren
Sune, der deler lejlighed. Om bedrag
og selvbedrag, om behovet for at blive
set og elsket, om løgne og kærlighed.

FOTO: SOFIE AMALIE KLOUGART

FOTO: KAMILLA BRYNDUM

KIRSTEN HAMMANN (DK)

FOTO: LARS SVANKJÆR

FOTO: KOBI KALMANOVITZ

DAVID GROSSMAN (IL)

Mød Kirsten Hammann i Grand Canyon-rummet
fredag kl. 15 og søndag kl. 14, samt i Giacomettirummet søndag kl. 15.30
FOTO: SACHA MARIC

HELLE HELLE (DK)

MARIANNE LARSEN (DK)

“hver gang jeg skulle til jobsamtale
/ øvede jeg mig i dagevis / i at tage
mig selv / ordentlig af og hænge mig
op / på den dertil indrettede bøjle / i
entréen / hvor jeg øvede mig i dagevis
/ i at tage en anden / virkeligere mig selv på / som
når som helst kunne komme med posten”.
Mød Marianne Larsen i Giacometti-rummet fredag
kl. 17.30 og søndag kl. 13.30

FOTO: FORLAGSFOTO

FOTO: ISAK HOFFMEYER

Forfatteren og essayisten har senest
udgivet et udvalg af sine rejseessays
gennem tredive år. ‘Opdagelsesrejser’
kalder han det, og gør samtidig status
over sig selv gennem de skiftende
epoker. Modtog i 2010 Olof Palme-prisen for sit
forsvar af menneskerettighederne.
Mød Carsten Jensen i Koncertsalen lørdag kl. 14
og i Giacometti-rummet kl. 16.30

Debuterede sidste år med den selvbiografiske skildring Stigninger og fald,
som blev indstillet til Nordisk Råds
litteraturpris. I år har hun udsendt romanen Hallerne, en lyrisk undersøgelse
af det destruktive forhold mellem en mand og en
kvinde, om begær og kærlighed.
Mød Josefine Klougart i Giacometti-rummet
lørdag kl. 14.30, i Grand Canyon-rummet søndag
kl. 12 og kl. 14

Mød Karl Ove Knausgård i Koncertsalen fredag
kl. 14
FOTO: IBEN NARSEL

FOTO: SELVPORTRÆT

CARSTEN JENSEN (DK)

JOSEFINE KLOUGART (DK)

Forfatteren har fået udgivet flere bind
af sit kæmpeværk Min Kamp på dansk,
og det bliver ved med at henrykke
både læsere og anmeldere. Knausgårds
projekt med at beskrive sit liv så ’ærligt’
som muligt, fremstår stadig frygtindgydende, og
flere danske forfattere bliver inspireret af det.

Mød Helle Helle i Koncertsalen søndag kl. 16.30
Forfatteren debuterer med Hannah,
en rå og sorthumoristisk rejseroman,
der lader Anne fra Nordjylland tage
til Australien med 130 dollars på lommen. Om livet som landarbejder og
backpackerbums og i sidste ende topløs servitrice
på en truckerbar.
Mød Hanne Højgaard Viemose i Grand Canyonrummet fredag kl. 20 og i Giacometti-rummet
søndag kl. 12.30

Debuterede 2010 med digtsamlingen
Jeg har planlagt at dagdrømme: “Jeg
er endda lidt / misundelig på den måde
/ du er ingen / på // og nu er det min
tur / til at være urimelig // nogen skal
straffes for ikke at være mig // vinduerne blækker
// jeg ville gerne være / i nuet men det står / uden
for mig // med fugle i”.
Mød René Jean Jensen i Giacometti-rummet
fredag kl. 18 og søndag kl. 13

KARL OVE KNAUSGÅRD (NO)

“Jeg vil hellere underspille, end lade
folk bryde sammen af gråd. Det som
står og sitrer indestængt, virker
stærkere for mig”, udtalte Helle Helle,
da Dette burde skrives i nutid udkom.
Hendes læremester og forbillede er den norske
forfatter Kjell Askildsen, som hun her optræder
med for første gang.

HANNE HØJGAARD VIEMOSE (DK)

RENÉ JEAN JENSEN (DK)

PETER LAUGESEN (DK)

“Jeg er født under den kolde krig og
jeg er ikke blevet helt varm endnu”,
skriver digteren et sted i sit rige poetiske værk. De sagde hans hund havde
lopper hedder den seneste digtsamling. På Louisiana optræder han under navnet Tre
konger med guitaristen Jakob Bro og bassisten
Nicolai Munch-Hansen.
Mød Peter Laugesen på Villa-scenen lør. kl. 15.30
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MØD FORFATTERNE
Forfatteren er på vej med sin første
digtsamling i fem år. Digtene handler
bl.a. om igen at finde mening efter en
stor katastrofe, hvor alting har mistet
betydning og forfatteren har mistet
orienteringen. Når ens liv er forsvundet, mister
ordene også deres betydning, fordi de ikke længere har et indhold.

FOTO: TOVE KURTZWEIL

FOTO: JACOB LANGVAD

JØRGEN LETH (DK)

Mød Jørgen Leth i Koncertsalen søndag kl. 12
Den finlandssvenske forfatter, der i
70’erne blev en vigtig frontfigur for
kvindebevægelsen, har mange læsere
til sine selvbiografiske bøger. Hun er
aktuel med en kærlighedssaga om sine
bedsteforældre, Emma & Uno, som er en stærk skildring af hvordan kærligheden former vores liv på
godt og ondt. Når Tikkanen optræder med Dorrit
Willumsen er temaet derfor ‘nordisk kvindeliv’.
Mød Märta Tikkanen i Koncertsalen fredag kl. 16
Hun tog til Californien for at tage en
ph.d. i immunologi, tog på et creative
writing-kursus, debuterede kort efter
med en roman, der høstede adskillige
priser. Og siden har hun været prisbelønnet forfatter på fuld tid. Gulddreng, smaragdpige
handler om ombrydningerne i det moderne Kina.
Mød Yiyun Li i Giacometti-rummet torsdag kl. 19,
fredag kl. 18.30 og kl. 20 samt i Grand Canyonrummet lørdag kl. 16.30
Har levet lige så farvestrålende som
personerne i sine hæsblæsende romaner. DBC står for ’Dirty But Clean’
og henviser til forfatterens fortid som
bl.a. stofmisbruger og gambler. Vandt
Bookerprisen i 2003 og udsender nu den kritikerroste Sidste udskænkning i Slaraffenland.
Mød DBC Pierre i Grand Canyon-rummet torsdag
kl. 20, i Giacometti-rummet fredag kl. 20, samt i
Grand Canyon-rummet søndag kl. 15.30
Aktuel med Gudfar, en fortælling om
familie og farverige eksistenser over
tre generationer. Mød bl.a. bikeren
og mureren Uffe, der får en åbenbaring til et motorcykeltræf, Uffes mor
‘nazibageren’, der har været fængslet, og Uffes
guddatter, Petring, der kæmper for at bevare
Ungdomshuset.
Mød Dy Plambeck i Giacometti-rummet lør. kl. 16
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Robinsons debutroman Hus og Hjem
er en klassiker i amerikansk litteratur,
og blev herhjemme oversat af Inger
Christensen. Sidste år kom romanen
Hjemme, om familier, forældre og børn,
kærlighed, død, tro og tilgivelse.

LARS SAABYE CHRISTENSEN (NO)

Romanen Halvbroren førte til det store
publikumsgennembrud i 2001. Han er
nu aktuel med erindringsbogen Mit
danske album om opvæksten i Danmark samt romanen Bernhard Hvals
fortalelser, en humoristisk og indfølt skildring af en
klassisk Saabyesk antihelt.

STEVE SEM-SANDBERG (SE)

De fattige i Lódz er den svenske forfatters gribende dokumentarroman, som
foregår i en jødisk ghetto i den polske
by Lódz under Anden Verdenskrig. Bogen, der bygger på ‘Ghetto-krøniken’,
skrevet af byens indbyggere, indbragte forfatteren
Augustprisen i 2009.
Mød Steve Sem-Sandberg i Giacometti-rummet
lørdag kl. 13 og kl. 16.30
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DY PLAMBECK (DK)

MARILYNNE ROBINSON (US)

Mød Lars Saabye Christensen i Koncertsalen
søndag kl. 14.30
FOTO: CAROLINE ANDERSON
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DBC PIERRE (AU)

Kære Mai består af en række breve
fra forfatteren til en veninde og er et
nært portræt af et kvindeliv, en mor,
et familiemenneske på godt og ondt,
en veninde, en kæreste, en forfatter.
Skrevet fra en hverdag i Italien. Det handler om
altid at være sit besværlige selv, uanset hvor man
er i verden.
Mød Merete Pryds Helle i Giacometti-rummet
lørdag kl. 15.30 og søndag kl. 12

Mød Marilynne Robinson i Giacometti-rummet
torsdag kl. 19, i Koncertsalen lørdag kl. 12, samt i
Grand Canyon-rummet lørdag kl. 16.30
FOTO: SØREN SOLKÆR STARBIRD
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YIYUN LI (CN/US)
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MÄRTA TIKKANEN (FI)

MERETE PRYDS HELLE (DK)

GARY SHTEYNGART (RU/US)

Han er blevet sammenlignet både med
Vladimir Nabokov og Woody Allen.
Romanen Absurdistan blev kåret som
en af årets ti bedste bøger i 2006. Den
vilde fremtidsroman Super sørgelig
sand kærlighedshistorie er netop udkommet på
dansk. Medvirker også i Lydtur. 
Mød Gary Shteyngart i Giacometti-rummet tors. kl. 19,
i Grand Canyon-rummet fre. kl. 17 samt søn. kl. 15.30

MØD FORFATTERNE
FOTO: MORTEN HOLTUM
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LARS SKINNEBACH (DK)
Som medlem af bandet Klimakrisen og
aktuel med Øvelser og rituelle tekster
kalder digteren til politisk aktivisme:
“Jeg mener ikke, det nytter noget at
spille dybe eksistentielle melodier på
et skib, der er ved at gå under,” har han udtalt.
Mød Lars Skinnebach i Giacometti-rummet fredag
kl. 17, på Villa-scenen kl. 19 samt lørdag kl. 14 og
med Yoyooyoy søndag kl. 12-18

På bagsiden af hans nye digtsamling
Odefabrikanten står: “I denne samling
rejser jeget gennem det renskurede
land, hvor sorgen er beskidt og glæden
dubiøs, som om tvivlen og luften er
under angreb. Jeget rejser imod sin egen grænse,
indtil det træder ind i en rituel rensning.”
Mød Nicolaj Stochholm i Koncertsalen søndag
kl. 12
Uddannet på Forfatterskolen, Kunstakademiet og Gøglerskolen trækker
Søkildes talenter fra mange kunstneriske kilder. Han har modtaget Klaus
Rifbjergs debutantpris og Dan Turéllprisen for sine originalt overrumplende digte, der
ikke ligner noget andet i dansk poesi.
Mød Morten Søkilde i Giacometti-rummet lørdag
kl. 12 og søndag kl. 14
Digterens længe ventede digtsamling, der var ni år undervejs, handler
om “… at krydse grænsen / fra det
selvfølgelige ved at være til / til det
mærkelige i ikke at være død”. Men
også om skønheden og “din skrøbelighed/ der
ridser mit blik som et glasskår.”
Mød Søren Ulrik Thomsen i Giacometti-rummet
lørdag kl. 12 og i Koncertsalen søndag kl. 12
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SØREN ULRIK THOMSEN (DK)

Den bulgarske forfatter følger i sin
prisbelønnede roman Verdenssamleren
sporet efter den engelske opdagelsesrejsende Richard Burton. Det handler
om kulturforskelle og -forståelse, når
romanen giver stemme til skiftende
fremmede kulturer som Burton møder på sin vej
fra Indien gennem Arabien til Østafrika.

DORRIT WILLUMSEN (DK)

“Jeg har aldrig rettet mig efter virkeligheden”, hedder det i forfatterens
andet bind med erindringer, som hun
kalder Pligt til lykke, en opfølger til
Det sure med det søde fra 2009. En
kvindelig udviklingsroman og samtidig et nuanceret og stærkt kunstnerportræt af en af vores
store forfattere.
Mød Dorrit Willumsen i Koncertsalen fredag kl. 16
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MORTEN SØKILDE (DK)

ILIJA TROJANOW (BG/DE)

Mød Ilija Trojanow i Koncertsalen lørdag kl. 14
FOTO: MORTEN HOLTUM
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NICOLAJ STOCHHOLM (DK)

Forfatterens seneste roman, Tilfældets
gud, handler om en globaliseret verden
i bevægelse. Det er fortællingen om
en dansk forretningskvindes fatale
møde med en teenagepige i Gambia,
om en kvindegenerations udfordringer og om det
enkelte menneskes samvittighed.
Mød Kirsten Thorup i Grand Canyon-rummet
lørdag kl. 13.30 og søndag kl. 14
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JULIE STEN-KNUDSEN (DK)
“Jeg fastsætter / regler for regn. I
regnen / en rosenbusk. Blomsterne
danser / røde og hvide i vinden, /
spærret inde bag stilke / og blade. Sat
uden for/ tiden mens tiden / går. Massevoldtægter. / Jeg fastsætter nærmere regler for
/ sekunderne. Tvangsægteskaber. / Jeg fastsætter
nærmere regler for / kærlighed. Grov vold.”
Mød Julie Sten-Knudsen i Grand Canyon-rummet
fredag kl. 20 samt i Giacometti-rummet søn. kl. 15

KIRSTEN THORUP (DK)

HARALD VOETMANN (DK)

Forfatterens første roman blev indstillet til Nordisk Råds litteraturpris i år.
Vågen er en litterær fantasi om den
romerske forfatter og naturhistoriker
Plinius den Ældre. Bogen veksler mellem fortælling, dialog, breve, notater og nyoversatte citater fra værket Naturalis Historia. Det er
råt, poetisk, melankolsk og humoristisk.
Mød Harald Voetmann i Grand Canyon-rummet
søndag kl. 12 og i Giacometti-rummet kl. 14.30

JULI ZEH (DE)

Juli Zeh er ikke kun en af Tysklands
yngre litterære superstjerner, hun er
også en de mest begavede og skarpest skrivende, kendt herhjemme bl.a.
for romanen Legesyge. Hun er aktuel
med romaen Corpus delicti, et rasende angreb på
Sundheds-samfundet, der tyranniserer til at føle
skyld, hvis ikke borgeren makker ret.
Mød Juli Zeh i Koncertsalen lørdag kl. 16.30
11

DER ER EN
GRUND TIL AT
VORES ANMELDERE
UDDELER HJERTER.

VI ELSkER
NEMLIG bøger
LIGE SÅ MEGET
SOM DU GØR.
Bliv fast abonnent på Politiken og få et Politiken Pluskort
der fx. giver dig 20 pct. rabat på bøger i Boghallen
eller fri fragt hos SAXO.com. Læs mere på pol.dk/plus

12

