PROGRAM 2012

LOUISIANA LITERATURE 2012 præsenterer litteratur i
oplæsning, samtale, diskussion, sang, performance og
musikalske tolkninger. Forfatterne er inviteret, fordi de
skriver god litteratur, fordi de har noget på hjerte og fordi
de vil noget med os som læsere. Det meste af museet er i
brug – både inde og ude, hvor det skrevne og fortalte ord
får plads mellem natur, arkitektur og billedkunst.
Forfatterne indtager på skift Giacometti Rummet, Jonathan
Meese Scenen, Louisianas koncertsal, Villa Scenen og
plænen foran Øresund med poesi, prosa, erindringer og
drama. Og også i år bliver vi taget med på Lydtur, hvor
værker og steder får ord med på vejen.
LOUISIANA LITERATURE 2012 har trukket forfatterne til
Humlebæk fra nær og fjern. Forfattere fra Argentina, USA,
Canada, Indien, Libyen, England, Tyskland og de nordiske
lande. De glæder sig alle til at møde deres læsere – og til
at få nye.
Velkommen til LOUISIANA LITERATURE 2012
God fornøjelse!
Poul Erik Tøjner			
Christian Lund
Direktør 				Festivalleder

LOUISIANA LITERATURE er støttet af:

CAFE

KONCERTSALEN

NORDFLØJ

LIVE SKÆRM (fra koncertsalen)
GIACOMETTI RUMMET
BØRNEHUSET

PARK SCENEN

ØSTFLØJ

VILLA SCENEN
HENRY MOORE

FESTIVALSKRANKE
MEESE SCENEN

SKULPTURPARK

VESTFLØJ
BIOGRAF

SYDFLØJ

BUTIK
GL. STRANDVEJ

INDGANG OG UDGANG

TORSDAG 23.8
KL.

KONCERTSALEN

16.30

Kl. 16.30:
Jonathan Safran Foer
Interviewer:
Synne Rifbjerg

17.00

MEESE SCENEN

GIACOMETTI

PARK SCENEN

Kl. 18:30
Naja Marie Aidt
Interviewer:
Synne Rifbjerg

Kl. 18:30: Oplæsning
Kiran Desai
Nicole Krauss
Jeffrey Eugenides

VILLA SCENEN

(på engelsk)

17.30
18.00
18.30
19.00

(på engelsk)

19.30
20.00
20.30
21.00

Kl. 20.00:
Kerstin Ekman
Interviewer:
Bjørn Bredal

Kl. 20.00:
Mikael Bertelsen
og debutanterne
Rasmus Halling
Nielsen, Stine
Pilgaard og
Olga Ravn

Der tages forbehold for ændringer i programmet

FREDAG 24.8
KL.

KONCERTSALEN

NB: Museet er åbent til kl 23.00
MEESE SCENEN

GIACOMETTI

13.30

PARK SCENEN
Kl 13.30:
Patti Smith
Interviewer:
Christian Lund

14.00

(på engelsk)

14.30
15.00
15.30

Kl 15.00:
Jeffrey Eugenides
Interviewer:
Kim Skotte

Kl 15.00:
Hisham Matar
Interviewer:
Tonny Vorm

(på engelsk)

(på engelsk)

16.00

Kl 16.15:
David Vann
Interviewer:
Kristian Bang Foss

16.30
17.00
17.30

Kl 17.00: Oplæsning
Göran Sonnevi
Oversættelse:
Julie Sten-Knudsen

18.00
18.30
19.00

Kl 18.30:
Nicole Krauss
Interviewer:
Synne Rifbjerg

(på engelsk)

20.00
20.30

Kl 20.00:
Linn Ullmann
Interviewer: Anette
Dina Sørensen

Kl 15.30: Oplæsning
Mara Lee
Kl 16.00: Oplæsning
Patti Smith
Kl 16.30: Oplæsning
Simon Fruelund

17.30:
Kiran Desai
Interviewer:
Lotte Kaarsholm

(på engelsk)

(på engelsk)

Kl 18.45: Oplæsning
Anne Carson

Kl 18.45:
César Aira
Oplæser:
Niels Skousen

(på engelsk)

Kl 19.30:
Naja Marie Aidt
i samtale med
Kim Leine
Moderator:
Marie Tetzlaff

(på engelsk)

Kl 17.00: Oplæsning
Amalie Smith

Kl 17.30: Oplæsning
Hisham Matar
David Vann
Alan Hollinghurst

(på engelsk)

19.30

Kl 15.00: Oplæsning
Mette Moestrup

Kl 17.50:
Performance
Mette Moestrup m.fl.
Kl 18: Musik
DJ Klaus Lynggaard

(på spansk/dansk)

Kl 20.00:
Patti Smith
Interviewer:
Kim Skotte
(på engelsk)

21.00
21.30

LØRDAG 25.8
KL.

KONCERTSALEN

NB: Museet åbner kl 10.00
MEESE SCENEN

GIACOMETTI

PARK SCENEN
Kl. 11.15:
Patti Smith
i samtale med
Henning Mankell
Moderator:
Synne Rifbjerg

11.15
11.30
12.00

(på engelsk)

12.30
13.00
13.30

Kl 12.45:
Jonathan Safran Foer
i samtale med
Jeffrey Eugenides
Moderator:
Martin Krasnik

Kl 12.45:
David Vann
i samtale med
Hisham Matar
Moderator:
Tonny Vorm

(på engelsk)

(på engelsk)

Kl 14.30:
Nicole Krauss
i samtale med
Naja Marie Aidt
Moderator:
Synne Rifbjerg

Kl 14.30:
Alan Hollinghurst
Interviewer:
Martin Krasnik

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

(på engelsk)

(på engelsk)

Kl 16.30: Oplæsning
Anne Carsons
Antigonick med
Anne Carson, Nicole
Krauss, Jonathan
Safran Foer, Mette
Moestrup m.fl.
(på engelsk)

LYDTUR 2012 

Kl 16.30:
Tomas Espedal
Interviewer:
Josefine Klougart

Kl 12.45:
Mara Lee
Interviewer:
Mette Moestrup

Kl 14.00:
Judith Schalansky
Interviewer: MarcChristoph Wagner
Oversættelse:
Charlotte Munck
(på tysk/dansk)

Kl 15.15:
Pia Juul
Interviewer:
Marie Tetzlaff
Kl 16.30:
Kiran Desai
i samtale med
Judith Schalansky
Moderator: MarcChristoph Wagner

VILLA SCENEN
Kl 13.00: Koncert
Siwa
Morten
Søndergaard
med Randi
Pontoppidan
(vokal)
Kl 14.30:
Performance
sounds for soloists
Cia Rinne
med Sebastian
Eskildsen (lyd)

Kl 16.00: Koncert
Siwa
Morten
Søndergaard
med Randi
Pontoppidan
(vokal)

(på engelsk)

Produceret af Pejk Malinovski

Tag med på en blaffe-tur ud i det ukendte. Kør tilbage i tiden, da Louisiana blev til. Oplev et Christian
Boltanski-værk, som ikke findes. Lyt til havet eller lad dig forføre af en kvinde uden hoved.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Majse Aymo-Boot: Spørgsmål (Til cafeen)
Kiran Desai: An Owl Lived in my Heart (Til Max Ernsts skulptur The Great Helper. På engelsk)
Nicole Krauss: Welcome (Frit efter historien om Louisianas grundlægger, Knud W. Jensen. På engelsk)
Stine Pilgaard: Blaffer (Til Césars skulptur Le grand Pouce)
Olga Ravn: Et fjernt hav i mit øre (Til George Trakas’ Self Passage)
Amalie Smith: Kvadrat halveret af kurve (Til Dan Grahams skulptur Square Bisected by Curve)
Eva Tind: Tin (Om Terrain Privé af Christian Boltanski. I parken)
Christel Wiinblad: Du er fri (Til Giacomettis skulptur Femme qui marche)

Lydturene kan opleves enkeltvis eller samlet. Lydturene på iPods samt kort med placering
udleveres i festivalskranken ved indgangen.

SØNDAG 26.8
KL.

KONCERTSALEN

MEESE SCENEN

GIACOMETTI

12.00

Kl 12.00:
Henning Mankell
om sit forfatterskab

Kl 12.00: Gåtur
Tomas Espedal og
Morten Søndergaard
Kl 12.30:
César Aira
Interviewer:
Peter Adolphsen

Kl 12.00: Oplæsning
Anne Lise MarstrandJørgensen
Kl 12.30: Oplæsning
Kristian Bang Foss

12.30
13.00

(på spansk/dansk)

13.30
14.00
14.30
15.00

Kl 13.30: Oplæsning
Thomas Boberg
Kl 14.00:
Henning Mortensen
i samtale med
Pia Juul
Moderator:
Bo Tao Michaëlis

Kl 14.00:
Nielsen
Interviewer:
Lilian Munk Rösing

16.00

17.00

Kl 16.30:
Linn Ullmann
i samtale med
Christian Jungersen
Moderator: Anette
Dina Sørensen

Kl 16.00:
Christina
Hesselholdt
i samtale med
Christina Hagen
Moderator:
Michael Juul Holm

Kl 12.30: Koncert
Dråbers Logik
Jomi Massage
(vokal), Henriette
Sennenvaldt (vokal),
Maria Laurette Friis
(vokal)

Kl 14.00: Oplæsning
Christina Hagen
Kl 14.30: Oplæsning
Olga Ravn
Kl 15.00: Oplæsning
Rasmus Halling
Nielsen
Kl 15.30: Oplæsning
Stine Pilgaard

15.30

16.30

Kl 13.00: Oplæsning
Christina Hesselholdt

VILLA SCENEN

Kl 16.00: Oplæsning
Jens Smærup
Sørensen
Kl 16.30: Oplæsning
Pia Tafdrup

Kl 14.30:
Performance
sounds for soloists
Cia Rinne
med Sebastian
Eskildsen (lyd)

Kl 16.00: Koncert
Dråbers Logik
Jomi Massage
(vokal), Henriette
Sennenvaldt (vokal),
Maria Laurette Friis
(vokal)

OPLEV I BØRNEHUSET

OPLEV OGSÅ

FORTÆLLEREN LOUIS JENSEN

ANNE CARSONS ANTIGONICK

Digteren Anne Carson har
gendigtet Sofokles’ antikke
tragedie, Antigone, så den
fremstår som en tegneserie.
Carsons version blander
gammel og ny carsonsk
stil. Hele værket læses op
af 12 digtere. Antigonick, der
er udgivet i 2012, introduceres af forfatteren, som bagefter besvarer spørgsmål fra salen. Medvirkende: Anne Carson, Robert
Curie, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, Nielsen,
Mara Lee, Mette Moestrup, Pia Juul, Amalie Smith,
Pejk Malinovski, Peter Højrup, Martin Larsen.
Oplev opførelsen af Anne Carsons Antigonick
i koncertsalen lørdag kl 16.30

ILLUSTRATION: BIANCA STONE

FOTO: THOMAS KNOOP

“Louis Jensen har sin helt
egen stemme. Uden brug af
store ord. Han er Danmarks
store eventyrdigter. Sådan
er det”, skrev en begejstret
anmelder, da Rejsen til
Gud sidste år udkom. Louis
Jensen, der har modtaget
Gyldendals Børnebogspris,
er ellers kendt af børnene for serien med hundrede
historier, som han udsender med jævne mellemrum. Senest kom Kejserinden, om en dreng, der
sejler på en 30 meter lang kvinde.
Mød Louis Jensen i Børnehuset lørdag og
søndag kl 12.00 og kl 15.00

OPLEV OGSÅ
FOTO: MORTEN SØNDERGAARD

FOTO: MARGRETHE ODGAARD

DRÅBERS LOGIK
– DIGTE FORTOLKET I SANG

“Feminin ond new age musik”, kalder Jomi Massage
aka Signe Højrup Wille-Jørgensen denne musik,
som hun har komponeret til digte af Anne Lise
Marstrand-Jørgensen. Det er digte, der handler om
sorg, tomhed og længsel, som bliver strømførende,
når Jomi Massage på scenen har allieret sig med sangerinderne Henriette Sennenvaldt (fra bandet Under
byen) og Maria Laurette Friis (fra bandet Tys Tys).
Oplev Dråbers Logik på Villa Scenen søndag
kl 12.30 og kl 16.00

SOUNDS FOR SOLOISTS
– AT HØRE SPROGET PÅ NY
FOTO: PR-FOTO

RONI HORN LÆSER
SAYING WATER

DJ KLAUS LYNGGAARD

Forfatteren, rock-kritikeren, musikeren og dj’en
Klaus Lynggaard, der i år
modtager Otto Gelstedprisen, vil vende plader
med vægten lagt på rock
i alle dens afskygninger. Desuden vil Lynggaard
byde på Patti Smiths yndlingssange, men også sine
egne favorit-tracks med hende.
Oplev Klaus Lynggaard som DJ på Park Scenen
fredag kl 18.00

GÅ MED TO FORFATTERE
UD I DET UKENDTE

Gå vild og gå med ind i
sproget og litteraturen
med Tomas Espedal og
Morten Søndergaard.
De to forfattere tager
publikum med ud at gå.
Gåturen vil forme sig som en vandring i de to forfatterskaber, og undervejs vil de to digtere, i form
af spørgsmål og svar, bevæge sig ud i det ukendte.
Tilfældet bestemmer både farten og retningen. Det
handler om at finde nye orienteringspunkter, om at
gå baglæns gennem deres bøger, om at afspores,
finde sidespor og nye stier.
Gåturen begynder på Meese Scenen
søndag kl 12.00

FOTO: HELGE SKODVIN & POUL RASMUSSEN

FOTO: TROELS KAHL

Den amerikanske billedkunstner Roni Horn optrådte på Two Days Art–
festivalen på Louisiana
i foråret i anledning af
udstillingen Pink Caviar.
Mens mørket sænkede sig over Øresund læste
Roni Horn Saying Water, som egentlig består af en
samling fodnoter til en udstilling med fotografier af
Themsen, der løber igennem London. Her beskrives som ét langt digt de tanker, billeder, historier
og erindringer, der kommer frem, når kunstneren
betragter vandet, der løber i floden. Det er poetisk,
råt og skarpt sådan som alt, hvad Horn laver.
Roni Horns oplæsning af Saying Water vises på
video non-stop i foyeren under caféens vinterhave

I begyndelsen af 2011 rejste musikeren Randi
Pontoppidan og digteren Morten Søndergaard
til Siwa-oasen i den ægyptiske del af Sahara ved
grænsen til Libyen. Oasen er kendt for at have en
stærk og bemærkelsesværdig kultur. Søndergaard
skriver: “Midt i den store afvekslende ørken ligger
et sted fuld af vand, æsler, palmer. Hvor det er
middelalder og Vodafone og Pepsi. Randi spillede
sammen med en række Siwa-musikere og optog
koncerterne. Jeg skrev og oversatte digte fra Siwakulturen sammen med de lokale.” Velkommen til en
koncert, der blander musik, digte og lyde fra Siwa.
Oplev Morten Søndergaard og Randi Pontoppidan
på Villa Scenen lørdag kl 13.00 og kl 16.00

FOTO: LINE LORENTZEN

Performance-digteren Cia
Rinne undersøger sproget
som lyd og billede, så man
både oplever en filosofisk
undren og en barnlig
sprogglæde. Cia Rinne
vil her, for første gang live, opføre sit digt-lydværk,
sounds for soloists, hvor alverdens sprog mødes,
vendes og drejes, forvrænges og bliver som talt
på ny. Tonemesteren og musikproduceren
Sebastian Eskildsen digter videre på Rinnes
konceptuelle poesi.
Oplev Cia Rinne på Villa Scenen lørdag og
søndag kl 14.30

SIWA – ØRKNENS STEMMER
OG LYDE

MØD FORFATTERNE
Forfatteren, der modtog Nordisk Råds
litteraturpris i 2008, udsender nu sin
første længe ventede roman, under
titlen Sten saks papir. Den handler om
mænd, familier, fædrenes synder, om
social opstigning, kærlighed, jalousi og hævn.

FOTO: THOMAS WÅGSTRÖM

FOTO: MARION ETTLINGER

NAJA MARIE AIDT (DK)

Mød Naja Marie Aidt på Meese Scenen torsdag
kl 18.30 og fredag kl 19.30 samt i koncertsalen
lørdag kl 14.30
62-årige Aira kaldes ‘Latinamerikansk
litteraturs Marcel Duchamp’ på grund
af sine vildt eksperimenterende og
uforudsigelige bøger. Airas frydefulde
romaner er bl.a. hyldet af kultforfatteren Roberto Bolaño, således også de foreløbigt to
romaner på dansk, Spøgelserne og Scener fra
en landskabsmalers liv.
Mød César Aira i Giacometti Rummet fredag
kl 18.45 og på Meese scenen søndag kl 12.30
Efter Stormen i 99 er forfatteren tilbage med Døden kører Audi, en roman
om Waldemar, der sammen med sin
handicaphjælper rejser væk fra en trøstesløs hverdag på Vestegnen. Målet
er en healer i Marokko. Rejsen bliver på én gang
en flugt, et desperat forsøg at tage livet i egne
hænder ... og et kapløb med døden.
Mød Kristian Bang Foss på Meese Scenen fredag
kl 16.15 og i Giacometti Rummet søndag kl 12.30
“Livsbekræftende og oprørsk” var
nogle af de begrundende ord, da Det
Danske Akademis Store Pris tidligere
i år blev tildelt Boberg for forfatterskabet, der foruden en lang række
digtsamlinger også tæller rejsebeskrivelser fra
Sydamerika. De seneste to samlinger hedder
Hesteæderne og Hesteæderne 2.
Mød Thomas Boberg i Giacometti Rummet
søndag kl 13.30
Uddannet i klassisk filologi har canadiske Carson et originalt udgangspunkt
for sine eksklusive bøger, hvoraf tre
heldigvis er udkommet på dansk. Den
nye bog NOX er en elegi over Carsons
bror, der døde i København i 2000. I NOX går
sprogforskning og sorgarbejde hånd i hånd.
Mød Anne Carson på Meese Scenen fredag
kl 18.45 og i koncertsalen lørdag kl 16.30

FOTO: CAMILLA HULTÉN FRUELUND

FOTO: EINAR FALUR INGÓLFSSON

ANNE CARSON (CA)

Forfatteren, der er født 1971 i Indien
og til daglig lever i New York, er mest
kendt for romanen Det tabte land, som
hun i 2006 bl.a. fik Booker-prisen for.
Men alle hendes romaner bærer samme
umiskendelige signatur; en virtuos forfatter, der
nådesløst behandler det moderne Indiens forandringer og udfordringer. Medvirker også i Lydtur 
Mød Kiran Desai i Giacometti Rummet torsdag
kl 18.30, fredag kl 17.30 og lørdag kl 16.30

KERSTIN EKMAN (SE)

Grande finale i gøglerbranchen er
Ekmans sprudlende nye roman,
der intelligent og vittigt driver gæk
med selvbiografien som genre, men
også spidder det litterære liv, ‘gøglerbranchen’. Romanen portrætterer to kvinder, den
ene er ombejlet forfatter, den anden en vulgær
og frimodig arbejdertype, som viser sig at være
ophavsmand til forfatterens bøger.
Mød Kerstin Ekman i koncertsalen torsdag kl 20.00

TOMAS ESPEDAL (NO)

Mod kunsten handlede om forfatterens
familie i tre generationer. Mod naturen
hedder den nye selvbiografiske og
prisbelønnede roman fra Espedal, en
stærk beretning om et kærlighedsforhold mellem en midaldrende mand og en yngre
kvinde, et forhold der er dømt til undergang.
Mød Tomas Espedal på Meese Scenen lørdag
kl 16.30 og søndag kl 12.00

FOTO: CATO LEIN

FOTO: SIMON LAUTROP

THOMAS BOBERG (DK)

FOTO: HELGE SKODVIN

FOTO: ROBIN SKJOLDBORG

KRISTIAN BANG FOSS (DK)

FOTO: CATO LEIN

FOTO: MATHIEU BOURGOIS AGENCY

CÉSAR AIRA (ARG)

KIRAN DESAI (IND)

JEFFREY EUGENIDES (US)

Forfatterskabet består af bare tre
romaner: Jomfruselvmordene, Middlesex, der vandt den eftertragtede
Pulitzer-pris i 2003, samt den nye,
roste Bryllupsintrigen. Den handler,
som ofte hos Eugenides, om det overvældende
drama, det er at blive voksen.
Mød Jeffrey Eugenides i Giacometti Rummet
torsdag kl 18.30 og i koncertsalen fredag kl 15.00
og lørdag kl 12.45

SIMON FRUELUND (DK)

Siden debuten i 1997 har forfatteren
gjort sig bemærket med ækvilibristiske
bøger, hvor eksistentielle historier er
skrevet med minimale udtryksmidler.
Panamericana hedder den seneste
roman. Vi følger personer parallelt i en filmisk prosa,
hvor der under stilens elegance er fart og drama.
Mød Simon Fruelund i Giacometti Rummet
fredag kl 16.30

MØD FORFATTERNE

Født i 1983 og debuterede i år med
digtsamlingen Tvillingerne: “lone går
hele vejen hun har øjne og en mund /
næsen er sparet væk til bedre dage
lone går / hele vejen der er ensomt
når det er varmt / lone er en mand
og jeg har løftet taget / goddag goddag”
Mød Rasmus Halling Nielsen på Meese Scenen
torsdag kl 20.00 og i Giacometti Rummet
søndag kl 15.00
Selskabet gør op danner afslutningen
på forfatterens forrygende trilogi,
en fortællekreds om Camilla og
personerne omkring hende. I den
nye bog er Alma, Camilla og moderen
omdrejningspunkterne for en melankolsk og
humoristisk prosa, der handler om tilværelsens
store ting spejlet i de små.
Mød Christina Hesselholdt i Giacometti Rummet
søndag kl 13.00 og på Meese Scenen kl 16.00
Den britiske forfatter, der i 2004 vandt
Man Booker-prisen for A Line of Beauty
(I skønhedens tjeneste) er tilbage med
Den lange afsked. Romanen forener
på bedste vis britisk vid og sproglig
elegance i en fortælling om politik, klasse, kunst
og seksualitet.

FOTO: ANNIKA VON HAUSSWOLFF

FOTO: ROBERT TAYLOR

ALAN HOLLINGHURST (GB)

FOTO: JOYCE RAVID

FOTO: ROBIN SKJOLDBORG

CHRISTINA HESSELHOLDT (DK)

FOTO: ISAK HOFFMEYER

FOTO: LARS GUNDERSEN

RASMUS HALLING NIELSEN (DK)

FOTO: KAROLINA ZAPOLSKA

FOTO: THOMAS PRISKORN

CHRISTINA HAGEN (DK)
Forfatterens tredje bog White Girl
former sig som en hvid kvindes forurettede svar til indfødte mænd på en
række turistferiesteder, hvor jeget føler
sig intimideret, snydt og chikaneret.
Sproget efterligner morsomt vores fordomme om
den dårligt uddannede indvandrer, så læseren
både er underholdt og foruroliget.
Mød Christina Hagen i Giacometti Rummet
søndag kl 14.00 og på Meese Scenen kl 16.00

Mød Alan Hollinghurst på Meese Scenen fredag
kl 17.30 og på Meese Scenen lørdag kl 14.30
Otte år efter Undtagelsen er forfatteren tilbage med Du forsvinder, om
skolelederen og familiefaderen
Frederik, der skifter personlighed som
følge af en hjerneskade. Romanen er
en filosofisk undersøgelse af, hvor lidt vi i virkeligheden ved om årsagerne til vores handlinger.
Mød Christian Jungersen i koncertsalen
søndag kl 16.30

FOTO: ANNE-SOPHIE FISCHER

FOTO: JAN GRARUP

CHRISTIAN JUNGERSEN (DK)

PIA JUUL (DK)

Af sted, til stede hedder forfatterens
nye samling som hun har givet genrebetegnelsen ‘noveller, episoder’.
Bogen rummer historier om at flytte sig
og være til stede – om de episoder og
hændelser man udsættes for: “Det er Merkur, siger
hun og ser vist på mig. Den drejer den forkerte vej,
det er derfor der sker så vilde ting lige nu.”
Mød Pia Juul i Giacometti Rummet lørdag kl 15.15
og i koncertsalen søndag kl 14.00

ANNE LISE MARSTRANDJØRGENSEN (DK)

Efter romanerne om Hildegard er forfatterens digte udkommet i musikalske
tolkninger, og snart udsendes romanen
Hvad man ikke ved. Den b
 eskriver en
familie, der går i opløsning i forældrenes ønske om at
følge med ungdomsoprørets kærligheds- og friheds
idealer – ikke mindst den seksuelle frigørelse.
Mød Anne Lise Marstrand-Jørgensen i Giacometti
Rummet søndag kl 12.00

NICOLE KRAUSS (US)

Ifølge New York Times “en af USA’s
mest betydningsfulde forfattere”,
kendt for Kærlighedens historie. Den
nye bog, Det store hus, er en stærk
historie om kærlighed og tab, skildret
gennem mennesker, der lever på forskellige tider i
det 20. århundrede. Medvirker også i Lydtur  
Mød Nicole Krauss i Giacometti Rummet torsdag
kl 18.30 og i koncertsalen fredag kl 18.30,
lørdag kl 14.30 og kl 16.30

MARA LEE (SE)

En forfatter “af den sjældne karat,
som består af lige dele poet, filosof,
plotmager, portrætmaler, kritiker og
komponist,” skrev en anmelder. Den
nye roman Salome, skildrer en teenagepiges verden i et originalt og poetisk sprog,
med klassiske Lee-temaer som kroppen, kønnet,
overflade og magt.
Mød Mara Lee i Giacometti Rummet fredag kl 15.30
og lørdag kl 12.45, samt i koncertsalen kl 16.30

KIM LEINE (DK)

Debuterede i 2007 med den selvbiografiske Kalak. Profeterne i Evighedsfjorden er fortællingen om 1700-tallets
Vestgrønland, hvor kolonien Sukkertoppen danner baggrund for den
stærke menneskeskildring, som er Leines speciale.
Det handler om kolonialismens ideologiske konflikter og om kulturmødet på godt og ondt.
Mød Kim Leine på Meese Scenen fredag kl 19.30

MØD FORFATTERNE
Sveriges internationalt berømmede
kriminalforfatter, hvis bøger er solgt
i mere end 40 millioner eksemplarer,
blev sidste år genstand for Kirsten
Jacobsens portrætbog. Den seneste
bog hedder Mindet om en snavset engel. Mankell
er også politisk akitivist, dramatiker og teaterleder
i Mozambique, hvor han bor halvdelen af året.
Mød Henning Mankell på Park Scenen lørdag
kl 11.15 og i koncertsalen søndag kl 12.00
Den libyske forfatters baggrund er
stærk: Faren var systemkritiker og blev
kidnappet i Kairo, og dukkede aldrig
op igen. Historien anes under debutromanen Mændenes land, som gav
Matar sit gennembrud i 2006, og den behandles
igen i En forsvindens anatomi, der netop er
kommet på dansk.
Mød Hisham Matar på Meese Scenen fredag
kl 15.00 og kl 17.30, og lørdag kl 12.45
Efter Kingsize (2006) er forfatteren
igen tilbage med DØ, LØGN, DØ, en
stor samling digte, der “blander kønskritik, kærlighed, sprogleg, koncept og
rytmesans på vilde forvirrende måder”,
som en anmelder rammende skrev.
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METTE MOESTRUP (DK)
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HISHAM MATAR (LY)
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HENNING MANKELL (SE)

Mød Mette Moestrup i Giacometti Rummet fredag
kl 15.00, på Park Scenen kl 17.50, i Giacometti
Rummet lørdag kl 12.45 og i koncertsalen kl 16.30
Forfatteren blev i 90’erne kendt for sin
10 bind store roman-føljeton om Ib fra
Horsens. Senere kastede Mortensen
sig over krimigenren, som han leverer
sin helt egen personlige udgave af.
Således også den seneste Slottet ved det Liguriske
hav som er frydefuld og uforudsigelig Mortensensk
prosa.
Mød Henning Mortensen i koncertsalen
søndag kl 14.00
Efter Claus Beck-Nielsens død, jordfæstelsen af den besværlige identitet
samt nedlæggelsen af Das Beckwerk,
er ophavsmanden genopstået som del
af sit gamle navn, Nielsen. Store Satans
Fald kaldes en filosofisk agentroman om Nielsens
og Rasmussens færd til Iran for at starte en revolution, der bliver begyndelsen på det store fald.
Mød Nielsen i Koncertsalen lørdag kl 16.30 samt
på Meese Scenen søndag kl 14.00

OLGA RAVN (DK)

Jeg æder mig selv som lyng hedder
Ravns (født 1986) debutdigtsamling,
der låner af Tove Ditlevsen, men også
er sin egen: “jeg forstår alt hvad du
siger med dine grønne grønne, med
din omplantning, lilla lilla marcherer, din sorg løber
over til mig. Hey smukke.”
Medvirker også i Lydtur 
Mød Olga Ravn på Meese Scenen torsdag kl 20.00
og i Giacometti Rummet søndag kl 14.30

CIA RINNE (SE)

Sproget er mangefarvet for forfatteren, der har boet i både Sverige,
Finland, Danmark og nu Berlin. Rinne
skriver visuel og konceptuel poesi,
som indgår i bøger, udstillinger eller i
musik, og som får læseren til at opleve og smage
på sproget påny.

JONATHAN SAFRAN FOER (US)

Kendt for romaerne Alt bliver oplyst
og Ekstremt højt og utrolig tæt på,
som netop er blevet filmatiseret med
Tom Hanks og Sandra Bullock. Foers
seneste bogværk er Tree of Codes, en
roman, hvis sætninger på forunderlig vis er skåret
ud af en roman af forfatteren Bruno Schulz.
Mød Jonathan Safran Foer i koncertsalen torsdag
kl 16.30, lørdag kl 12.45 og kl 16.30
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NIELSEN (DK)

Min mor siger hedder debutbogen, en
samling dialoger, hvor hovedpersonen
prøver at komme sig over et kærlighedsbrud, mens selvmedlidenheden
truer. Her demonstrerer Pilgaard (født
1985) sit store talent for underholdende replikudvekslinger, og blik for mennesker, der taler forbi
hinanden. Medvirker også i Lydtur 
Mød Stine Pilgaard på Meese Scenen torsdag
kl 20.00 og i Giacometti Rummet søndag kl 15.30

Mød Cia Rinne på Villa Scenen lørdag kl 14.30
og søndag kl 14.30
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HENNING MORTENSEN (DK)

STINE PILGAARD (DK)

JUDITH SCHALANSKY (D)

Med sine fire romaner har Schalansky
markeret sig som en af de mest
originale og spændende unge tyske
forfattere. På dansk er Giraffens hals
netop udkommet: en knivskarp humoristisk roman om en biologilærer på en skole i det
tidligere Østtyskland, som kæmper for at fastholde
naturlovene, og det hun tror på.
Mød Judith Schalansky i Giacometti Rummet
lørdag kl 14.00 og kl 16.30

MØD FORFATTERNE
Aktuel med I civil: “Sorgen er eksotisk,
en tropisk frugt, fed og løs i kødet omkring en mahognifarvet kerne, sådan
en frugt spiste jeg i plantagen: jeg suttede kernen ren og holdt den i hånden
og tog et billede af den. Om natten blev min hånd
så varm at jeg måtte lægge mig på den. Sorgen har
altid et øje på sig selv.” Medvirker også i Lydtur 
Mød Amalie Smith i Giacometti Rummet fredag
kl 17.00 og i koncertsalen lørdag kl 16.30
Sangeren, musikeren, fotografen
og forfatteren forundrede alle med
erindringsbogen Just Kids, der vandt
Amerikas største litteraturpris i 2010.
Bogen er en uforglemmelig kærlighedserklæring til fotografen Robert Mapplethorpe,
men også en hyldest til New York i de pulserende
år omkring 1970.
Mød Patti Smith på Park Scenen fredag kl 13.30,
kl 16.00, kl 20.00 og lørdag kl 11.15
Forfatteren, der i 2007 fik sit store
gennembrud med romanen Mærkedage, vil læse smagsprøver fra sin
nye roman Hjertet slår og slår, som
udkommer til efteråret. En roman om
en barndom på landet i 50’erne. Et portræt af en
dreng og hans far – en satan, en patriark, en tyran
over for hustru, børn og tjenestefolk.
Mød Jens Smærup Sørensen i Giacometti
Rummet søndag kl 16.00
Skandinaviens store digter, der modtog Nordisk Råds litteraturpris i 2005,
er aktuel på dansk med Klangenes bog,
oversat af digteren Julie Sten-Knudsen.
Digtsamlingen handler om moderens
smertefulde død af cancer, men beskrevet i
sammenhænge af erotisk kærlighed, politik
og filosofi.
Mød Göran Sonnevi i koncertsalen fredag kl 17.00

FOTO: DIANA MATAR

FOTO: SARA MAC KEY

GÖRAN SONNEVI (SE)

MORTEN SØNDERGAARD (DK)

For 21 år siden kom debutsamlingen
Sahara i mine hænder og for nylig
rejste forfatteren til ørkenbyen Siwa i
det sydlige Egypten: “Et æsel trak mig
hen til Albinokongen / og pludselig
var jeg kronvidne i en domstol, hvor jeg både / var
sigtet, dommer og bøddel: / ‘Du blir, det du planter’
råbte tilskuerne / og alle gav sig til at danse.”
Mød Morten Søndergaard på Villa Scenen lørdag kl 13.00
og kl 16.00, samt på Meese Scenen søndag kl 12.00

PIA TAFDRUP (DK)

Aktuel med digtsamlingen Salamandersol: “Jeg kan beslutte, om livet skal
standse her, / som en drøm afbrydes,
/ eller spændt begynde fra et andet
sted, / afvente, at tordenregn elektrisk
/ renser luften / så jeg kan ånde frit igen. Et instinktivt håb / får mig til at vælge det sidste.”
Mød Pia Tafdrup i Giacometti Rummet
søndag kl 16.30
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JENS SMÆRUP SØRENSEN (DK)
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PATTI SMITH (US)
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AMALIE SMITH (DK)

LINN ULLMANN (NO)

Forfatteren nåede ud til et stort publikum med romanerne Et velsignet barn
og Nåde, som sikrede hende priser og
international udbredelse. I dag udkommer hendes bøger på mere end 20
sprog. Med den aktuelle roste roman, Det dyrebare
dykker hun igen ned i familiens hemmeligheder, og
pirker i det ubehagelige.
Mød Linn Ullmann i koncertsalen fredag kl 20.00
og søndag kl 16.30

DAVID VANN (US)

Caribou Island og den netop oversatte
debutbog Fortælling om et selvmord
er Vanns dystre beskrivelser af livet i
vildmarken, med udgangspunkt i ham
selv. Vann har vundet utallige priser
og den sjæl han kigger ind i, kunne godt være
Amerikas, mener anmelderne.
Mød David Vann på Meese Scenen fredag kl 16.15
og kl 17.30, samt lørdag kl 12.45

PRAKTISKE INFORMATIONER

BOGSALG OG BOGSIGNERING Louisiana Butik sælger bøger af litteraturfestivalens forfattere. Efter arrangementer i koncertsalen og på Meese Scenen
er der 15 min. bogsalg og bogsignering.

Tak til oversætterne:
Kristian Bang Foss, Arild Batzer,
Camilla Christensen, Karen
Fastrup, Jan Hansen, Peter Højrup,
Jannie Jensen, Rigmor Kappel
Schmidt, Lilian Kingo, Charlotte
Kornerup, Martin Larsen, Pejk
Malinovski, Anette Petersen,
Julie Sten-Knudsen, Mich Vraa,

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

Juliane Wammen

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 giver fri entré. Hør mere i
Klubindgangen på museet eller se louisiana.dk

HELDIGVIS KAN DU NØJES MED AT
LÆSE OM den mest følsomme poesi

Der er kulturoplevelser, der er mere uundværlige end andre.
Men hele kulturen har fået en ny sektion på mindst 40 sider hver lørdag.
Og som om det ikke var rigeligt, har vi også introduceret en ny sektion,
SPIS&BO, om søndagen. Prøv begge dele med et weekendabonnement – 6 uger for 299 kr.

NY politiken-SEKTION.
HVER LØRDAG.

SLUT UK
VERSION

