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DEN NORSKE LITTERÆRE KANON  FORFATTERE VELGER FILM NORDISKE POETER  SKANDINAVISKE
MØTER  KRIM I PARKEN LUNSJ I PARKEN  OPPLYSNINGSTID  LITTERATURKIOSKEN TEGNESERIE-
VERKSTED  OVERSETTERTIMEN  FORFATTERNES HUS HAGEFEST  STEREO  PÅFYLL  UNGTEKST  2 PÅ
1 TIME FIRE FORFATTERE OG ET BAND  SKOTSK MALTWHISKY  SKRIVEKURS KONSERTER  TEATER
KUNSTUTSTILLINGER  ELVEVANDRING PUB TIL PUB  BANKNATTA
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Eget barne-/ungdomsprogram 29

Kart over Lillehammer 32

Kurs og seminarer 56

Tirsdag 29. mai
10.00 «En reise med Astrid Lindgren» Konsert i Kulturhuset Banken 30

15.00 Påfyllkurs «Sant og saklig» First Hotel Breiseth 58

17.00 Utstillingsåpning «Tro mot sitt håndverk» Maihaugen 51

17.00 Utstillingsåpning Kanon Galleri Dreyer XX

19.00 Åpningsforestilling. Maihaugsalen kr 250/100 (ikke festivalpass) 6

Onsdag 30. mai
11.00 Atle Kittang: Hva er en litterær kanon? Galleri Dreyer  kr 100 20

11.00 Doblougprisvinnerne leser. Søndre Park 28

12.00 Offentliggjøring av Den norske litterære kanon – Galleri Dreyer 20

12.00 Trine K Brumoen. Litteraturkiosken, Cafe Opus kr 100 24

12.00 Mie Hidle om Carsten Jensen. Oversettertimen, Søndre Park 23

13.00 Kjartan Fløgstad. Lunsj i Parken 25

14.00 Steffen Kverneland og Lars Fiske. Galleri Dreyer kr 100 20

14.00 Bjørn Herrman. «Hva er Troilus og Cressida?» 26

Opplysningstid Lillehammer Bibliotek kr 100

14.00 100-årsmarkering. Sigrid Undsets plass 59

15.00 Maja Lee Langvad. Lillehammer Kunstmuseum kr 100 37

15.00 Påfyllkurs «Barnas framtidsbibliotek». First Hotel Breiseth 58

16.00 Norman G. Finkelstein. Lillehammer Kino kr 150 8

16.00 Hjertets Kulturhistorie. Cafe Banken kr 150 11

17.00 Janus Kramhøft og Atle Næss. Skandinaviske møter, Cafe Banken kr 100 39

18.00 Knut Olav Åmås: «Verdien av uenighet» 12

Holbøsalen Kulturhuset Banken kr 100

18.00 STEREO. Mirjam Kristensen m fl leser. Bingo’n kr 100 40

18.00 Einar O. Risa: «Hvem var Casanova?»  27

Opplysningstid. Lillehammer Bibliotek  kr 100

18.00 Covershow. Henning Strandens minitrio. Kulturhuset Banken  kr 100 46

18.00 «Den unge Sigrid Undset». Kabaret. Bjerkebæk kr 150 59

19.00 Antisemitisme i dag. Debatt, Lillehammer Kino kr 100 9

19.00 Nordiske poeter. Erling Kittelsen m.fl leser. Cafe Banken kr 100 38

19.00 «TYL» Felix 40

19.00 (buss 18.00) «Over Ævne III». Det hemmelige teater kr 150 49

19.30 Årsmøte S.U.S. Bjerkebæk 59

20.00 Karsten Sand Iversen: «Hvem er Herta Müller?» 26

Opplysningstid, Lillehammer Bibliotek kr 100

20.00 Valkyrien Allstars. Kulturhuset Banken kr 150 47

20.00 Mai Sjöwall. Krim i Parken, Parkkafeen  42

21.00 Hicks & Sunde: «Troskap mot tradisjonen» 50

The making of Laphroaig. Rica Victoria Hotel  kr 200

21.00 Tove Nilsen velger film. Lillehammer Kino 41

22.00 «Uskarp 2». Baktruppen i Cafe Banken kr 100 48

22.00 Littfest «..hva fiskene tror». Bingo’n kr 150 44

Innhold
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Torsdag 31. mai
10.00 Yasar Kemal. Bjørnsonforelesningen,  HIL 52

11.00 Debutantene kommer. Søndre Park 28

12.00 Trenger vi en litterær kanon? Debatt. Galleri Dreyer  kr 100 22

12.00 Eva Stensrud. Litteraturkiosken, Cafe Opus kr 100 24

12.00 Kirsti Øvergaard om Theodor Kallifatides 23

Oversettertimen, Søndre Park

12.00 Tomas Forser, Kritikerseminaret. Holbøsalen Kulturhuset Banken kr100 56

13.00 Erik Fosnes Hansen. Lunsj i Parken 25

13.00 Påfyllkurs «Inn i teksten...» Rica Victoria Hotel 58

14.00 Peter Normann Waage: «Hva er Anna Karenina?» 26

Opplysningstid, Lillehammer Bibliotek  kr 100

14.00 Lynne Segal, Kritikerseminaret, Holbøsalen Kulturhuset Banken kr 100 56

15.00 Theodor Kallifatides, Lillehammer Kunstmuseum kr 100 37

16.00 Ungtekst, Lillehammer Kino 30

16.00 Fire forfattere og et band, Kulturhuset Banken 30

16.00 Herta Müller, Årets hovedforedrag, Lillehammer Kino kr 150 10

16.00 Dubravka Ugresic, Kritikerseminaret, 56

Holbøsalen Kulturhuset Banken kr 100

17.00 Torgrim Eggen og Gabriella Håkansson, 39

Skandinaviske møter, Cafe Banken kr 100

18.00 Jan-Erik Rekdal: Undset-forelesningen, Bjerkebæk kr 100 59

18.00 Oversetter eller forræder? Debatt, Holbøsalen, Kulturhuset Banken kr 100 16

18.00 STEREO, Brit Bildøen m.fl leser, Bingo’n kr 100 40

18.00 Carl-Michael Edenborg: «Hvem var Marquis de Sade?» 27

Opplysningstid, Lillehammer Bibliotek kr 100

18.00 Haugtussakonsert, Maihaugen kr 150 (ikke festivalpass) 50

18.00 Hagefest for alle! Nansenskolen kr 100 52

19.00 Har varsleren alltid rett? Debatt, Lillehammer kino kr 100 14

19.00 Nordiske poeter, Riina Katajavuori m.fl leser, Cafe Banken kr 100 38

19.00 Utstillingsåpning, Lillehammer Kunstmuseum 51

19.00 (buss 18.00) «Over Ævne lll» Det hemmelige teater kr 150 49

19.00 Fortellerscenen, Galleri Dreyer kr 100 (ikke festivalpass) 50

20.00 «Orkan» Konsert i Kulturhuset Banken kr 150 47

20.00 Alf Storrud: «Hvem er Orhan Pamuk?» 26

Opplysningstid Lillehammer Bibliotek kr 100

20.00 Knut Faldbakken. Krim i Parken 42

21.00 Jan Kjærstad velger film. Lillehammer Kino 41

21.00 «Fången på fyren» Teater, Galleri Dreyer kr 100 48

21.00 Anarchy in Åmot, Littfest, Bingo’n kr 150 44

22.00 QUIZ! Kulturhuset Banken kr 50 52

22.00 «Uskarp 2» Baktruppen i Cafe Banken kr 100 48

Innhold



Velkommen til litteraturfestival 
– i lyse forsommerdøgn!
Vi har et omfattende program å by på. Vi lener oss til festiva-
lens gode, trettenårige tradisjoner – samtidig som vi gir deg
nye, spennende programserier! Festivalen vår er gjennomsyret
av kanoner; fra den Norske Litterære Kanoen på 25 verker,
som offentliggjøres på festivalens andre dag – til deltakernes
personlige fem-på-topp! Vil du røpe din? Miniprogrammet 
på omslagets innsider er ordnet dag for dag, time for time,
med sidehenvisninger til den utdypende programteksten.
Festivalen skal representere både bredde og brodd – den skal
være både sær og populær! Vi håper at nye serier som
«Opplysningstid», «Litteraturkiosken», «Krim i parken»,
«Forfattere velger film» og alle konsertene våre gjør at vi når
et enda større publikum! Årets program har en sterk nordisk
profil – det er vi svært stolte av! Blant annet får vi besøk av
vinneren og seks andre nominerte til årets Nordisk Råds
Litteraturpris. På festivalens andre dag får vi høre det sterke
budskapet fra en mer langvegsfarende gjest; Norman G
Finkelstein. Festivalens hovedforedrag holdes av Herta Müller
og Bjørnsonforelesningen av Yasar Kemal. En verdensstjerne
som Antony gjester oss med gruppa the Johnsons. Barn og
unge får sin egen festival i festivalen! Les deres store festival-
program på de midterste sidene. Parken (der alt program 
er gratis!) og Kulturhuset Banken er «festivalens hjerte» – og
i tillegg har vi masse program i Lillehammer Kunstmuseum,
Biblioteket, Kinoen, Galleri Dreyer – og alle lokaler som på
kartet i midten er merket med Sigrid Undsets profil! First
Hotell Breiseth er festivalhotellet vårt, som også huser festival-
og pressekonter. Vi takker alle våre samarbeidpartnere, nasjo-
nale og lokale, alle de frivillige og alle forfatterne og andre
aktører som deltar på festivalen! Kjære publikum:

VI GLEDER OSS TIL Å TA IMOT DERE!

Velkommen til Lillehammer
Lillehammer er stolt av å få mulighet til å ønske velkommen til den årlige nasjonale møteplassen for litteratur i
Norge. En arena for den litterære debatten, en arena for bredt anlagt litteraturformidling i spennet fra det smale til
det brede. 

Lillehammerregionen har sterke litterære tradisjoner.  Det er ikke bare fordi alle de tre norske nobelprisvinnerne har
tilknytning til regionen, men også fordi mange andre forfattere har virket og virker her. 

Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene har utviklet seg til å bli landets mest betydelige kulturfestival med
«ordet»i sentrum.  Dette har hele tiden skjedd i et tett samarbeid mellom entusiastiske og dyktige ressurspersoner,
kommunen, fylkeskommunen, våre kulturinstitusjoner og nasjonale kulturmiljøer.

«Det er ittno som kjæm ta seg sjøl», og skal vi lykkes i å videreutvikle Litteraturfestivalen og Lillehammer som den
årlig nasjonal møteplass for  Litteratur i Norge må vi stå på sammen. Ordet og språket er en viktig del av kulturen
og litteraturfestivalen er med på å styrke litteraturens posisjon.

Jeg ønsker lykke til med årets festival og håper at et videre 
samarbeid kan gi nyttige impulser til utvikling for festivalen, 
og litteraturformidlingen.  La dere rive med i det rikholdige 
programmet på litteraturfestivalen!
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Welcome to Lillehammer
Lillehammer is proud to be able to welcome you to 
the annual national meeting place for literature in Norway. An arena for literary debate, an arena for a broadly
based dissemination of literature, spanning from specialised works to the broad appeal. 

The Lillehammer region has strong literary traditions. Not just because all three Norwegian winners of the Nobel
prize have connections to the region, but also because many other writers have worked and continue to work
here.

Norwegian Literature Festival – The Sigrid Undset Days, has developed into the most important cultural festival with
“the word” at its centre. It has always been arranged in close cooperation with enthusiastic and knowledgeable
resource persons, the Town Council, the County Council, our cultural institutions and national cultural circles.

Something never comes from nothing, and if we are to succeed in further developing the Literature Festival and
Lillehammer as the annual meeting place for literature in Norway, we must work together. There are probably limi-
tations, but there are an endless number of possibilities. Language and the word are an important part of culture,
and the literature festival helps to strengthen the position of literature.

I wish everyone luck with this year’s festival, and hope that further cooperation may yield interesting initiatives for
the development of the festival and for the dissemination of literature. I encourage you to get carried away by the
rich variety of the festival programme!

Synnøve Brenden Klemetrud
Ordfører i Lillehammer / Mayor in Lillehammer

Randi Skeie – festivalsjef

Gina Granum – logistikk- og markedsansvarlig
Frode Sannum – rådsleder
Jesper Holte – styreleder

5 bøker
Anne Franks dagbok
Dan Brown: Da Vinci-koden
Jo Nesbø: Harry Hole-bøkene
Alf Prøysen:
Hele forfatterskapet
Sigrid Undset:
Kristin Lavransdatter



Unfaithfulness is not just about secret dates or illicit love. We encounter it at all levels of
human life. Unfaithfulness towards friends, colleagues, family and relatives, partners in life,
or other persons with whom we enjoy an intimate and binding relationship. Faithlessness
towards prevailing perceptions, religious truths, political dogma or established traditions.
Disloyalty towards rules and authorities in every sense: state, church, school, small and large
societies, cultural codes, “ways of doing things”. Or we can be unfaithful to ourselves, to what
we believe in or stand for, our dreams, ideals, or moral conviction.

Nobody likes unfaithfulness. At the same time, there is no subject we have a more unquenchable desire to read or hear stories about. Literature is full of such stories, the
press never gets enough of them, everyday conversation or gossip is filled with them. He who throws the first stone, may nevertheless be making a grave error. Because,
when someone is unfaithful, it is usually because he or she wants to be faithful to something else. Faithfulness towards A implies unfaithfulness towards B. By being disloy-
al in one place, we remain loyal in another.

Branding someone as unfaithful may be an effective means of power. He or she who is branded “faithless” is not held in great esteem. In addition, there is the difference in
our perception, whether due to cultural background or personal situation. What one person would never regard as unfaithfulness, may nevertheless be experienced as cruel
deceit by another person. Actions taken lightly in one culture, are mercilessly punished in another.

The opening of Adrian Lyne’s film Unfaithful (2002) first shows you the word FAITHFUL on its own for a few seconds, before UN is added, like a first name. The same thing
goes for this year’s festival theme. The first name is UN, the surname is FAITHFULNESS.

Stig Sæterbakken Randi Skeie
Kunstnerisk rådgiver / Artistic Adviser Festivalsjef / Festival Director

Knut Hamsun: Victoria
Pär Lagerkvist: Barabas
Siba Shakib: Der Gud gråter
Jan Guillou: Tempelridderen
Carlos Ruiz Zafón:
Vindens skygge

Mircea Cartarescu: Nostalgien
Fjodor Dostojevskij:
Opptegnelser fra kjellerdypet
Peter Handke: Kravløs ulykke
Kenzaburo Oe: Tid for fotball
Nikanor Teratologen:
Äldreomsorgen i Øvre
Kågedalen

Randi Skeie

Stig Sæterbakken

5

Utroskap handler ikke bare om hemmelige stevnemøter og tilsneket elskov. Vi finner det på alle nivåer av menneskelivet. Utroskap mot venner,
kolleger, familie, livsledsagere eller andre man står i et fortrolig og forpliktende forhold til. Troløshet overfor rådende oppfatninger, religiøse sann-
heter, politiske dogmer eller nedfelte tradisjoner. Illojalitet mot regler og autoriteter i enhver forstand: stat, kirke, skole, små og store samfunn,
kulturelle koder, «måter å gjøre det på». Eller man kan være utro mot seg selv, det en selv tror på eller står for, ens drømmer, idealer eller moral-
ske overbevisning.

Ingen liker utroskap. Samtidig er det ikke noe tema vi har et mer uutslukkelig behov for å lese og høre historier om. Litteraturen er full av slike
historier, pressen får aldri nok av dem, ikke dagligtalen og sladderen heller. Den som kaster den første steinen løper allikevel en risiko for å bomme

stygt. For når noen er utro, er det gjerne fordi de ønsker å være tro mot noe annet. Troskap mot A, innebærer 
utroskap mot B. Ved å være illojale ett sted, er vi lojale et annet.

Å stemple noen som utro kan dessuten være et effektivt maktmiddel. Den står ikke høyt i kurs som er merket «tro-
løs». I tillegg kommer forskjellen i våre oppfatninger, enten de skyldes kulturell bakgrunn eller personlige forhold.
Noe den ene aldri ville tenke på som utroskap, kan av den andre likefullt oppleves som grusomt svik. Handlinger det
tas lett på i én kultur, straffes nådeløst i en annen.

I åpningen av Adrian Lynes film Unfaithful (2002), står først ordet FAITHFUL noen sekunder
alene, før UN føyes til, liksom et fornavn. Det samme gjelder for årets festivaltema. Fornavnet
er U, etternavnet TROSKAP.

U

5 bøker



Lars Saabye Christensen:
Halvbroren
Albert Camus:
Myten om Sisyfos
Knut Hamsun: 
Paa gjengrodde stier
Fjodor Dostojevskij: Idioten
Dan Brown: Da Vinci-koden

Konferansier: Atle Antonsen
Atle Antonsen er en av våre mest respekterte og populære komikere, kjent fra serier
som Team Antonsen og Etaten.

Åpningstale ved Arne Treholt
Treholt-saken er det store traumet i den norske nasjonalstatens moderne historie.
Ennå står påstand mot påstand i det som er Norges mest omfattende spionsak noen-
sinne. Gjenopptakelseskommisjonen vurderer i disse dager hvorvidt Treholt ble urett-
messig dømt. 

Arne Treholt ble selve symbolet på den utro tjener. «Han sviktet oss alle», var ordene
fra lagdommer Astrid Rynning da dommen ble avsagt i 1985. Med utgangspunkt 
i dette utsagnet vil Treholt dele sine tanker om skyld, svik og moderne heksebren-
ning. Spørsmålet han stiller er hvem svek hvem?

Baktruppen
Utdrag fra Baktruppens forestilling Uskarp 2, spesiallaget for Norsk Litteraturfestival
(se s. 48). Med Jørgen Knudsen, Worm Winther og Øyvind Berg.

Åpningsforestilling

MAIHAUGSALEN TIRSDAG 29. MAI KL 19:00

Ernest Hemingway:
Farvel til våpnene
Luke Rhinehart: The Dice Man
Tarjei Vesaas: Fuglane
Donna Tartt:
Den hemmelige historien
Neil Strauss + Mötley Crüe:
The Dirt

Nordisk Hagebruks Leksikon
fra 1945
The art of Japanese joinery
Noreena Hartz:
Gjeldens Historie 
Kristiania Politikammer:
Politi Tidende 1901 
Cauty & Drummond:
The manual

5 bøker

Atle Antonsen

Baktruppen Arne Treholt
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Programmet for barn og ungdom er i år for første
gang en egen festival i festivalen!
Representanter for disse festivaldeltakerne vil i løpet av forestillingen røpe denne 
festivalens navn, godt hjulpet av Hans Martin Austestads beatboxing!

Beatboxing er en form for vokalperkusjon som har blomstret fram i amerikansk
hiphopkultur og som siden har blitt tatt inn i flere forskjellige musikkstiler.

Hege Høisæter
Mezzosopranen Hege Høisæter synger George Bizets «Habanera» fra Carmen, 
– verdens mest populære opera. En opera med store emosjoner, sjalusi og 
utroskap – med en handling som utspiller seg i Sevilla. Hege Høisæter har vært
ansatt i solistensemblet til Den Norske Opera siden 2002, og sang der tittelrollen i
Carmen for en tid tilbake. Hun er også en aktiv utøver innenfor samtidsmusikk, og
synger  kirkemusikk og romanser. Høisæter akkompagneres av gitaristen 
Roy-Henning Snyen.

Valkyrien Allstars 
Valkyrien Allstars er den unge, sprudlende hardingfeletrioen med sin helt spesielle
sound, en blanding av folk, reggae og blues. Trioen består av Tuva Syvertsen, 
Erik Sollid og Ola Hilmen.

Utdeling av Eckbos Legaters Kulturpris 
og Doblougprisen

Charlotte Brontë:
Jane Eyre
Olav H. Hauge: Samlede dikt
Edith Södergran:
Samlede dikt
Bibelen
Tarjei Vesaas: Kimen

E. Hemingway: 
Og solen går sin gang
Gerd Brantenberg:
St. Croix trilogien
Knut Hamsun: Victoria
Jack Keoruac: On the road
Haruki Murakami:
Wind up-bird chronicle

Agathe Christie:
Ti små negerbarn
Erik Gamman: Bak tid og rom
Jostein Gaarder: Sofies Verden
Knut Hamsun: Markens grøde
Hardy-guttene

Astrid Lindgren: 
Mio min mio
Frances Burnett: 
Den hemmelige hagen
J. Bjørneboe: Jonas
Tolkien: Ringenes herre
Lars Saabye Christensen:
Beatles

John Irving: Garps Bok
Tarjei Vesaas: Fuglane
Ken Kesey: Gjøkeredet
Lars Saabye Christensen:
Beatles
Haruki Murakami:
Dans Dans Dans

Regi åpnings-
forestilling: 
Liv Hege Nylund

«Jeg har været min mann utro»

Selma Lagerlöf: 
Keisaren av Portugalien
Torborg Nedreaas: Av måne-
skinn gror det ingenting 
Jan Wiese: Kvinnen som kledte
seg naken for sin elskede 
Olav Duun: Juvikfolke 
Per Olov Enquist:
Livlegens besøk

5 bøker

Liv Hege Nylund

Erik Sollid

Tuva Syvertsen

Ola Hilmen

Hege Høisæter

Hans Martin Austestad
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Billetter kr 250,– / 100,–

Ikke festivalpass.

Festivalpass gir rabatt ved dørsalg.

TIRSDAG 29. MAI KL. 19:00



5 bøker

F
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Leo Tolstoy: War and Peace
Karl Marx: Capital
Noam Chomsky: Fateful
Triangle
Bertrand Russell:
Autobiography
John Stuart Mill: On Liberty

Onsdag 30. mai, kl 16:00 Misbruk av anti-semittismen, 
forfalskning av historien: Israels propagandakrig.
Misusing anti-Semitism, abusing history: Israel’s propaganda war
Midt-Østen-konflikten er vår tids store politiske betennelse. Spørsmålene og problemene omkring den er mange
og vanskelige. Finkelsteins utgangspunkt er den brede enighet han mener finnes blant historikere og menneske-
rettighetsorganisasjoner, om de overgrep og den lidelse som er dokumentert i regionen. Hvorfor står det da allike-
vel slik strid om fakta? Striden er ifølge Finkelstein skapt og vedlikeholdt av Israels forsvarere, i et forsøk på 
å legitimere okkupasjon og overgrep. Hans påstand er at anti-semittismen i dag blir utnyttet som et historisk 
spøkelse, hver gang Israel blir satt under internasjonalt press, dette for å fremstille israelerne som de historiske
ofrene, på bekostning av palestinerne, og på den måten beskytte Israel mot kritikk.

Foredraget blir holdt på engelsk

Billetter kr 150,–

Støttet av Institusjonen Fritt Ord

The Middle East conflict is the great political inflammation of our time. The questions 
and problems surrounding it are many and difficult. Finkelstein's premise is the broad
agreement which he believes is to be found amongst historians and human rights 

organisations concerning the injustices and the suffering documented in the region. 
Why, then, do such disagreements about facts occur?

Norman G. Finkelstein 
(f. 1953) er amerikansk
statsviter og en sterkt
omstridt kritiker av staten
Israel og av Holocaust-
industrien, som er hans
betegnelse på jødiske inter-
esseorganisasjoners politiske

og økonomiske utnyttelse 
av nazi-ofrenes lidelse. Med
sine kontroversielle syns-
punkter utgjør Finkelstein et
konstant uromoment i vår
egen samtids historieskri-
ving. Han er selv jøde og
begge hans foreldre satt i

tysk konsentrasjonsleir under
krigen. Han er blitt kalt en
«selvhatende jøde» og slått 
i hartkorn med revisjonister
og holocaustfornektere, og
hans seneste bok Beyond
Chutzpah ble forsøkt stoppet
av politiske krefter i USA.

”The new anti-Semitism is a spin-off
of the Holocaust industry. Whenever
Israel comes under international pres-
sure to resolve its conflict with the
Palestinians diplomatically or faces a
public relations debacle, its apologists
mount a campaign alleging that the
world is awash in a new anti-
Semitism.

,,

LILLEHAMMER KINO (SAL 1)
Norman G. Finkelstein
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5 bøker

5 bøker

5 bøker

5 bøker

5 bøkerOnsdag 30. mai, kl 19:00 «Antisemittisme i dag»
Knapt noe tema i verden er mer ømtålig enn antisemittismen. Den israelske ambassadøren hevder Norge er det mest
antisemittiske landet i Europa, mens andre mener påstandene om økende jødehat blir utnyttet som forsvar for Israel.

Vi spør:
l Hvor utbredt er antisemittismen i dag?
l Finnes det et evig jødehat i Europa?
l Sitter anklagen om antisemittisme for løst?
l Hvor går grensen mellom antisemittisme og legitim kritikk av Israel?

I panelet: Norman G. Finkelstein (professor statsvitenskap og forfatter, USA), Lynne Segal (professor i psykologi og
kjønnsstudier, Storbritannia) og Odd-Bjørn Fure (direktør ved Holocaust-senteret, Norge).

Ordstyrer: Marte Michelet, journalist i Dagbladet

Debatten foregår på engelsk

«Anti-Semitism today»
There is hardly a more sensitive issue in the world than anti-Semitism. The Israeli ambassador claims Norway is the
most anti-semitic country in Europe, while others insist that such allegations of growing hatred towards jews are exploi-
ted as defence for Israel. We ask:
l How widespread is anti-Semitism today?
l Is there an eternal hatred of jews in Europe?
l Are accusations of anti-Semitism put forward too easily?
l Where do you draw the line between anti-Semitism and legitimate criticism of Israel?

Participants: Norman G. Finkelstein (professor of political science and author, USA), Lynne Segal (professor of
Psychology & Gender Studies, UK) and Odd-Bjørn Fure (director of the Holocaust Center, N). 

Chairman: Marte Michelet, journalist.

Debatten arrangeres i samarbeid med Dagbladet

Billetter kr 100,–

5 bøker

Leo Tolstoy: War and Peace
Karl Marx: Capital
Noam Chomsky:
Fateful Triangle
Bertrand Russell:
Autobiography
John Stuart Mill: On Liberty

Barbara Ehrenreich: Dancing 
in the Streets – A History of
Collective Joy
Jacqueline Rose:
The Question of Zion
Philip Roth: Everyman
Adrienne Rich:
The Art of the Possible
Grace Paley: Just as I Thought

Norman G. Finkelstein

Lynne Segal

5 bøker
Norbert Elias: Über den
Prozess der Zivilisation
Marc Bloch: La Société féodale
Cornelius Castoriadis:
L’institution imaginaire de la
société
Hans E. Kinck: Fra hav til hei
Alexander L. Kielland:
Skipper Worse

Odd-Bjørn Fure

5 bøker
Homer: Odysseen
Fjodor Dostojevski:
Forbrytelse og straff
F. Scott Fitzgerald:
The great Gatsby
Virginia Woolf:
To the Lighthouse
Chinua Achebe:
Things fall apart

Marte Michelet

LILLEHAMMER KINO (SAL 3)
Debatt
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5 bøker

M

Herta Müller (f. 1953) er
en av de mest fremstående
europeiske forfattere i dag.
Hun ble født i Romania og
vokste opp som del av den
tyskspråklige minoriteten
der. Undertrykkelsen og for-
følgelsen under Ceausescus

im Westen
wie das Kalb
auf dem
Diwan.

regime tvang henne i utlen-
dighet på 80-tallet, og siden
1987 har hun bodd i Berlin.
Hun er oversatt til en rekke
språk, også norsk, og har
mottatt flere prestisjefylte
priser, blant annet den euro-
peiske Aristeionprisen. 

Während ich - aus der Diktatur ange-
kommen im Nürnberger Übergangsheim
- verhört wurde von einem deutschen
Geheimdienstler, dachte ich: Nun bin
ich ganz frisch gerettet und sitze hier

,,

LILLEHAMMER KINO (SAL 2)
Herta Müller

Torsdag 31. mai, kl 16:00 Alltid den samme snøen 
og alltid den samme onkelen
Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel
Med utgangspunkt i sterke personlige erfaringer – et impulsivt svik av faren da hun var syv år, flukten fra
Ceausescus Romania sammen med moren, absurde forhørssituasjoner i det frie vesten – vil Herta Müller snakke
om sin manglende tiltro til språket. Som ungdom og voksen under diktaturet fikk hun føle språkets falskhet på
kroppen, som forfatter arbeider hun hver dag med å unngå at språket blir et svik, mot en selv, eller mot andre.

Hvordan kan man være tro mot det man vil beskrive, mot det man vil uttrykke? Leder ikke språket oss på avveie
i forhold til det vi vil si, straks vi prøver å få sagt det? Ord som FORRÆDERI og SVIK: kan vi stole på dem? Hva
så med et ord som SØLVSKJE? Eller ØYENHUNGER? Eller FENGSEL? Hva med ordet SNØ? Hva med ordet
ONKEL?

Foredraget blir holdt på tysk. En bok med en norsk oversettelse av foredraget følger med billetten. Boken er et
samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival og Tiden Forlag og er produsert i et eksklusivt opplag på 500 eks.

Billetter kr 150,–

Støttet av Institusjonen Fritt Ord

For en introduksjon til Herta Müllers forfatterskap, hør Karsten 
Sand Iversens Opplysningstid-foredrag, Lillehammer Bibliotek, 
onsdag 30. mai, kl. 20:00.

Thomas Bernhard: 
Das Kalkwerk
Imre Kertesz: 
Roman eines Schicksallosen
M. Blecher: Geschichten aus
der unmittelbaren
Unwirklichkeit
Jorges Semprun: 
Was für ein schooner Sonntag
Alexandar Tisma: 
Der Gebrauch des Menschen
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Onsdag 30.mai, kl 16.00 Ole Martin Høystad 
og John Irons: Hjertets kulturhistorie
I 2003 skrev Ole Martin Høystad boka Hjertets kulturhistorie der han tok utgangspunkt i Sigrid Unsets utsagn om at
«Menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager» for å lage en idehistorisk framstilling av menneskers syn på
og opplevelse av kjærlighet gjennom tidene. Dette er en interessant bok som er oversatt til flere språk, og som nå er
under oversettelse til engelsk. Oversetteren heter John Irons. Høystad og Irons har hatt nær kontakt under oversettel-
sesprosessen, og Høystad har i samarbeid med Irons omarbeidet deler av boka for den engelske utgaven. Det er sjel-
dent og spennende at en oversetter og en forfatter samarbeider så tett om et prosjekt. De er med andre ord et godt
team som ville kunne ha mye å meddele – for å ikke si mye på hjertet!

Arrangementet er et samarbeid med Norla

Lørdag 2. juni, kl 14.00 Helge Hognestad: Tro mot sin indre stemme
Mennesket er mer enn støv, mer enn kropp, tanker, følelser.  I det indre er vi i kontakt med det guddommelige, med
skaperkraften, med universell bevissthet, et annet nivå enn den daglige bevissthet – «Selvet», «Gudsriket», «Kristus»,
«Den indre kilde». Utfordringen er å ta imot signalene derfra, forsøke å forstå dem, vurdere dem, la seg påvirke av dem
og foreta valg. Være tro mot sin indre stemme.

Helge Hognestad (f. 1940) er prest, statsstipendiat siden 1984, seniorprest i Hamar siden 2004, teologisk doktorgrad på
et arbeid om kirkens forkynnelse. Han har skrevet flere bøker om kirke og kristendom og er opptatt av den nye ånde-
lighet og den religiøse søken i vår tid. Hognestad er dessuten en som selv har opplevd å bli stemplet som utro mot
rådende oppfatninger innen den norske kirke, noe som førte til at han måtte forlate sitt embete i 1984, dette etter en
langvarig konflikt der striden sto om gamle dogmer versus en ny og radikal teologi.

Søndag 3. juni, kl 14.00 Sigrid Combüchen: Hva var Hamsun tro mot?
Knut Hamsun var ikke standhaftig og urokkelig, verken i sin livsførsel eller sin fremferd forøvrig. Sagt på en annen måte
var han vel snarere tro mot sine innskytelser. Å følge sine impulser forbinder vi jo vanligvis ikke med noen form for tro-
skap. Allikevel er det nettopp innskytelsenes bevegelighet og detaljoppfatning som gjør Hamsuns stemme så rik og vari-
ert. Han har en umiskjennelig stemme, som han var tro mot, han fulgte den, og den var den eneste han lyttet til.
Stemmen er lett å oppfatte, men var vanskelig å skape. Å utvikle denne så sannferdig og så full av nyanser som mulig
var hans prioritet og ledestjerne. Ingenting annet krevde hans troskap på samme måte, og ingenting fikk den.

Sigrid Combüchen (f. 1942) er forfatter med tysk-litauisk bakgrunn. Hun debuterte som romanforfatter 18 år gammel,
vendte tilbake til forfatterskapet i en alder av 35 og har siden utgitt et titalls romaner, vært litteraturkritiker i Dagens
Nyheter i mange år, ved siden av virksomhet i TV og radio. I dag er hun lærer på forfatterskolen ved universitetet i Lund.
Til Norsk Litteraturfestival kommer hun som nybakt æresdoktor (seremonien finner sted 1. juni!), for å snakke med
utgangspunkt i sin bok om Knut Hamsun, Livsklättraren, som kom ut i 2006.

Billetter alle arrangementer kr 100,– Støttet av Institusjonen Fritt Ord

CAFÉ BANKEN

5 bøker

5 bøker

Lars Fr. H. Svendsen:
A Philosophy of Boredom
Ole Martin Høystad: 
A History of the Heart
Karen Risager:
Anguage and Culture 
Finn Barnow: An Outline of the
History of Urban Development 
Hugo Claus: Greetings

Louis de Bernieres:
Fugler uten vinger
Doris Lessing: Shikasta
Herbjørg Wassmo:
Lykkens sønn
Lars Saabye Christensen:
Halvbroren
Irwin Yalom:
Da Nietzsche gråt

John Irons

Helge Hognestad

5 bøker
J. W. Goethe:
Wilhem Meisters Lehrjahre
Virginia Woolf: The Waves
Knut Hamsun: Mysterier
Anton Tsjekhov: Novellene
Harry Martinson:
Nässlorna blomma

Sigrid Combüchen



Onsdag 30. mai, kl 18:00 Holbøsalen
Knut Olav Åmås: Verdien av uenighet. Debatt og dissens i Norge
Er Norge et samfunn preget av konsensus og konformitet – eller en debattlyst uten sidestykke? Er det blitt lettere eller
vanskeligere å være en dissident i dette landet i dag? I dette foredraget stiller Aftenpostens redaktør Knut Olav Åmås
spørsmålet: Når er lojalitet en dygd, og når blir lojalitet et svik? Og i hvilke situasjoner kan utroskap mot 
kollektivene i vår tid ses som en plikt? 

Fredag 1. juni, kl 14:00 Café Banken
Edvard Hoem / Trond Tendø Jacobsen: Det ømtåliges kunst
Hva står på spill når man skriver biografisk eller skjønnlitterært om sin egen nære familie? Hvilke utfordringer med hen-
syn til troskap står man overfor når man skal gi en fremstilling i skrifts form av en far eller en mor? I romanen Mor og
fars historie (2005) skriver Edvard Hoem om sine foreldre, Knut og Kristine. Det er en historie om kjærlighetens sterke
– og vanskelige – bånd, fortalt fra en sønns omsorgsfulle perspektiv. Trond Tendø Jacobsen har skrevet bok om sin far,
forfatteren Rolf Jacobsen. I Kjente jeg deg? (2007) legger han blant annet frem brevvekslingen mellom foreldrene fra
tiden etter krigen, da Rolf Jacobsen sonet sin landssvikerdom. Møt de to forfatterne i samtale om det ømtåliges kunst.
Ordstyrer er Magnhild Bruheim.

Lørdag 2. juni, kl 16:00 Café Banken, 
Tor Obrestad / Hans Petter Sjøli: Troskap mot idealene?
Troskapen til ml-prosjektet er fortsatt sterk, selv blant falne kadere og blant folk som har tatt avstand til sine ungdoms
svermerier. Journalisten og historikeren Hans Petter Sjøli snakket med mange under arbeidet med boken Mao, min Mao
og sier at det som går igjen i de fleste fortellingene, er «djupheten», det gjennomgripende, det veldige 
engasjementet. Forfatteren Tor Obrestad utga sist høst romanen Vi skal kle fjellet med menneske og våpen, en bok som
kan leses som en klargjøring og oppsummering av hans egen tid i ml-bevegelsen, og som ble møtt med fortielse fra
venner og kamerater i miljøet og det fordums partiet. Møt de to i en samtale om troskap og utroskap under den røde
fane.

Ordstyrer er Trygve Åslund.

Billetter alle arrangementer kr 100,– 

Støttet av Institusjonen Fritt Ord

12 KULTURHUSET BANKEN

5 bøker

5 bøker

Virginia Woolf: Orlando
Roland Barthes: Fragmenter 
av kjærlighetens språk
Stein Mehren: Kjærlighetsdikt
Oscar Wilde:
The Picture of Dorian Gray
Olav H. Hauge:
Dikt i umsetjing

Edvard Hoem:
5 bøker Jobs bok
Homer: Iliaden
William Shakespeare: Macbeth
Fjodor Dostojevskij:
Brot og straff
August Strindberg:
Frøken Julie

Knut Olav Åmås, f. 1968, debatt- og kronikkredaktør Aftenposten

Edvard Hoem, f. 1949, forfatter

5 bøker
Amin Maalouf: Leo Afrikaneren 
Harry Martinson: Aniara
Carter Forrest:
Du finner meg i fjellene
Tsjingiz Ajtmatov: Og dagen
varer lenger enn et århundre
Orhan Pamuk: Snø

Trond Tendø Jacobsen, f. 1942, kommunikasjonsrådgiver

5 bøker
Olav Nygard: Dikt i utval
Simone de Beauvoir:
Mandarinene
Astrid Lindgren:
Bøkene om Emil i Lønneberga
Henrik Wergelands dikt
Väinö Linna: Ukjent soldat

Tor Obrestad, f. 1938, forfatter

5 bøker
Jens Bjørneboe:
Frihetens øyeblikk
Salman Rushdie: Grunnen
under hennes føtter
Iris Murdoch: Sandslottet
Milan Kundera: En spøk
Dag Solstad: Gymnaslærer
Pedersens beretning om...

Hans Petter Sjøli, f. 1974, journalist og historiker



U

Petronella Barker
(f. 1965) har hatt en rekke
roller for film og teater,
senest i Nationaltheatrets
oppsetninger av Hedda
Gabler og Markens grøde, 
og i spenningsserien
Kodenavn Hunter på NRK TV.

– Jeg har vært min mann utro. –
– Jeg skriver det ned og sitter og stirrer
på de ordene – de er alle mine tanker. Slik
skrev jeg engang Ottos navn og stirret på
det: Otto Oulie, Otto Oulie, Otto Oulie. –

,,

13LILLEHAMMER KINO (SAL 2)

5 bøker

Per Olov Enquist:
Nedstörtad engel
T. S. Eliot: Collected poems
Simone de Beauvoir:
Mandarinene
Fjodor Dostojevskij:
Brødrene Karamasov
Albert Camus:
Myten om Sisyfos

Ottos brev kommer så presist som tirsdag og lørdag kommer. Han er ved godt mot og skriver, det går
stadig fremover. Når jeg har lest dem, sitter jeg alltid med den samme skuffelse; de er så upersonlige. Enda
han nesten bare skriver om barna og hjemmet, og så litt om hvordan de lever oppe på sanatoriet; men det
er som det likså godt kunne gjelde hvilket som helst annet hjem og andre barn.

Jeg skammer meg selv over at jeg tenker på den slags ting – fester meg ved hans forretningshånd og
forretningsstil – jeg føler jo allikevel i hverteneste brev, hvor han går og lenges etter oss alle der oppe, min
stakkars gutt, og er så glad i oss.

Jeg kan forresten ikke heller få sammen et eneste naturlig og utvungent brev. Jeg skriver ene og alene
om barna, men ser selv hvor dårlig minebrev er skrevet. Det merker visst forresten ikke Otto.

Sigrid Undset: Fru Marta Oulie (Aschehoug, 1907)

,,

Søndag 3. juni, kl 13:00 100-års jubileum Fru Marta Oulie
I år er det 100 år siden Sigrid Undsets debut-roman Fru Marta Oulie kom ut. Vi markerer jubileet med en 
opplesning av romanen i sin helhet, ved skuespiller Petronella Barker.

Fru Marta Oulie er en smertefull kjærlighetsfortelling om ekteskap og utroskap, skrevet i dagbokform. Det hand-
ler om samvittighet, skyld, lengsel og erotisk lidenskap, innledet med noen av norsk romanhistories mest berøm-
te åpningsord: «Jeg har vært min mann utro». 

Innlagt pause, med mulighet for kjøp av snacks og forfriskninger. 

Billetter kr 150,–

Undset-seminaret (se side 59).



Torsdag 31. mai, kl. 19:00 Har varsleren alltid rett?
Ordet varsler betegner en person som avslører og varsler om kritikkverdige forhold, ulovligheter eller uregelmessigheter
i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt. Ofte har ledelsen for-
søkt å dysse ned eller skjule opplysninger om slike forhold, eller forsøkt å straffe varsleren, for eksempel med av-
skjedigelse. Fenomenet har fått stor oppmerksomhet i massemediene de siste årene, og varsling har ført til flere skan-
daler i offentlig forvaltning og i næringslivet. Vi spør: Er varsling alltid det rette? Kan prisen bli for høy? Å vinne frem
med sin sak som varsler, forutsetter ikke det en svært ressurssterk person, med et godt nettverk i det offentlige rom?
Hva da med dem som ikke har slike ressurser og slike kontakter?

I panelet sitter blant annet Jon Hustad (journalist) og Håvard Melnæs (journalist og forfatter).

Ordstyrer: Cato Schiøtz (advokat)

Støttet av Institusjonen Fritt Ord

Billetter kr 100,– 

Fredag 1. juni, kl. 16:00 Troskap mot det norske
Vi har nylig fått troskapseden som nye statsborgere oppfordres til å sverge, stadig oftere refereres det til «våre norske
verdier», og mange uttrykker bekymring over at minoriteter lager egne samfunn i samfunnet. 

Vi spør:

l Hva innebærer troskap mot Norge?
l Hva slags troskap skal vi kreve av minoriteter?
l Finnes det egne norske verdier?
l Skal disse verdiene hegnes om og i så fall hvordan?

I panelet: Nina Witoszek (forfatter og forsker), Torgrim Eggen (forfatter), Abid Raja (advokat) og Hallgrim Berg (forfat-
ter og medlem i Kulturrådet).

Ordstyrer: Marte Michelet (journalist).

Debatten arrangeres i samarbeid med Dagbladet.

Billetter kr 100,– 

14 LILLEHAMMER KINO (SAL 3)

5 bøker

5 bøker

Gustave Flaubert:
Madame Bovary
Henrik Ibsen: Peer Gynt
Henrik Ibsen: Vilanden
Hugh Trevor-Rooper:
The Last Days of Hitler
Fredrik Barth: Politcial leaders-
hip among the swat pathans

Koranen
Lars Saabye Christensen:
Beatles
Franz Kafka: Prosessen
Tusen og en natt
Edward Said: Orientalismen

Jon Hustad

Abid Raja

Debatt
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5 bøkerLørdag 2. juni, kl. 19:00 Utroskap som salgsvare
Vi spør: Hva ligger bak medias uutslukkelige hunger for utroskapshistorier? Hvorfor vil vi så gjerne se og høre om utro-
skap? Alt fra berømtheters pikante sidesprang (eks: Clinton), til offentlige personers svik av venner og kolleger, politi-
kere som er utro mot egen overbevisning, moralske refsere som faller for eget grep. Utroskap, i sin ytterste konsekvens,
som noe media ikke nøyer seg med å avsløre, men også selv iscenesetter og legger til rette for (Big Brother).

I panelet: Helge Rønning (professor i medievitenskap), Magnus E. Marsdal (forfatter), Karen Eldbjørg Toven (direktør for
Magasin- og Ukepresseforeningen).

Ordstyrer: Per Anders Madsen

Billetter kr 100,– 

Søndag 3. juni, kl. 19:00 Vår tids syn på utroskap
Vi spør: Hva er den rådende oppfatning av utroskap i dag? Hvordan har vårt syn på utroskap endret seg? Hva har nasjo-
nalitet og kulturell bakgrunn å si for hvordan vi hanskes med det? I hvilken grad er det kontakt eller konflikt mellom
forskjellige syn på utroskap i det flerkulturelle Norge? Og hva med de unge, er de mer liberale eller mer puritanske enn
ungdom for ti år siden, tyve år siden?

I panelet sitter blant annet Wencke Mühleisen (kjønns- og medieforsker), Lene Therese Teigen (forfatter og instruktør)
og Vigdis Hjorth (forfatter).

Ordstyrer: Erling Lægreid (journalist)

Billetter kr 100,– 

Støttet av Institusjonen Fritt Ord

LILLEHAMMER KINO (SAL 3)

5 bøker

5 bøker

5 bøker

Franz Kafka: Prosessen
Väinö Linna: Ukjent soldat
Umberto Eco: Rosens navn
Jung Chang: Ville svaner
Georg Johannesen:
Høst i mars

Pocketbook of Verse
Albert Camus: Fallet
Knut Hamsun: Landstrykere
Olav Duun: I eventyre
Olav H. Hauge: Dikt

Per Anders Madsen

Erling Lægreid

Debatt



Torsdag 31. mai, kl. 18:00 Traduttore? Tradditore? 
Oversetter eller forræder?
Vi spør om oversettelse mellom de nordiske språk undergraver forståelsen av nabolandenes språk og er et forræderi mot
en felles nordisk tradisjon. Ja, kan ikke oversettelse også være et forræderisk anslag mot den enkelte originaltekst, ved
at oversetteren vender blikket mot sitt hjemland og sitt hjemmepublikum, og vender det døve øret til originalens tone?
Lager en velklingende og velfrisert tekst som er en kulturell og litterær sabotasjehandling på samme gang? Og hvis over-
setteren på den annen side forsøker å gå forfatterens ærend ved å være så teksttro at oversettelsen nærmest blir bok-
stavtro — svikter man da sitt sitt hjemmepublikum fordi man radbrekker sitt morsmål? Oversetterne Ingrid Windisch (S),
Karsten Sand Iversen (DK) og Per Qvale (N) samtaler om oversetterisk utroskap.

Fredag 1. juni, kl. 17:00 Essayet: De troløses sjanger?
Vi spør om essayet er ein bastardsjanger som gir form til fritenkjaren, dissedenten og den trulause, ei uvøren form for
standpunkt og refleksjonar på kanten av det aksepterte og etablerte. Og blir essayet difor også både politisk og filo-
sofisk opprøret sin sjanger, ein stad for alvor. Eller er essayet den eldre mannens sindige, men akk så ufarlege, og til
og med aristokratiske kommentar. Essayistane Jon Hellesnes, Morten Claussen og Pedro Carmona-Alvarez vil samtale
med Aslaug Nyrnes om sjangerens truskap og utruskap historisk og gjennom nåtidige eksempel.

Lørdag 2. juni, kl. 17:00 Teaterinstruktører: Tro mot teksten?
Vi spør om ein kan snakke om truskap, når scenetekst skal bli teater. Er truskap mot sceneteksten viktig, og i så fall
kvifor, og for kven? Nokre hevdar at så lenge ein lagar godt teater, så er det umogleg å gjere teksten urett. Andre er
opptekne av sceneteksten som litterær heilskap, og av at denne må takast vare på, også når teksten blir til teater. Atter
andre meiner at truskap handlar om å ta vare på verket si «sjel» – snarare enn språket eller dramaturgien. Suzanne
Osten, Eirik Stubø, Tom Remlov og Hans Henriksen snakkar med Maria Tryti Vennerød om dette.

Arrangementet er et samarbeid med Norske Dramatikeres Forbund. Billetter alle arrangementer kr 100,–

16 HOLBØLSALEN, KULTURHUSET BANKEN

5 bøker

5 bøker

5 bøker

Tom Kristensen: Hærværk
Togny Lindgren:
Hummelhonung
Kerstin Ekman:
Händelser vid vatten
Göran Tunström: Under tiden
Gunnar Ekelöf/Lena Cronqvist:
Diwantrilogin

Georg Johannesen:
Rhetorica Norvegica
Inger Christensen: Alfabet
Svein Jarvoll: Et hvilket som
helst glass vann
Kjartan Fløgstad:
Grand Manila
Angvald Gjelsvik:
Projeksjonsteikning

Lars von Trier: Idioterne
Henrik Ibsen: Peer Gynt
Harold Pinter: Elskeren
Knut Hamsun: Pan
Jakob Sande:
Ormeljod/Dikt i samling

Aslaug Nyrnes, f. 1953, professor i kunstfagdidaktikk

Maria Tryti Vennerød, f. 1978, dramatiker

Per Qvale, f. 1946, oversetter

Debatt

Søndag 3. juni, kl. 12:00 Tro mot teksten? I praksis, Holbøsalen, Kulturhuset Banken
Seminaret fokuserer på de innledende prosesser i arbeidet med manus som skal bli forestilling. Hvilke spørsmål stiller regissøren og skuespillerne seg, hvilke 
kunstneriske valg tas før prøvestart i det en prøver å forstå/tolke et teatermanus? 

Manuset «Bedre enn sjokolade» av Kim Atle Hansen leses i sin helhet av to skuespillere ved Det Norske Teatret. To regissører ser nærmere på utdrag av manus, for å
konkretisere tekstens potensiale og begrensninger. «Bedre enn sjokolade» skal produseres av Det Norske Teatret til Norsk Dramatikkfestival/Samtidsfestivalen i Oslo 
i oktober 2007.

Seminarledere er Jan Sælid (skuespiller og regissør) og Mette Brantzeg (regissør). Dramatiker Kim Atle Hansen deltar også. Arrangementet er et samarbeid med Norske
Dramatikeres Forbund. Arrangementet er åpent for alle. Fri entré.



Lørdag 2. juni, kl. 13:00 Vinner av Nordisk Råds Litteraturpris 2007
Vi ønsker velkommen til et eksklusivt møte med årets vinner av Nordisk Råds Litteraturpris, Sara Stridsberg. 

Stridsberg (f. 1973) tildeles den prestisjefylte prisen for romanen Drömfakulteten, som er en biografisk fiksjon om
legendariske Valerie Solanas, prostituert, narkoman og hardcore feminist, berømt for å ha skutt og skadet Andy
Warhol, dessuten forfatter av det beryktede manifestet SCUM (Society for Cutting Up Men). 

Drömfakulteten, med undertittelen Tillegg til seksualteorien, tar utgangspunkt i de siste dager av Solanas liv. 
I begrunnelsen fra Nordisk Råd heter det blant annet: «Drömfakulteten er en brennende roman med mange dyp.
Navet i fortellingen utgjøres av det ekstrem-feministiske ikonet Valerie Solanas og hennes på mange vis tragiske
livsskjebne. Stridsberg blander dokumentarmateriale og fri fiksjon i en febril, vibrerende prosa. (...) Sitt alvorlige
emne til tross er Drömfakulteten en roman som bæres frem av en enorm energi og språklig vellyst.»

Stridsberg har tidligere oversatt SCUM-manifestet til svensk. Teaterstykket «Valerie Jean Solanas ska bli president
i Amerika», som er basert på Drömfakulteten, hadde urpremiere på Dramaten i Stockholm ifjor. Hun debuterte 
i 2004, med romanen Happy Sally.

Møt forfatteren i samtale med Simen Ekern, debattredaktør i Dagbladet.

Støttet av Nordisk Kulturfond

Hør Stridsberg lese fra prisvinnerromanen på Bingo’n, 
lørdag 2. juni kl. 18:00, i festivalens nye opplesningsserie 
STEREO.

S
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Sarah Kanes: Samlade pjäser
Joyce Carol Oates: Blonde 
Unica Zurn:
Mörk vår & Jasminmannen
Sylvia Plaths dagböcker
Elfriede Jelinek: Något

Leonardo Sciascia: Uglens dag
Søren Kierkegaard: Enten-Eller
Haruki Murakami:
Den store sauejakten
Franz Kafka: Prosessen
F. Scott Fitzgerald:
Tender is the night

5 bøker

5 bøker Simen Ekern

Sara Stridsberg

Sara Stridsberg

Scum



Om den norske litterære kanon
Ordet kanon, med trykk på første stavelse, kommer av gresk og betyr en rettesnor eller målestokk.

En litterær kanon er et utvalg bøker som innenfor en bestemt kulturkrets blir vurdert som de viktigste, mest sentrale verkene.

En litterær kanon vil alltid være omstridt. Men den vil også kunne tjene som et uvurderlig verktøy for den interesserte leser. «Hva skal den enkelte som fremdeles
ønsker å lese, forsøke å lese, så langt ut i historien?» spør den amerikanske litteraturprofessoren Harold Bloom i innledningen til Vestens litterære kanon, en bok som
vakte harme og begeistring da den utkom i 1994 og som ga støtet til en opphetet debatt om litterær kvalitet og tradisjon. «Den som leser må velge,» sier Bloom i sin
begrunnelse for nødvendigheten av en kanon, «siden det bokstavelig talt ikke er tid nok til å lese alt, selv om man ikke gjør annet enn å lese.»

Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene tok høsten 2006 initiativet til å utarbeide den norske litterære kanon, fra norrøn tid til i dag.

Vi tror gjerne vi vet hva den norske kanon er. Vi har en forestilling om hva som er de sentrale verkene i vår litterære tradisjon. Skal vi sette oss ned og faktisk navn-
gi dem, vil vi derimot fort gå i stå. Arbeidet med en kanon gir anledning til å hente den norske litteraturen frem i lyset, revitalisere eldre verker, åpne tradisjonen og
diskutere hva som er det beste i den, sett i lys av vår egen tids litteratur. 

En kanon vil kunne bli noe alle litteraturinteresserte kan orientere seg etter og ta stilling til, fra lærere og elever i skolen, til proffesjonelle litteraturformidlere og den
nysgjerrige leser.

18 GALLERI DREYER
Den norske litterære kanon
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I motsetning til den statsfinansierte danske kulturkanon, ville vi at
Den norske litterære kanon skulle være et uavhengig prosjekt.
Juryen på ti hadde sitt første møte 18. desember 2006. Et uttalt pre-
miss for arbeidet var at kanon er i stadig endring, at den er en evig
pågående prosess. En kanon kan ikke være en fiksert størrelse. Den
er bevegelig og ustabil. Den danner seg hele tiden i henhold til det
historiske stedet det leses fra, og vil alltid være preget av politiske,
kulturelle, sosiale og ikke minst individuelle forhold.

En kanon er også avhengig av enkeltindividers arbeid og fokus. Det er de verkene 
forfattere og forskere til enhver tid leser, skriver om og dermed aktualiserer som vil få
oppmerksomhet. Like mye som et spørsmål om hvilke tekster som er de beste, dreier
kanonisering seg om hvorfor de betraktes som gode. Den norske litterære kanon, en liste
på 25 verker, blir presentert under litteraturfestivalen onsdag 30. mai, kl. 12:00. 

Juryen har bestått av: 
Liv Bliksrud – professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo
Inger Bråtveit – forfatter
Ane Farsethås – litteraturanmelder i Dagens Næringsliv
Ragnar Hovland – forfatter
Jan Kjærstad – forfatter 
Janike Kampevold Larsen (leder) – litteraturviter
Audun Lindholm – redaktør i Gasspedal og Vagant
Marta Norheim – litteraturanmelder i NRK
Eirik Vassenden – kritiker, post.dok.stipendiat ved Universitetet i Bergen 
Henning Howlid Wærp – professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Tromsø

DEBATT LILLEHAMMER KINO 30. MAI 19
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Onsdag 30. mai kl 11:00 Atle Kittang: Hva er en litterær kanon?
Kanonisering av kunst og litteratur er unngåelig. I vår kultur kommer kanoniske lister i stand med ulike beveggrunner
og hensikter, og har høyst varierende holdbarhet. I tillegg har vi «historiens dom», den mest uavvendelige og uutgrun-
nelige av alle kanon-dannelser. Professor i litteraturvitenskap Atle Kittang snakker om fenomenet kanon, om liste-tren-
der og trend- lister, og om domfellelsens problem.

Onsdag 30. mai kl 12:00 Offentliggjøring av Den norske litterære kanon
Liv Bliksrud, Inger Bråtveit, Ane Farsethås, Ragnar Hovland, Jan Kjærstad, Audun Lindholm, Marta Norheim, Eirik
Vassenden, Henning Howlid Wærp og juryleder Janike Kampevold Larsen presenterer listen på 25 bøker, med en kort
introduksjon av hvert enkelt verk. 

Onsdag 30. mai kl 14:00 Steffen Kverneland og Lars Fiske, live at Dreyer
I albumet «KANON» (2006) boltrer to av Norges beste tegneserieskapere seg hemningsløst i sin egen personlige billed-
kunst-kanon. Møt de to rabulistene Steffen Kverneland og Lars Fiske, som forteller om og viser tegninger fra sine ner-
degonzostudiereiser og samarbeidsprosjekter om Edvard Munchs gjennombrudd i Berlin, Kurt Schwitters´ private kun-
stretning Merz og mestertegneren Olaf Gulbransson i Bayern. 

Galleri Dreyer har utstilling av Kverneland og Fiskes originalarbeider under festivalen. Husk utstillingsåpningen, tirsdag 
29. mai, kl. 17:00!

Billetter alle arrangementer kr 100,– 
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5 album
Chris Ware: Jimmy Corrigan
Art Spiegelman: Maus
George Herriman: Krazy Kat
Frank Miller:
The dark knight returns
Hugo Pratt:
Balladen om det fordømte hav

K

Steffen Kverneland

Atle Kittang

5 album
Chris Ware: Jimmy Corrigan 
– the smartest kid on earth 
Hugo Pratt:
Corto Maltese – Afrikas horn
Hergé:
Tintin – Det hemmelige våpen
Jaques Tardi:
Tåke over Tolbiac broen
Daniel Clowes: Ghost World

Lars Fiske

GALLERI DREYER
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Den norske litterære kanon Dine kommentarer



Torsdag 31. mai, kl. 12:00
Debatt: Trenger vi en litterær kanon?
Våren 2007 er allerede blitt kalt «Den store kanon-våren i Norge». I Lyrikkhåndboken – 101 dikt og tolkninger
(Spartacus) presenterer og analyserer Jørgen Sejersted og Eirik Vassenden hundre og ett norske dikt fra middelalde-
ren til i dag. Utvalget er representative dikt fra Norges viktigste lyrikere gjennom tidene. I Den norske litterære kanon
1900–1960  (Aschehoug) presenteres seksten sentrale forfattere fra denne perioden. Alle seksten har blitt lest, vurdert
og diskutert på ny, og omtales i hvert sitt kapittel skrevet av Erik Bjerck Hagen, Petter Aaslestad, Jørgen Sejersted og
Tone Selboe. Jon Haarberg, Hans Erik Aarset og Tone Selboe står bak boken Verdenslitteratur. Den vestlige tradisjonen
(Universitetsforlaget), som omhandler hovedlinjene og de viktigste verkene i vestens litteratur fra antikken frem til 2007.

Og på oppdrag fra Norsk Litteraturfestival har altså en jury utarbeidet Den norske litterære kanon, fra norrøn tid til 
i dag. Denne vil utkomme i bokform høsten 2007 (Damm Forlag), med omfattende presentasjoner av alle de 25 verkene.

Vi spør: Trenger vi en litterær kanon? 

Debatten vil handle om hvilken rolle en litterær kanon spiller i dag, hvilke kriterier som bør ligge til grunn for utvelgelsen,
hvem som bør foreta utvelgelsen, om det i det hele tatt er mulig å skape konsensus om en kanon, eller om ikke en sam-
lende kanon nettopp er det vi trenger i dagens heterogene norske kulturvirkelighet.

I panelet: Janike Kampevold Larsen, Ane Farsethås, Eirik Vassenden, Jon Haarberg, Erik Bjerk Hagen og Trygve Åslund.

Ordstyrer: Henrik H. Langeland, forfatter og redaktør av Vinduet.

Fredag 1. juni, kl 12:00
Jan Kjærstad: Peer Gynt og 24 grynt – umuligheten av å bestemme en
norsk litterær kanon
En kanon-liste vil alltid være farget av en mer eller mindre betenkelig, ofte også konservativ, ideologi. Det er en kanon
der ute, men den er et resultat av så mange uoversiktelige og komplekse faktorer at den ikke lar seg fange inn. Og hvis
noen bestemmer kanon, er det ikke komiteer, men forfatterne selv. Jan Kjærstad, som selv satt i litteraturfestivalens
kanon-jury, utdyper sine synspunkter på dette.

Lørdag 2. juni, kl 12:00
Foredrag om et eldre verk fra Den norske litterære kanon.

Søndag 3. juni, kl 12:00
Foredrag om et nyere verk fra Den norske litterære kanon.

Billetter alle arrangementer kr 100,– 
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K
5 bøker

Marcel Proust: 
Albertine disparue
F. Scott Fitzgerald:
The Great Gatsby
Lars Saabye Christensen:
Halvbroren
Stein Mehren: 
Alene med en himmel
Dag Solstad: Roman 1987

Jan Kjærstad

Henrik H. Langeland

?

?

GALLERI DREYER
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5 bøkerI oversettertimen forteller norske oversettere om utfordringene ved arbeidet med utvalgte bøker, i år med et spesielt
nordisk fokus.

Onsdag 30. mai, kl 12:00 Mie Hidle: Om å oversette fra dansk
«Jeg har alltid vært imot oversettelser fra dansk. Dels synes jeg de burde være unødvendige, dels lurer jeg på om man
overhodet kan snakke om «oversettelse» mellom to så like språk. Men så ble jeg forulempet på en kafé 
i København, og straks etter ringte forlaget Press med et hasteoppdrag.» Mie Hidle vil snakke med utgangspunkt 
i dette hasteoppdraget: romanen Vi, de druknede av Carsten Jensen. 

Torsdag 31. mai, kl 12:00 Kirsti Øvergaard: Om å oversette fra svensk
Hvorfor synes mange nordmenn det er tungt å lese svensk, når det stort sett er uproblematisk å høre det? Er det på
grunn av bokstavene med tødler, ordene vi lett oppfatter feil, eller ordene vi rett og slett ikke forstår? Hvordan er det å
oversette en svensk forfatter som har gresk som morsmål? Kirsti Øvergaard deler sine erfaringer fra arbeidet med roma-
nen Kärleken av Theodor Kallifatides.

Fredag 1. juni, kl 12:00 Eilev Groven Myhren: Om å oversette Ringdrotten
Det er noe av en oversetterbragd som er fullført når J. R. R. Tolkiens The lord of the rings nå foreligger på nynorsk.
Oversetteren Eilev Groven Myhren vil snakke om norske idiom, stedsnavn og folketro i Ringdrotten, og om forholdet
mellom tradisjonstilknytning og forventet modernitet.

Utdeling av Bokklubbenes Oversetterpris, i forkant av arrangementet.

Lørdag 2. juni, kl 12:00 Tor Tveite: Om å oversette fra finsk
Det skal handle om å stange hodet i en kompakt vegg av fremmedartet syntaks, om å la de kjønnsløse få slippe å bli
mann eller kvinne, om å unngå å gjøre dyr til mennesker eller omvendt, og om å gjøre to kriger om til én, eller kanskje
noe annet, og sikkert noe mer. Tor Tveite snakker med utgangspunkt i arbeidet med å oversette Kari Hotakainens bøker
til norsk.

Søndag 3. juni, kl 12:00 Tone Myklebost: Om å oversette fra islandsk 
Island så nært og likevel så fjernt. Det islandske språket så likt og likevel så anderledes... Å oversette fra islandsk kan
være litt av en utfordring. Hvordan få et så rikt og levende, men samtidig så konservativt og omstendelig språk over til
god norsk? Hvordan være både tro og fri overfor denne familiære likheten?

Foredragsserien arrangeres i samarbeid med Norsk Oversetterforening.

SØNDRE PARK

5 bøker

Virginia Woolf: Orlando
Karen Blixen:
Syv fantastiske Fortællinger
Alexander Kielland:
Garman & Worse
Inger Christensen: Det
Torgny Lindgren: Pölsan

Sigrid Undset: Olav Audunssøn
Doris Lessing:
Den gylne notatbok
Aksel Sandemose:
Det svundne er en drøm
Gabriel Marcia Marquez:
Kjærlighet i koleraens tid
Louis Sachar: Hull

Mie Hidle, f. 1974, oversetter

Kirsti Øvergaard, f. 1946, oversetter

5 bøker
Snorres kongesoger
Henrik Wergeland:
Mennesket
Henrik Ibsen: Brand
Arne Garborg: Haugtussa
Hans E. Kinck:
Flaggermusvinger

Eilev Groven Myhren, f. 1973, frilans kulturarbeider

5 bøker
Alf B. Bryn: Peter van Heeren
tar skeen i den anden haand 
Beppe Fenoglio: Vanlagnad 
Finn Havrevold:
Marens lille ugle 
Tove Jansson: Sent i november 
Marie Redonnet: Arvingene

Tor Tveite, f. 1968, oversetter

5 bøker
Rainer Maria Rilke: Malte
Laurids Brigges opptegnelser
Péter Esterházy: Hrabals bok
Halldór Kiljan Laxness:
Verdens lys
Graham Greene:
Slutten på leken
Kjell Askildsen: En plutselig fri-
gjørende tanke/Et stort øde
landskap

Tone Myklebost, f. 1954, journalist og oversetter

Oversettertimen 



I Litteraturkiosken får du daglige dybdeintervjuer med forfattere av populære serieromaner, hver dag klokken tolv, på
Café Opus, midt i gågata

Onsdag 30. mai, kl 12:00 Trine Kjus Brumoen
Trine Kjus Brumoen (f. 1963) er aktuell med serien St. Hallvards hospital på Schibsted. Bosatt på Lillehammer med mann
og fire døtre. Utdannelse: medisinsk embetseksamen 1991 fra Universitetet i Oslo. Har også religionshistorie hovedfag
1999 fra samme sted. Jobber halv stilling som overlege ved Olafiaklinikken i Oslo. St. Hallvards hospital er Trines første
bokutgivelse.

Torsdag 31. mai, kl 12:00 Eva Stensrud
Eva Stensrud (f. 1959), oppvokst i Bekkelaget, nord i Stange kommune. Aktuell med serien Storgårdsfolk på Damm. Har
lærerskole med fordypning i musikk og hovedfag i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Har jobbet mange år som
lærer, og har også erfaring fra spesialskole for psykisk utviklingshemmede og fra psykiatrisk akuttmottak ved Ullevål
sykehus. Etter mange års ansettelse ved Nesodden videregående skole, arbeider nå Eva på heltid som forfatter.

Fredag 1. juni, kl 12:00 Else Berit Kristiansen
Else Berit Kristiansen (f. 1960), oppvokst på Hamar. Aktuell med serien I krig og kjærlighet... på Damm. Født 1960 Har
vært yrkesaktiv siden hun 16 år gammel blant annet som vaskehjelp, kokk og blomsterdekoratør. Else Berit har tidligere
skrevet monologene Emma og Zombie. Emma brukes i forebyggende undervisning om seksuell mishandling av barn.
Kristiansen startet arbeidet med serien I krig og kjærlighet... juni 2005, og den kommer ut med første bok våren 2007. 

Lørdag 2. juni, kl 12:00 Frid Ingulstad
Frid Ingulstad (f. 1935) er aktuell med seriene Sønnavind og Ingebjørg Olavsdatter. Utdannet sekretær på Oslo
Handelsgym, deretter Sjømannskolens telegrafistlinje og journalistkurs. Har jobbet som stenograf og flyvertinne hos Fred
Olsens flyselskap og har vært til sjøs som radiotelegrafist. Har vært hjemmeværende mor og forfatter siden 1961. Har
en bred produksjon bak seg, barnebøker, faktabøker, ukebladhistorier og serieromaner.

Intervjuer: Elin Ørjasæter (f. 1962), bedriftsrådgiver og skribent.

Billetter alle arrangementer kr 100,– 
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5 bøker

5 bøker

Nikos Kazantzakis:
Den siste fristelse
Jan Frode Tiller: Skråninga
Johan Borgen: Lillelord
Knud Thomsen:
Klokken i Makedonia
Bergljot Hobæk Haff:
Den guddommelige tragedie

Andurathi Roy:
Guden For De Små Ting
Margaret Laurence:
The Diviners
Elisabeth George:
Mørkets gjerninger 
William Shakespeare:
A Midsummer Night’s Dream
Alf Prøysen: Sirkus Mikkelikski 

Trine Kjus Brumoen

Eva Stensrud

5 bøker
Anne Cath Vestly:
Aurora og pappa. 
Alf Prøysen: Teskjekjerringa
Oskar Braaten:
Bak høkerens disk 
Sigrid Undset:
Kristin Lavransdatter
Einar Skjæraasen:
Du skar itte trø i graset 

Else Berit Kristiansen

5 bøker
Sigrid Undset:
Kristin Lavransdatter
Anne Karin Elstad:
Folket på Innhaug 
Herbjørg Wassmo: Tora-bøkene
Johannes Heggland: Lyhamar
Vera Henriksen:
Sagaens kvinner

Frid Ingulstad

5 bøker
Astrid Lindgren:
Emil i Lønneberget
Alexander Kielland: Fortuna
Hergé: Tintin – Rackham den
Rødes skatt
Hans Magnus Enzensberger:
Aussichten auf den
Bürgerkrieg 
Michel Houellebecq: Plattform

Elin Ørjasæter
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5 bøkerDybdeintervjuer med noen av våre mest kjente forfattere, i år fra et svensk perspektiv.

Onsdag 30. mai, kl 13:00 Kjartan Fløgstad
Kjartan Fløgstad (f. 1944) er allerede utpekt som en av vår tids «fire store». I fjorårets roman Grand Manila, som han
fikk Kritikerprisen for, vender han tilbake til det som er noe av en geografisk, historisk og politisk grunnstein i forfatter-
skapet, nemlig Sauda. På ny danner dette stedet grunnlaget for en karnevalistisk tekstutfoldelse av kjent Fløgstad-
merke. Vi spør: Politisk troskap og litterær utroskap – eller omvendt – er det like eller ulike størrelser i Fløgstads for-
fatterskap?

Torsdag 31. mai, kl 13:00 Erik Fosnes Hansen
Erik Fosnes Hansen (f. 1965) er en av våre mest bejublede, leste og oversatte forfattere. Fra og med debuten i 1985
har hans bøker fått strålende mottagelse, og med romanen Salme ved reisens slutt (1990) skapte han en av de største
norske litterære suksessene i nyere tid. I fjor kom romanen Løvekvinnen, som han blant annet fikk Bokhandlerprisen for. 
Vi spør: På bakgrunn av en slik anerkjennelse, i hvilken grad forventes det troskap mot det fosnes-hansenske?

Fredag 1. juni, kl 13:00 Ari Behn
Ari Behn (f. 1972) hadde sitt store gjennombrudd allerede som debutant, med novellesamlingen Trist som faen. Slik fikk
han en start som er få forfattere forunt. Samtidig, i løpet av årene som har gått siden debuten, er mediafenomenet Ari
Behn blitt vanskelig, for ikke å si umulig, å skille fra forfatteren Ari Behn, noe som tematiseres direkte i hans siste roman,
Entusiasme og raseri (2006). Vi spør: En forfatters posisjon i den litterære offentlighet, hva kreves for å være tro – eller
utro – mot den?

Intervjuer: Mats Gellerfelt (f. 1952), forfatter og kritiker i Svenska Dagbladet.

SØNDRE PARK
Lunsj i Parken

5 bøker

Gunnar Skirbekk: Nihilisme?
Raymond Chandler:
The Big Sleep
Julio Cortázar: Rayuela
Mikhail Bakhtin:
Rabelais and His World
Georg Johannesen:
Om den norske tenkemåten 

Asbjørnsen og Moe:
Norske Folke-Eventyr
Günter Grass: Blikktrommen
Thomas Mann: Doktor Faustus
Fjodor Dostojevskij:
Forbrytelse og straff
Knut Hamsun: Sult

Kjartan Fløgstad

Erik Fosnes Hansen

B
Ari Behn

5 bøker
James Joyce: Ulysses
William Falkner:
Stormen och vreden
Ernest Hemingway:
En fest för livet
Jorge Luis Borges: Ficciones
Julio Cortázar: Rayuela

Mats Gellerfelt

Fredag 1. juni kl 12.00 ankommer «Litteraturtoget» Lillehammer stasjon med styret i Den Norske For-
fatterforening. De har med seg ordet BOKHANDEL, som skal overleveres til festivalen slik at festivalen kan ta
vare på det, ettersom de tror at festivalen representerer det mangfoldet som BOKHANDEL har representert, men
som nå er truet. Det skal lages film som senere skal legges ut på Forfatterforeningens  hjemmesider, hvor hen-
sikten er å opprettholde fokus på de endringene som har skjedd i bokbransjen, hvordan mangfoldet i den norske
skjønnlitteraturen også trues gjennom endringene (Arne Berggren er ansvarlig for filmen) På Lillehammer stasjon
møtes de av festivalledelsen og Hammartun Veterankorps signalkorps. Vi går så i samlet tropp til parken hvor det
finner sted en overrekkelsesseremoni.
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5 bøker

5 bøker

5 bøker

5 bøker

Onsdag 30. mai, kl. 14:00 Bjørn Herrman: Hva er Troilus and Cressida?
Troilus og Cressida (1603?) er antagelig Shakespeares mest miskjente skuespill. Det handler om krig, kjærlighet og utro-
skap, men er vanskelig å genrebestemme. Det er komisk, men morsomhetene er enten tåpelige eller beske inntil det
kyniske. Historien er tidvis uendelig trist, men det som skjer er for dumt til å bli tragisk. Handlingen utspiller seg i Troja,
og vi møter alle de klassiske heltene Odyssevs, Akilles, Hektor, osv, samt de unge elskende som har gitt stykket navn.

Torsdag 31. mai, kl. 14:00 Peter Normann Waage: Hva er Anna Karenina?
«Der kjærligheten slutter, begynner hatet,» heter det i Leo Tolstojs Anna Karenina. Romanen gir et dystert portrett av
datidens mondene liv i Russland og av spennet mellom menneskenes vilje og samfunnets lover. Anarkisten og moralis-
ten Tolstoj utforsker lidenskapens og utroskapens krefter. Peter Normann Waage spør: Hvem er Anna utro mot? Hvem
kan man være utro mot?

Onsdag 30. mai, kl. 20:00 Karsten Sand Iversen: Hvem er Herta Müller?
Herta Müller (f. 1953) tilhørte det tyske mindretallet i Romania, vokste opp under Ceausescus totalitære styre og måtte
i 1987 forlate landet fordi livet hennes var truet. Forfatterskapet hennes er preget av denne politiske undertrykkelsen
og forfølgelsen. Diktaturet kaster lange skygger i hennes bøker, som med hver setning, hver svimlende metafor yter
skjør menneskelig motstand mot voldens mange former, herunder volden mot språket. Som andre fremtredende østeu-
ropeiske forfattere avlegger Herta Müller vitnesbyrd om traumatiserte samfunn. I sitt introduksjonsforedrag vil Karsten
Sand Iversen, som selv har oversatt Müller til dansk, forklare hvordan skrivingen er blitt en plikt for henne, til minne om
de døde venner som ikke unnslapp.

Torsdag 31. mai, kl. 20:00 Alf Storrud: Hvem er Orhan Pamuk?
Den tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk (f. 1952) fikk Nobelprisen i 2006. Fortellingene hans beskrives ofte som uløselig
knyttet til byen Istanbul. Dette er ikke helt riktig. Tre av hans romaner foregår faktisk andre steder: Snø foregår i Kars,
Det nye livet beskriver en forskrudd dannelsesreise på kryss og tvers gjennom hele Tyrkia og handlingen i Det tause
huset, som kommer på norsk til høsten, er lagt til en liten badeby. Langs denne reiseruten, fra Istanbul til Kars, vil
Pamuks norske oversetter Alf Storrud presentere oss for grunntemaer i hele Pamuks forfatterskap. I tillegg blir det plass
til litt om identitetssøking, øst-vest-konflikt og postmoderne romanteknikk.

Billetter alle arrangementer kr 100,– 

Friedrich Dürrenmatt:
Romulus den store
Hans E. Kinck: Agilulf den vise
Heinrich von Kleist:
Den knuste krukken
Egil Rasmussen:
Den siste skrivekaren
William Shakespeare:
Kjært besvær forgjeves

Fjodor Dostojevskij:
Brødrene Karamazov
Johann W. Goethe: Faust 1
Henrik Ibsen:
Keiser og Galilæer
Mary Shelley: Frankenstein
Thomas Wolfe:
Finn veien, engel!

Aleksis Kivi: Syv brødre
Elias Canetti: Livshistorien
Der Nister:
Di Mishpokhe Mashber 
Nadezhda Mandelstam:
Erindringer
Gunnar Ekelöf: Diwan 
över Fursten av Emgión

Axel Jensen: Ikaros
Tor Åge Bringsværd:
Pudder? Pudder!
Sigrid Undset:
Olav Audunssøn i Hestviken
Levi Henriksen: Snø vil 
falle over snø som har falt
Sigurd Christiansen:
Jørgen Wendt-triologien 

Bjørn Herrman, f. 1959, oversetter

Peter Normann Waage, f. 1953, frilansjournalist og forfatter

Karsten Sand Iversen, f. 1944, oversetter

Alf Storrud, f. 1962, oversetter
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Onsdag 30. mai kl 18:00 Einar O. Risa: Hvem var Casanova?
På et slott i en avsides liten by i daværende Bøhmen skriver Giacomo Casanova (1725-1798) seg inn i historien med den
oppdiktede tittelen Chevalier de Seingault. Gjennom 12 store bind beretter han om siste halvpart av 1700-tallet, om for-
føreren som vil innenfor og erobre rikdom, berømmelse og kvinner, han skriver om sine reiser fram og tilbake gjennom
hele Europa, fra Spania til Russland i en tid adelen hersket og revolusjoner truet. Den italienske skuespillersønnen ville
skape seg selv. Det var et spill av løgn og bedrag, og han var en mester i spillet.

Torsdag 31. mai kl 18:00
Carl-Michael Edenborg: Hvem var Marquis de Sade?
Trohet mot utroskapen! kunne sies å være mottoet for den beryktede forfatteren og libertineren Marquis de Sade (1740-
1814). Med ham ble sviket mot alt som arves – tradisjoner, religion, moral – opphøyet til en dyd. Dette sviket har han
felles med opplysningsfilosofene. Men hos de Sade rettes frihetsgesten til og med mot ham selv. Det finnes ingen frie
mennesker, bare befrielsen og befrielsens ofre. Det frigjorte individet risikerer når som helst å utslettes under en annens
frigjøring. Denne svimlende tanken er selve basen i de Sades intellektuelle nytelse.

Fredag 1. juni kl 18:00 Sissel Lie: Hvem var George Sand?
George Sand var pseudonymet til den franske forfatterinnen Amandine-Aurore-Lucile Dupin (1804-1876). Hun var en av
de første kvinner i Europa som levde av å skrive, er siden blitt kalt verdens første feminist og var kjent for sine storm-
fulle forhold til Alfred de Musset, Franz Liszt og Frédéric Chopin. I 1822 giftet hun seg til baronesse-tittel. Etter tretten
års ekteskap skilte hun seg fra sin mann, baron Casimir Dudevant, som hun hadde to barn med. Forfatterskapet omfat-
ter romaner og skuespill, som ble svært populære i hennes samtid. Hennes første novelle «Rose Et Blanche» ble skre-
vet i samarbeid med Jules Sandeau, som også ga henne inspirasjonen til Sand-navnet. 

Lørdag 2. juni kl 18:00 Fredrik Wandrup: Hvem var Georges Simenon?
«Jeg skjuler ikke at jeg hadde et stadig behov for kvinner. Hvis jeg ikke var sammen med alle kvinner i verden, ville jeg
bli ulykkelig.» Dette uttalte Georges Simenon (1903-1989), som i en samtale med Fredrico Fellini hevdet at han hadde
hatt et erotisk forhold til 10 000 kvinner. Det vil si et snitt på 137 kvinner i året etter den seksuelle debuten som tret-
ten og et halvt-åring. Forfatteren av til sammen rundt 400 romaner, 79 av dem om politietterforskeren Maigret, levde
samtidig gjennom to ekteskap og flere langvarige, faste forhold. Var han også utro når han skrev bøker? Og i så fall mot
hva?

Billetter alle arrangementer kr 100,– 

5 bøker

5 bøker

Thomas Bernhard: Utslettelse
Claude Simon: Akasietreet
Virginia Woolf: Til fyret
Honoré de Balzac:
Tapte illusjoner
Georges Simenon:
Maigret – hele serien

Rabelais: De fem bøkene om
Gargantua og Pantagruel
Schlegel: Lucinde
Alfred Jarry: Övermannen
Gabrielle Wittkop: Nekrofilen
Thomas Pynchon:
Gravitationens regnbåge

Einar O. Risa, f. 1954, forfatter

Carl-Michael Edenborg, f. 1966, forlegger

5 bøker
Tarjei Vesaas: Fuglane
Marguerite Duras: L’Amant
Scarron: L’Histoire comique
W.S. Merwin: The Vixen
Joyce Mansour:
Poèmes et Prose

Sissel Lie, f. 1942, forfatter

5 bøker
Kobayashi Issa: Bak sorgens
kyst: Issa i norsk gjendiktning
Jules Verne: Den mystiske øya
Louis-Ferdinand Céline:
Reisen til nattens ende
Eugen Herrigel:
Zen i bueskytingens kunst
Georges Perec:
Livet bruksanvisning

Fredrik Wandrup, f. 1951, journalist og forfatter

I serien Opplysningstid får du informative foredrag om litterære klassikere,
historiske personligheter og nålevende forfattere: alt du ville vite, men ikke
turte spørre om!



Onsdag 30. mai, kl. 11:00 Årets Doblougprisvinnere leser!
Den høythengende Doblougprisen deles ut av Svenska Akademien. Prisutdelingen skjer under åpningsforestillingen, tirs-
dag. Blant tidligere prisvinnere er Kjartan Fløgstad, Dag Solstad, Lars Saabye Christensen, Tone Hødnebø, Trude Marstein,
Hans Herbjørnsrud, Karin Gundersen og Hanne Bramness.

Torsdag 31. mai, kl. 11:00 Debutantene kommer!
Møt fire av fjorårets norske debutanter. Asbjørn Stenmark leser fra Pølsedrømmer. Ingrid Z. Aanestad leser fra I dag er
ein fin dag. Thomas Lundbo leser fra Det som blir igjen. Ellen Grimsmo Foros leser fra Går det an. Programleder: Brit
Bildøen.

Fredag 1. juni, kl. 11:00 Herta Müller
Herta Müller, som torsdag holder årets hovedforedrag (se s. 10), leser utdrag fra egne bøker. Benytt sjansen til å opp-
leve en av de store språklige fornyerne i samtidig europeisk litteratur, live i parken. Skuespiller Per-Øyvind Berg leser
tekstene i norsk oversettelse. (Husk også Opplysningstid-foredraget om Müllers forfatterskap, onsdag kveld, se s. 26).

Søndag 3. juni, kl. 13:00
Skjønt, sant & saklig: En samtale om å skrive et liv
Med utgangspunkt i to prisvinnende bøker skrevet for barn og unge, inviterer vi til en samtale om grensegangen mellom
en faglitterær og en skjønnlitterær tilnærming. Kan forfatteren være utro mot et liv når man skriver om det? Marit
Kaldhol har vant Kirke- og kulturdepartementets litteraturpris for novellesamlingen Kino, som presenteres som en sterk
og engasjerende samling noveller der leseren lett følger hovedpersonen og ikke skiller mellom virkelighet og fantasi. Alle
novellene starter med  setningen «Handa held den store saksa», og tar ofte utgangspunkt i skrekk- eller lystfantasier
mange vil kjenne igjen. Ivo de Figueiredo vant Kirke og kulturdepartementets fagbokpris for boka Slipp meg. En bok om
Henrik Ibsen. Boka beskrives som en kontroversiell aktualisering av Ibsen rettet mot en målgruppe som er vanskelig å
nå. Boken skaper interesse og reiser mange viktige spørsmål. Samtalen ledes av Magnhild Bruheim.

Arrangementet er støttet av Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening.

28 SØNDRE PARK

5 bøker
Nikolaj Gogol:
Petersburgnoveller
Franz Kafka: Fortellinger
Ted Hughes: Crow
Tor Ulven: Prosa i samling
Stig Sæterbakken: Sauermugg

Asbjørn Stenmark

5 bøker
Thomas Bernhard: 
Das Kalkwerk
Imre Kertesz: 
Roman eines Schicksallosen
M. Blecher: Geschichten...
Jorges Semprun: Was für ein
schooner Sonntag
Alexandar Tisma: 
Der Gebrauch des Menschen

Herta Müller

5 bøker
Samuel Beckett:
Hvordan det er
Cristina Peri Rossi: El museo
de los esfuerzos inútiles
Eva Sjödin: Gränsland
Alejandro Leiva Wenger:
Till vår ära
Anne Kristin Aasmundtveit:
Gule roser til pappa

Marit Kaldhol

5 bøker
Espen Stueland:
Brått revet bort
Dag Solstad: 16/07/41
Roland Barthes:
Det lyse rommet
Poul Andræ: Via Appia: Dens
historie og mindesmærker
Henrik Ibsen: Rosmersholm

Ivo de Figueiredo

? ?
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Vi ønsker barn og unge velkommen til et spennende program som gir mulighet til å møte 
et bredt utvalg av forfattere som skriver for barn og unge. Norsk Litteraturfestival satser mer 
på barn og unge ved å lage en festival i festivalen. Vi har tilbud FOR barn/unge og MED
barn/unge. Det er også tilbud til fagmiljøene; skolene, bibliotekene og andre. 

I år er de fleste av tilbudene lagt i tilknytning til festivaluka – men vi ønsker på sikt 
å være i samspill med barnehager, skoler og andre som vil arbeide med litteratur gjennom året.
Festivalen skal være arena for visning og erfaringsutveksling. Et viktig møtepunkt før kursen
videre meisles ut.

I 2007 bygger vi på erfaringer fra tidligere år, og utvider tilbudet! Vi har opprettet samarbeid
med sentrale aktører, lokalt, regionalt og nasjonalt. Ikke minst er samarbeidet med barnehagene
og skolene vesentlig. Vi arbeider for at Norsk Litteraturfestival skal være sentral i utviklingen 
av litteraturformidling rettet mot barn og unge, og en arena for visning.

Tirsdag er hoveddag for barneskolene, onsdag for barnehagene, torsdag for ungdom! 
Tilbudene til barnehager og skoler er gratis, men krever påmelding. Festivalen har også åpne
tilbud for andre interesserte. Ikke minst vil lørdagen ha mange tilbud til barn, unge og familier!

Randi Skeie – Festivalsjef
Widar Aspeli – programansvarlig barn og unge

5 bøker
Richard Powers: Sang i tid og rom

Michael Ende: Den uendelige historie

Maurice Sendak: Til Huttetuenes land

Karl Ove Knausgård: En tid for alt

Henning Mankell: Berättelser på tidens strand

Widar Aspeli

BARN OG UNGE

For påmelding og utfyllende informasjon: www.litteraturfestival.no

For barn og unge:
en festival i festivalen Kurs og verksteder

Årets festival tilbyr 5 ulike kurs og verksteder
for barn og unge. Dette er dybdetilbud 
for spesielt interesserte – vær raskt ute med
påmelding.

Utro tjenere – skrivekurs for ungdom(a). 
Med Arne Hugo Stølan.

Liv og Rabbel – tegneserieverksted (b). 
Med Anna Fiske.

Story og Stripe – tegneserieverksted. 
Med Arild Midthun.

Haikutronics – dikt og komposisjon (b). 
Med Truls Horvei og Gyrid Nordal Kaldestad

Hit-machine – lag og spill inn poplåt. 
Med Øyvind Å. Berg.

I tillegg arrangeres skrivekonkurranse 
for ungdom i samarbeid med GD. Se egen
utlysning.

Kurs/verksteder arrangeres i samarbeid 
med Lillehammer Kulturskole (a) og
Kulturmenyen, Oppland Fylkeskommune (b)
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For påmelding og utfyllende informasjon: www.litteraturfestival.no

BARN OG UNGE

I samarbeid med Foreningen !les presenterer festivalen litteraturaktivitetsopplegget !leseløype. 
Vi introduserer litteraturorientering i krysningspunktet mellom idrett og lesing – og slår et slag for
breddelesningen. 

Vi håper mange skoler vil melde på lag til «finalen» i Lillehammer sentrum tirsdag 29.05.07. 

Fire forfattere og et band 
Fire forfattere leser for elever i den videregående skolen. Et lokalt band spiller. 
Forfatterne Knut Nærum, Are Kalvø, Erlend Loe og Unni Lindell er stemt fram av 2. klasse-
elever på bakgrunn av et leseprosjekt som har gått på skolene i vinter. Bandet, Daisy
Demons, er også stemt fram. 

Ungdommene har vært med fra begynnelsen. De har planlagt leseprosjekt, opplegg 
underveis og nå endelig festforestillingen, som de også leder. Totalt har over 1000 elever
vært involvert. 

Torsdag 31. mai, 16.00, Festsalen, Banken

Arrangementet er åpent og gratis, med fortrinn for 2. klasseelever fra videregående. 
Støttet av FLINK-midler Oppland Fylkeskommune.

Konserter og forestillinger
for skole og barnehage:
I løpet av festivaluka arrangeres det flere 
konserter og forestillinger for barnehager og skoler. 

Alle gratis, men påmelding er nødvendig. 

En reise med Astrid Lindgren – en konsert med det lille 
ekstra med barneskolebarn fra Øyer. 

Eppel Peppell Pippil – en rim og regleforestilling 
for barnehagene. 

Minikongen og tonene som forsvant – en musikalsk 
barnehageforestilling. 

Heavykatten – en skolekonsert om heavybandet som ikke
kan øve fordi gitaristen også vil være forfatter! Arrangeres 
i samarbeid med Kulturmenyen, Oppland Fylkeskommune. 

5 bøker
BOK: John Fowles: Magikeren
FILM: Mitt Liv som hund
BOK: Georges Perec:
Livet Bruksanvisning
FILM: Andrei Rublev
BOK: Louis-Ferdinand Celine:
Reisen til nattens ende

Axel Hellstenius, f. 1960

Knut Nærum Are Kalvø Erlend Loe Unni Lindell

5 bøker
John Boyne: The Boy In The Striped Pyjamas

Abo Rasul: The Cocka Hola Company

Abo Rasul: Macht Und Rebel

Jan Guillo: Ondskapen

Elizabeth Wurtzel: Prozac Nation

Daisy Demons

Med Gutta Boys fra bok til TV-serie
Forfatteren og dramatikeren Axel Hellstenius snakker om hvordan Gutta Boys kom til. 
Fra drøm. Via 5 bøker til en 7 episoders tv-serie. 

Tirsdag 29.05.07 klokka 13.00 i Lillehammer kino. Fortrinn for de som er med på !leseløype.

Ungtekst 
Arrangement for ungdomsskolene i kinoen. Presentasjon
av tekster og musikk fra kurs og verksteder – og ut-
deling av Ungdomsbokprisen. Fem ungdomsskoleklasser
fra Hedmark og Oppland har kåret den beste ungdoms-
boka. Her vil også vinneren av skrivekonkurransen for
ungdom som arrangeres i samarbeid med GD offentlig-
gjøres. Se hjemmesidene for utfyllende informasjon. 

Torsdag 31.05.07 i Lillehammer kino. Klokka 16.00.
Påmelding nødvendig. 

!leseløype



Serien 2 på 1 time er støttet av medlemsfondet i Norsk Forfattersentrum.

Ragnar Hovland, f. 1952, forfatter

Charlotte Glaser Munch, f. 1972, forfatter

Arne Svingen, f. 1967, forfatter

Helene Uri, f. 1964, språkviter og forfatterA

Harald Rosenløw Eeg, f.1970, forfatter

Annette Münch, f. 1981, forfatter

Ingelin Røssland, f. 1976, forfattar

Sverre Henmo, f. 1968, forfatter

2 PÅ 1 TIME
Et møte med to forfattere som skriver for ungdom. Fire forfattere har valgt hver sin kollega 
– og vi har utfordret dem til å tenke alternativ formidling. I løpet av en klokketime vil de to forfatternes tekster 
og stemmer møte hverandre, utfordre hverandre og kanskje finne hverandre? 

Uten film, ingen bok
Ragnar Hovland og Charlotte
Glaser Munch har funnet ut at
film står sterkt og støtt som
inspirasjonskilde til det de 
skriver. Ragnar hadde vel knapt
kunne skrive Ein motorsykkel 
i natta hvis ikke det var for
Coppolas Rumble Fish. Charlotte
avslører at en ukjent britisk film,
Under the skin, satte fart 
i debutromanen Trylleslag. 

Plan B tirsdag 29.05.07 
klokka 12.00

Sannheten
Harald Rosenløw Eeg er en 
erfaren forfatter, Annette Münch
er debutant. Hva inspirerer dem
til å skrive? Hva er felles og 
hva er forskjellig? Kan hoved-
personene i bøkene deres møte
hverandre? Harald og Annette 
vil snakke om sånn det starta,
om ungdomstida, om hoved-
personer, om miljø, om skrive-
prosessen, om ondskap og om
film og musikk.

Plan B onsdag 30.05.07 
klokka 12.00

Sommeren 
vi kledde oss nakne
Arne Svingen og Helene Uri vil
presentere Sommeren vi kledde
oss nakne – en ungdomsroman
som de har skrevet sammen. 
De snakker om boken, hva den
handler om, og også om hvordan
de samarbeidet i skrivepro-
sessen. De vil også snakke om
jenter og gutter og lesevaner
(mest Arne) og jenter og gutter
og språk (mest Helene).

Plan B torsdag 31.05.07 
klokka 12.00

Eg og Jeg
Ingelin Røssland og Sverre
Henmo tek utgangspunkt i at
begge skriv i førsteperson. 
Kva er ulikt mellom våre Eg og
Jeg? Gut/jenteperspektiv,
bygd/by, nynorsk/bokmål, aust-
land/vestland. Men kanskje det
meste likevel er likt? Kunne Eg
blitt Jeg? Eg og Jeg er oppteken
av musikk i bøkene, men kva
musikk høyrer til kva bok? 
Me vil også snakka om korleis
det er å skriva bøker i første-
person, kan det bli for nært? 

Plan B fredag 01.06.07 
klokka 13.00

5 bøker
Mark Twain: 
Huckleberry Finns eventyr 
Lewis Carroll: 
Alice i Eventyrland 
Charles Dickens: 
Store forventninger 
Knut Hamsun: Mysterier 
E.B. White: Stuart Mus

Johanna Nilsson: 
Konsten att vara Ela 
Mirja Unge: Järnnätter 
Katarina Kieri: 
Danser Elias? Nej! 
Anne-Karin Palm: Lekplats 
Johanna Thydell: 
i taket lyser stjärnorna

5 bøker
,Lars Saabye Christensen:
Bealtes
Knut Hamsun: Sult
Philip Roth:
Portnoys besværlige liv 
J. D. Sallinger: 
The Catcher In The Rye
Stephen King: Salem's Lot

Susan E. Hinton: Outsiders
Jan Guillou: Ondskan 
Arne Svingen: Svart elfenben
Jostein Gaarder:
Kabalmysteriet
Klaus Hagerup: 
Markus og Diana

5 bøker
Roald Dahl:
Charlie og sjokoladefabrikken 
Roald Dahl: SVK
Roald Dahl: Dustene 
Roald Dahl: Matilda 
Roald Dahl: Heksene

Cora Sandel: 
Alberte og Jakob 
Sigrid Undset: Jenny 
Kitty Fitzgerald: Griseparadis 
Donna Tartt:
Den hemmelige historien 
Trude Marstein: Gjøre godt

5 bøker
Sverre Henmo:
Gutten til venstre 
Ragnfrid Trohaug: 
Okkupert kjærleik 
Helga Gunerius Eriksen: 
Eg er på veg 
Arnfinn Kolerud: Den som 
ikkje har gøymt seg no 
Stein Erik Lunde: En far

Lars Saabye Christensen:
Beatles 
Harald Rosenløw Eeg: Vrengt 
Ragnar Hovland: 
Sveve over vatna 
Arnfinn Kolerud: Den som 
ikkje har gøymt seg no 
Ingelin Røssland:
Handgranateple

For påmelding og utfyllende informasjon: www.litteraturfestival.no
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5 bøker
Maria Gripe: Agnes Cecilia – en selsom historie 

Anne Karin Elstad: Folket på Innhaug 

Marion Zimmer Bradley: The Mists of Avalon 

Trygve Gulbranssen: Og bakom synger skogene 

Mervyn Peake: Gormenghast

29.05.07 Et møte med Jens Kristensen  f. 1975, illustratør

Jon Ewo: Otto Monster bøkene

Maurice Sendak: Where the wild things are 

Hans Sande/ Gry Moursund: Arkimedes og brødskiva 

Erlend Loe: Kurt-bøkene 

Roald Dahl: Heksene

30.05.07 Et møte med Reidar Kjelsen  f. 1970, ill. og forf.

Ulf Stark: Engelen og den blå hesten 

Rune Belsvik: Verdas mest forelska par

Hanne Bramness: Trollmåne, dikt for barn og andre

Paal Helge Haugen: Sone 0 

Agneta Pleijel: Lord Nevermore

31.05.07 Et møte med Odveig Klyve  f. 1954, forfatter

E. L. Konigsburg: Fars hemmelige datter

Ulf Nilsson/Fibben Hald: Her er en liten gris

Iona og Peter Opie (red): 
The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes

Ted Hughes: Fødselsdagsbrev

Jonathan Lethem: Moderløse Brooklyn

31.05.07 Et møte med Dag Larsen f. 1952, forfatter

Astrid Lindgren: Aller kjæreste søster

Maria Parr: Vaffelhjarte

Gro Dahle/Svein Nyhus: Snill

Maria Gripe: Tordivelen flyr i skumringen

Ingvill Skjold Thorkildsen/Erik Ferguson: En som Josefine

30.05.07 Et møte med Linn T. Sunne – på Bokbussen
f. 1971, bokbussbibliotekar og forfatter

Arrangeres i samarbeid med Oppland Fylkesbibliotek

Et møte med
I løpet av festivalen kan man møte mange norske 
barne- og ungdomsbokforfattere. Alle forfattermøtene er gratis. 
Noen av tilbudene er knyttet opp til annen aktivitet i løpet 
av festivaluka. 

Påmelding er nødvendig. Ta kontakt om noe er uklart! 

Barnas egen Teskjekjerring
200 skolebarn fra Fjerdum skole i Gausdal, Fagerlund skole i Ringsaker, Solvang skole 
i Øyer og Søre Ål skole i Lillehammer, har studert Alf Prøysens fortellinger om Teskjekjerringa.

Torsdag 31.05.07 klokka 11.00 møtes i Lillehammer Kino for å vise hverandre hvordan de 
ser for seg den store kjerringa som opplever så mange underlige saker fordi hun av og til blir
så bitteliten. Et samarbeid mellom Prøysenhuset, RingsakerOpeaen og Opera Lillehammer,
Lillehammer Bibliotek og Norsk Litteraturfestival.

Sant & Saklig: Jakten på den virkelige Jesus
Historien om den virkelige Jesus er et av vår tids største og mest myteomspunne 
mysterier, men kan vi egentlig vite noe om Jesus, nå 2000 år etter?

Møt forfatteren og bli med inn i en historisk krimgåte, der sporene er uklare og
vitnene ikke alltid like pålitelige. Kan Jesu liv ha vært med rock’n’roll enn vi tror?

Sted: Plan B • Tid: Torsdag 31.05.07 klokka 10.00

For inntil 80 elever i 9. og 10.trinn. Påmelding nødvendig. 

Arrangeres med støtte fra Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening.

5 bøker
Astrid Lindgren: Mio min Mio

Elizabeth Coatsworth: Fange i villmarka

Helge Ingstad: Apache-indianerne: jakten på den tapte stamme

Jaucqes-Yves Cousteau: Den tause verden: eventyr under havflaten

Knut Hamsun: Pan

Per-Bjarne Ravnå  f. 1962, historiker og forfatter

For påmelding og utfyllende informasjon: www.litteraturfestival.no



5 bøker
Astrid Lindgren: Mio, min Mio

Per Olof Enquist: Falne engler

Siegfried Lenz: Tingene etter Arne

Kjell Askildsen: Hundene i Tessaloniki

Tarjei Vesaas: Fuglane

Et møte med Marianne Viermyr  f. 1947, forfatter

Sven Wernstrøm: Trellene (hele serien)

Erich Kästner: Emil og detektivene

Anne Cath. Vestly: En liten takk fra Anton

Jules Vernes: En verdensomsegling under havet

Henry Winterfeld: 
Det går et lys opp for Caius/Caius er en tosk

Et møte med Bjørn Ingvaldsen f. 1962, forfatter

Tove Jansson: Det usynlige barnet

Henning Mankel: Hunden som sprang mot en stjerne              

Maria Gripe: Elvis, Elvis! 

Rune Belsvik: Ein naken gut

M.B. Goffstein: Fish for supper  

Et møte med Lise Männikkö  f. 1950, forfatter

Antoine de Saint-Exupéry: Den lille prinsen 

Rune Belsvik: Verdas mest forelska par 

Kjartan Fløgstad: Fyr og flamme 

Georg Johannesen: Dikt i samling

Olav H. Hauge: Dikt i samling

Et møte med Atle Hansen  f. 1954, forfatter

Rolf Jacobsen: Alle mine dikt 

Ragnar Hovland: Åleine i Alpane 

Paal-Helge Haugen: Haiku 200 norske versjoner 

Lars Saabye Christensen: Halvbroren

Charles Bukowski: Nedenom og hjem

Et møte med Truls Horvei  f. 1957, forfatter

Tove Janson: Kometen kommer

Michail Bulgakov: Mesteren og Margarita

Jack Kerouac: On the road

Astrid Lindgren: Brødrene Løvehjerte

Wolf Erlbruch: Om natten

Et møte med Rune Johan Andersson f. 1945, forf. og ill.

5 bøker
Astrid Lindgren: Aller kjæreste søster

Maria Parr: Vaffelhjarte

Gro Dahle/Svein Nyhus: Snill

Maria Gripe: Tordivelen flyr i skumringen

Ingvill Skjold Thorkildsen/Erik Ferguson: En som Josefine

Et møte med Tore Elias Hoel  f. 1953, forfatter

Ragnar Hovland: Fredlaus

Jon Fosse: Hundemanuskripta 1–3

Einar Økland: Siste time

Janosch: Panama (ei samlebok om tigeren og bjørnen)

Tove Jansson: Alle bøkene om Mummitrollet

Et møte med Helga Gunerius Eriksen  f. 1950, forfatter

J. D. Salinger: The Catcher in the Rye

William Faulkner: The Sound and the Fury

Tarjei Vesaas: Fuglane

Hans E. Kinck: Flaggermusvinger

Dag Solstad: Ellevte roman, bok atten

Et møte med Stein Erik Lunde f. 1953, forfatter

Fredag 1. juni:
Et møte med 
norske barne- 
og ungdomsbok-
forfattere 
Norske Barne- og ungdoms-
bokforfattere (NBU) fyller 
60 år i 2007. I samarbeid
med Norsk Litteraturfestival
tilbyr de møter med et
utvalg forfattere. 

Påmelding nødvendig 
for skolene. 

Alle forfattermøtene 
fredag 01.06.07 
er klokka 13.00

Tre stemmer
Et møte med
Stein Erik Lunde,
Helga Gunerius
Eriksen og 
Tore Elias Hoel  

For påmelding og utfyllende informasjon: www.litteraturfestival.no
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Lag ditt eget papir
Prøv deg som papirmaker på et lite papirverksted 
i regi av Klevfos Industrimuseum i Løten. 
Papiret du lager får du selvsagt med deg hjem!

I Storgata fra 10.00 – 14.00

Arrangement og aktiviteter i byen

Bokbussen i byen
Oppland Fylkesbibliotek har Bokbussen 
i sentrum. Bøker. Aktiviteter. Konkurranser.
Bokbussbibliotekar er forfatter Linn T. Sunne.

I Storgata/Torget 11.00 – 14.00

Barnas Bokby på Lilleputthammer
Åpning av Barnas Bokby i Lilleputthammer 
lørdag 02.06.07 klokka 13.00. 

For konkret program og mer informasjon om
Bokbyen: www.lilleputthammer.no 

Feiring av Teskjekjerringas fødselsdag!
Gyldendal Norsk Forlag og prosjektet «Teskjekjerringa som opera» 
inviterer til feiring av Teskjekjerringas 50 årsdag. Barn og voksne inviteres 
til bursdagsfest utenfor Norlis bokhandel i Storgata på Lillehammer. 
Kle dere gjerne ut som mus, kjerringer eller gubber og bli med på bursdags-
sangen og sangen om Teskjekjerringa.

Program: 
Opplesning ved forfatter Einar Økland. Visesang med Jørn Simen Øverli, 
Elin Prøysen og Egil Johansen Lillehammer Kulturskoles ungdomskor synger
med dirigent Elisa Robak. Opera Lillehammer, RingsakerOperaen og
Prøysenhuset dekker opp. Servering til barna.

I Storgata – utenfor Norli – klokka 12.00

FAMILIEFORESTILLINGER

Kouame møter barna
Underholdningen i Kouames
landsby i Elfenbenskysten
i Vest-Afrika bestod først 
og fremst av musikk, dans 
og fortellerstunder. 

Musikeren og fortelleren Kouame Sereba møter barna 
helt alene og gir barna innblikk i tradisjonene, sett 
gjennom moderne bymenneskeøyne. Gjennom 
sanger, rytmer, dans og fortellinger – som lever fra 
generasjon til generasjon.

Lillehammer Kunstmuseum klokka 13.00

Kva med eit kyss?
Et nært møte med den 
underfundige forelskelsen 
gjennom monologer 
og dans, basert på de 
tre novellene «Munnen», 

«Timeplan» og «Siste mann ut» av forfatteren 
Erna Osland. Den aller første forelskelsen utfordrer, 
overrasker og finner sine egne rare veier; som 
for han som smyger seg av gårde for å gjemme 
seg, vil komme unna henne som plutselig en dag 
bare spurte: Kva med eit kyss? 

I Kulturhuset Banken klokka 14.00

Kva med eit kyss? er produsert av 
Hedmark Teater og skal på turné som en del av 
Den kulturelle skolesekken. 

Arrangeres i samarbeid med Kultumenyen, 
Oppland Fylkeskommune.

NM i Poesi-slam! 
Delfinale for Hedmark og Oppland
Poesi-slam kan beskrives som en blanding av 
stand-up, diktopplesning og hiphop-battle. 
Etablerte forfattere møter ferskinger til kamp, 
kun utstyrt med egenskrevne tekster.
Publikum har all makt, og deltagernes mål er 
å vinne dem over på sin side. Vinneren går videre 
til landsfinale. 

Lørdag 03.06.07 klokka 16.00 på Bingo’n

lørdag 2. juni

For påmelding og utfyllende informasjon: www.litteraturfestival.no
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5 bøkerOnsdag 30. mai, kl 15:00 Maja Lee Langvad
Maja Lee Langvad (f. 1980) var fjorårets store debutant i Danmark. Med boken Find Holger Danske tar hun utgangs-
punkt i sin egen bakgrunn som koreansk født, dansk adoptert. Det er en diktsamling som tematiserer kulturell til-
hørighet, nasjonal troskap og språklig identitet på en dypt original måte. Blant annet inneholder boken fiktive spørre-
skjemaer til forfatteren selv, hennes biologiske mor og hennes adoptivmor, i tillegg inngår faktiske dokumenter fra adop-
tivforeldrenes korrespondanse med danske myndigheter.

Torsdag 31. mai, kl 15:00 Theodor Kallifatides
Theodor Kallifatides (f. 1938) kom som 26-åring fra Hellas til Sverige i 1969. Hans tilegnelse og mestring av det 
svenske språket har resultert i et lovprist forfatterskap som i dag teller over tyve bøker. I den selvbiografiske Ett nytt
land utanför mitt fönster (2001) skriver han om hvordan eksilet setter ens nasjonale og språklige identitet under press.
Og i romanen Kjærligheten (norsk utgave 2007) utforsker han lidenskapens frigjørende og ødeleggende krefter, i et
sterkt drama om troskap og utroskap. 

Fredag 1. juni, kl 15:00 Jette A. Kaarsbøl
Jette A. Kaarsbøl (f. 1961) vant mange norske lesere med romanen Den lukkede bok i 2004, slik hun gjorde det 
i hjemlandet Danmark, da det som var hennes debutbok kom ut. Dramaets hovedperson er 21-åringen Frederikke
Leuenbech, som møter idealisten og sjarmøren Frederik Faber, og som trekkes inn i miljøet av markante historiske per-
sonligheter, som J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer, Herman Bang og Georg Brandes. En storslagen roman om uforløst kjærlig-
het, om idealisme, feighet og... utroskap!

Lørdag 2. juni, kl 15:00 Martina Lowden
Martina Lowden (f. 1983) sprengte alle sjangergrenser og tok Sverige med storm sist høst med sin debutroman Allt.
Monsterboken på 628 sider – med gullsnitt! – er utro mot de fleste oppfatninger av hva en roman er, eller skal være.
Som tittelen signaliserer, handler den om... alt! Dagboksopptegnelser, spredte notater, essayutkast, punktvise oppram-
singer, dialoger, lånelister fra biblioteket, metallhjerter, rødvinshjerter, dandyhjerter, tigerhjerter, alt er med, i denne vil-
tre collagen som Lowden fikk både Borås tidnings debutantpris og Katapultprisen for.

Intervjuer: Siss Vik, f. 1970, journalist.

Billetter alle arrangementer kr 100,–

Støttet av Nordisk Kultturfond.

LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM
Møt nordiske forfattere i samtale om sine bøker, i lys av årets hovedtema.

Max Frisch: Fragebogen
Thomas Bernhard: Udslettelse
Gertrude Stein & 
Alice B. Toklas:
Baby Precious Always Shines
Kurt Schwitters:
Anna Blomst og andre digte
Norah Vincent: Self Made Man 

K

Maja Lee Langvad

Theodor Kallifatides

5 bøker
Vladimir Nabokov: Lolita
Henrik Pontoppidan: Lykke Per
Albert Cohen: Herrens Udkårne
Fjodor Dostojevskij:
Forbrydelse og straf
Patrick Süskind: Parfumen

Jette A. Kaarsbøl

5 bøker
Marcel Proust: På spaning
efter den tid som flytt
Bibelen
Gertrude Stein: Writings
Svenska Akademiens Ordlista
Norstedts svenska ordbok

Martina Lowden

5 bøker
Stendahl: Rødt og svart
Ian McEwan: Atonement
Karl Ove Knausgård:
En tid for alt
Per Olov Enquist:
Nedstörtad engel
T.S. Eliot: The Waste Land

Siss Vik



Nordiske toppmøter mellom noen av våre lands fremste poeter. Korte introduksjoner og opplesning.

Onsdag 30. mai, kl 19:00
Maja Lee Langvad vakte stor oppmerksomhet i Danmark med sin debutsamling Find Holger Danske (hør henne også 
i samtale med Siss Vik, Kunstmuseet, kl. 15:00). Mazdak Shafieian debuterte i 2006 med samlingen Dyregravsmørke.
Erling Kittelsen har skapt et enestående poetisk univers i skjæringspunktet mellom egen diktning og gjendiktning av
eldre tekster. 

Konferansier er Olemic Thommesen, stortingsrepresentant for Høyre.

Torsdag 31. mai, kl 19:00
Morten Søndergaard var nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2007 for samlingen Et skridt i den rigtige retning.
Thomas Marco Blatt fikk Tarjei Vesaas debutantpris 2006 for boken Slik vil jeg måle opp verden. Riina Katajavuori har
markert seg som et av de sterkeste navnene blant yngre finske poeter. 

Konferansier er Gudmund Moren, rektor ved Høgskolen i Lillehammer.

Lørdag 2. juni, kl 19:00
Einar Økland, en av Norges mest anerkjente poeter og forfattere, fikk Gyldendalprisen 2006 for sitt forfatterskap. 
Terje Dragseth, poet, musiker og filmskaper, gjorde dikterisk storopprydding med samlingen TDZ i 2006. Ann Jäderlund
er en av Sveriges sentrale lyrikere og var nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2007 for sin seneste bok.

Konferansier er Tone Kolaas, fylkeskultursjef i Oppland.

Søndag 3. juni, kl 16:00
Geir Uthaug er lyriker, gjendikter og oversetter, kjent blant annet for sine gjendiktninger av William Blake. Torild
Wardenær er Norges ukronede poesidronning, aktuell med diktsamlingen psi. Sigbjørn Skåden var nominert fra de
samiske språkområdene til Nordisk Råds Litteraturpris 2007 for diktsamlingen Skuovvadeddjiid gonagas (Skomakernes
konge). 

Konferansier er Kristian Skullerud, redaktør i GD.

Billetter alle arrangementer kr 100,–

38 CAFÉ BANKEN
Nordiske Poeter

5 bøker

5 bøker

Apuleius: Det gyldne esel
Ragnar Lodbroks saga
Doris Lessing: Ekteskapene
mellom Sone tre, fire og fem
Inger Christensen:
Det malede værelse
Sohrab Sepheri:
Vannets fottrinn

Franz Kafka: Kinder auf der
Landstrasse 
Thomas Mann:
The Magic Mountain
Leo Tolstoj: Anna Karenina
Alice Munro: Runaway
Anna Ahmatova: diktene

Erling Kittelsen, f. 1946

Riina Katajavuori, f. 1968

5 bøker
Hildegunn Dale: Solkant
Sara Hallström: Rötter smälter
Björling: Samlade dikter
Ajgi: Tystnad snö
Hocquard:
En pröve på ensamhet

Ann Jäderlund, f. 1955

5 bøker
Derek Walcott: Omeros
Virginia Woolf: Mrs Dalloway
J.W. Goethe:
Den unge Werters lidelser
Katherine Mansfield:
The Garden Party And Other
Stories
Agnar Mykle:
Sangen om den røde rubin

Sigbjørn Skåden, f. 1966



Skandinaviske møter
39CAFÉ BANKEN

I Skandinaviske møter får du oppleve norske, svenske og danske forfattere, i samtale om hverandres bøker.

Onsdag 30. mai, kl 17:00 Utroskap som litterært motiv
En samtale mellom Janus Kramhøft (DK) og Atle Næss (N)

Janus Kramhøfts roman Alle steder ser deg er både en reisebok, et kierkegaardsk dannelsesdrama og en erotisk kjær-
lighetsfortelling. Samtidig er det en historie om det kompliserte forholdet mellom to brødre, fanget i et farlig spill om
slektskap, vennskap, ekteskap og utroskap, der hovedpersonen Martin, vel vitende om de katastrofale følger, lar seg
drive av begjæret, inn i et risikabelt forhold til brorens unge kjæreste. Romanen, som kommer i norsk oversettelse våren
2007, er Kramhøfts første bok på norsk.

Atle Næss’ roman Roten av minus en (2006) handler om den norske matematikeren Terje Huuse, hvis store prosjekt er
å skrive en biografi om Bernhard Riemann, matematikeren som «fant» roten av minus en. Tallet er en umulighet. Likevel
er det av grunnleggende betydning for moderne matematikk. Slik er det også når familiemannen Terje opplever den store
lidenskapen i møtet med Ingvild. Denne kjærligheten er også en umulighet, likevel blir den noe Terje ikke kan komme
utenom. 

Møt de to forfatterne til en samtale om utroskap som litterært motiv, og om problemet hvordan skrive lidenskapelig om
lidenskap. 

Samtalen ledes av Magnhild Bruheim.

Torsdag 31. mai, kl 17:00 Det splittede mennesket
En samtale mellom Torgrim Eggen (N) og Gabriella Håkansson (S)

I Torgrim Eggens roman Hermanas (2006) får hovedpersonen, den unge kubanske poeten Raúl, et forhold til to søstre
som er eneggede tvillinger. Denne underlige trekanten blir rammen rundt et persondrama med historiske og politiske
overtoner. Tvillingmotivet er gjennomgående i romanen: Cuba og USA, kommunisme og kapitalisme, sannhet og løgn,
hvite og svarte. Slik blir konfliktfylt splittelse et tema på flere nivåer i fortellingen, både den som oppstår mellom men-
neskene, og den som finnes i mennesket selv. 

Gabriella Håkansson er en av de mest markante stemmer blant yngre svenske forfattere i dag. Hovedpersonen i hennes
seneste roman Hjärnmänniskan (2007), Hans Hermann Gustavsson, har et menneske som bor oppe i hjernen hans. Dette
mennesket – «hjernemennesket» – styrer og steller, dikterer og debatterer. Sammen skriver de filosofiske traktater og
diskuterer livets store spørsmål. Men under en reise til Indonesia begynner det velsmurte samarbeidet å rakne.
Konflikten er snart et faktum, og Hans Hermann må ruste seg til krig mot sin indre tyrann.

Møt de to forfatterne til en samtale om splittelse, dobbeltgjengermotiv og konflikten mellom kropp og sjel. Når det fin-
nes to av en selv, eller av en annen, hvem skal man da være tro mot? 

Samtalen ledes av Magnhild Bruheim.

Billetter begge arrangementer kr 100,–

5 bøker

5 bøker

Ernest Hemingway:
The Sun Also Rises
F. Scott Fitzgerald: The Great
Gatsby
Raymond Carver:
Where I’m Calling From
Henry Miller: Tropic Of Cancer
Tom Kristensen: Hærværk

Ludvig Holberg:
Epistler og moralske tanker
Kalevala
Thomas Mann: Der Zauberberg
Harry Martinson: Aniara
Thomas Pynchon: Gravity’s
Rainbow

Janus Kramhøft, f. 1972

Atle Næss, f. 1949

5 bøker
Tove Jansson: Trollvinter
Louis-Ferdinand Céline:
Død på kreditt
Thomas Mann: Dr. Faustus
Kurt Vonnegut Jr.:
Sirenene på Titan
Tom Wolfe: The Right Stuff

Torgrim Eggen, f. 1958

5 bøker
Hermann Melville: Moby Dick
Elias Canetti: Förbländningen
Gerard de Nerval: Aurelia
Kobo Abe: En annans ansikte
Italo Calvino: Sex punkter 
inför nästa årtusende

Gabriella Håkansson, f. 1968

5 bøker
Fjodor Dostojevskij:
Forbrytelse og straff
Hermann Hesse: Steppeulven
Martin Andersen Nexø:
Pelle Erobreren
Tarjei Vesaas: Fuglane
Kjartan Fløgstad:
Dalen Portland

Magnhild Bruheim, f. 1951



STEREO er litteraturfestivalens nye opplesningsscene. Når de har MONO i Oslo, får vi ha STEREO på Lillehammer.

Onsdag 30. mai, kl 18:00
Beate Grimsrud leser fra romanen Søvnens lekkasje (2007). Oddmund Hagen leser fra romanen Vinterbarn (2007).
Mirjam Kristensen leser fra romanen En ettermiddag om høsten (2006). Konferansier er  Synnøve B. Klemetrud, ordfø-
rer i Lillehammer.

Torsdag 31. mai, kl 18:00
Tomas Espedal leser fra Gå, Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv (2006). Theodor Kallifatides leser fra romanen
Kärleken (1978, norsk utgave 2007) Brit Bildøen leser fra romanen Mitt milde vesen (2006). Konferansier er Kåre
Haugen, ordfører i Gjøvik.

Lørdag 2. juni, kl 18:00
Sara Stridsberg leser fra Drümfakulteten (2006). Martina Lowden leser fra romanen Allt (2006). Wenche-Britt
Hagabakken leser fra romanen Zürich (2006). Jan Jakob Tønseth leser fra novellesamlingen Von Aschenbachs fristelse. 

Konferansier er Einar Busterud, ordfører i Hamar.

Billetter alle arrangementer kr 100,–

Husk også Sara Stridsberg i samtale med Simen Ekern, Søndre Park, lørdag 2. juni kl 13:00. Og Martina Lowden 
i samtale med Siss Vik, Kunstmuseet, lørdag 2. juni kl. 15:00. Og Theodor Kallifatides i samtale med Siss Vik,
Kunstmuseet, torsdag 31. mai kl. 15:00.

40 BINGO’N

5 bøker

5 bøker

Fjodor Dostojevskij:
Forbrytelse og straff
Anne Franks dagbok
Janet Frame:
An angel at my table
Cynthia Ozick: The Shawl
Anita Goldman:
Våra bibliska mödrar

Clarice Lispector:
Lidelseshistorie
Thornton Wilder:
Broen San Luis Rey
Mercè Rodoreda:
Diamantplassen
Hélène Cixous: Nattspråk
Anne Bøe: Sinobersol snø

Mirjam Kristensen, f. 1978

Brit Bildøen, f. 1962

5 bøker
Emil Boyson: Vindu i februar
Azorín: Doña Inés (Historia de
amor)
Ola Bauer: Humlehjertene
Njåls saga
Johannesevangeliet

Jan Jakob Tønseth, f. 1947

Onsdag 30.mai kl 19.00 «Tyl» på Felix
Møt «Radio Røynda»-gutta Halvor Folgerø og Finn Tokvam som debuterte med den sorgmuntre og humoristiske
fortellinga «Tyl» – en roman om vennskap, kjærlighet, savn, Charlie Parker og Olav Stedje (kanskje kommer han?).
Boka skal nå filmatiseres og blir relansert i ny pocketutgave.

Arrangementet er i samarbeid med Det Norske Samlaget.

STEREO



41LILLEHAMMER KINO (SAL 3)

Fire forfattere har valgt hver sin film med tilknytning til temaet utroskap og presenterer dem med en kort introduksjon.

Onsdag 30. mai, kl 21:00 Tove Nilsen: Om Il postino 
(Michael Radford, Italia, 1994)
I Il Postino møtes et landpostbud og den berømte dikteren Neruda. Den naive postmannen tror han har møtt sin livs-
venn, men Neruda reiser sin vei uten å la høre fra seg. Nerudas fravær styrer resten av den fattige postmannens liv.

Torsdag 31. mai, kl 21:00 Jan Kjærstad: Om Bak den røde lykten 
(Zhang Yimou, Kina, 1991)
Dette er den kinesiske regissøren Zhang Yimous fjerde film, og den illustrerer utroskap på mange plan; utroskap i kjær-
lighet, utroskap mot Hollywood-formlene, utroskap mot et regime som ønsker en annen type film, utroskap mot en 
konvensjonell fargeskala, utroskap mot de korte klipp.

Lørdag 2. juni, kl 21:00 Rune Christiansen: Om Sunrise 
(F. W. Murnau, USA, 1927)
En manipulerende elskerinne forleder en ektemann til å ta livet av sin hustru, men planene forpurres under dramatiske
omstendigheter, og en serie eventyrlige hendelser forvandler og utraderer vilkårene for det grufulle sviket.

Søndag 3. juni, kl 21:00 Mona Høvring: Om Madame de ...
(Max Ophuls, Frankrike/ Italia, 1953)
For å betale gjeld må en kvinne selge øredobbene hun har fått i gave av mannen sin. Hun lyver, og sier at hun har mis-
tet dem. Med dette enkle anslaget som utgangspunkt arbeider Ophuls fram scener og tablåer der smykket «vandrer»,
og hvor spørsmålet om hvem som er troløse og hvem som er trofaste ikke nødvendigvis har noen entydig og innlysende
avklaring.

Serien arrangeres i samarbeid med Lillehammer Kino. Fri entré.

5 filmer

5 filmer

5 filmer

Michael Radford: Il postino
Theo Angeloupolos:
Den gråtende engen
Roberto Benigni: Livet er herlig
Francis Ford Coppola:
Gudfaren – alle filmene
Alejandro González Iñárritu:
Babel

Michael Cimino: Hjortejegeren
Bernardo Bertolucci: 1900
Spike Jonze:
Being John Malkovich
Hayao Miyazaki:
Chihiro og heksene
Wim Wenders:
Lidenskapens vinger

Marcel Carné:
Les Enfants du Paradis
Satyajit Ray: The Apu Trilogy
Keni Mizoguchi:
Sansho the Bailiff
Yasujiro Ozu: Floating Weeds
Wojciech Has:
The Saragossa Manuscript

5 filmer
Vera Chytilova: Daisies
Jacques Tati: Les Vacances 
de Monsieur Hulot
Hirokazu Koreeda: Maborosi
Vladimir Menshov:
Moskva tror ikke på tårer
Yasujiro Ozu: Ohayo

Tove Nilsen, f. 1952.

Jan Kjærstad, f. 1953

Rune Christiansen, f. 1963

5 filmer
Vera Chytilova: Daisies
Jacques Tati: Les Vacances 
de Monsieur Hulot
Hirokazu Koreeda: Maborosi
Vladimir Menshov:
Moskva tror ikke på tårer
Yasujiro Ozu: Ohayo

Mona Høvring, f. 1962

Forfattere velger film



Onsdag 30. mai, kl 20:00 Mai Sjöwall
Mai Sjöwall (f. 1935) er en levende legende i moderne krimlitteratur. Sammen med mannen Per Wahlöö skrev hun på
60- og 70-tallet de verdensberømte romanene om etterforskeren Martin Beck og hans kolleger, bøker som forlengst har
klassikerstatus. Serien, med sine uforglemmelige titler som «Døden kjører buss» og «Mannen som gikk opp i røyk», dan-
net skole og satte en ennå gjeldende standard for persontegning, hardkokt realisme og samfunnskritisk innhold.

Torsdag 31. mai, kl 20:00 Knut Faldbakken
Knut Faldbakken (f. 1941) er forfatter, kritiker og Hamargutt. I 2002 gjorde han en ny vending i sitt forfatterskap da
krimboken Alle elsker en hodeløs kvinne kom ut. Faldbakken selv innrømmer krim er vanskeligere å skrive enn han trod-
de, men har absolutt funnet seg til rette i genren. I hans fjerde krimroman Nattefrost viser det seg at mordet overbetjent
Jon Valmann etterforsker er tett relatert til den familietragedien hans nye samboer Anita Hegg jobber med å løse. Det
bringer opp temaer som begjær, misunnelse, svik og lengsler.

Lørdag 2. juni, kl 20:00 Jón Hallur Stefánsson
Jón Hallur Stefánsson (f. 1959) fra Island har tidligere arbeidet som oversetter, musiker og radiojournalist, før han debu-
terte som krimforfatter. I 2004 vant han Islandske kriminalforfatteres krimnovellekonkurranse. Korsets tre er hans før-
ste roman, en mørk fortelling om utroskap og forbudte forhold, hvor den dramatiske handlingen utspiller seg i Reykjavik
i løpet av fem intense dager.

Intervjuer: Siss Vik, f. 1970, journalist.

42 PARKKAFÉEN

5 bøker

5 bøker

Herman Melville: Moby Dick
Mark Twain: Huckleberry Finn
Tove Jansson:
Pappan och havet
P. G. Wodehouse:
Psmith in the City
Stig Claesson:
Sveaborg eller Rock happy

Vladimir Nabokov: Lolita
Günther Grass: Blikktrommen
Gabriel Garcia Márquez:
Patriarkens høst 
Richard Ford:
Bascomb-trilogien 
Jonathan Frantzen:
Korrigeringer 

Mai Sjöwall

Knut Faldbakken

5 bøker
Eddadigtene
Njåls saga
Federico García Lorca:
Poeta en nueva York
Mikhail Bulgakov:
Mesteren og Margarita 
Julio Cortázar:
Samlede noveller

Jón Hallur Stefánsson

5 bøker
Stendahl: Rødt og svart
Ian McEwan: Atonement
Karl Ove Knausgård:
En tid for alt
Per Olov Enquist:
Nedstörtad engel
T. S. Eliot: The Waste Land

Siss Vik

Krim i Parken



Lørdag 2. juni, kl 17:00 Den siste vindussjiraffen
I boken Den siste vindussjiraffen skildrer den ungarske forfatteren og kunstneren Péter Zilahy sin oppvekst bak
jernteppet og sine opplevelser fra demonstrasjonene som endret de østeuropeiske diktaturene. Boken er basert på
barneleksikonet Vindu–Sjiraff, der det første ordet var «vindu» og det siste «sjiraff». «Vindussjiraffen» forklarte
verden; alt var som det skulle være, og problemer ble alltid løst. I Zilahys vindussjiraff veksler det mellom mor-
somme oppvekstskildringer og beskrivelser av å bli slått med stormpolitiets batonger. Den siste vindussjiraffen er
et leksikon som inneholder det som er blitt utelatt. Boken utkom for første gang i 1998, har vunnet mange priser
og har oppnådd kultstatus i flere land. Den er hittil oversatt til 19 språk. Multimedieforestillingen basert på Den
siste vindussjiraffen er en flerspråklig CD-ROM i form av en interaktiv film. Hovedideen er at teksten beveger alle
elementene. Mens man blar, beveger nye lyder, filmer, animasjoner og fotografier seg inn i rammene. Forestillingen
er et alternativ til bøker, et pionereksperiment i nye medier og litteratur. På Lillehammer vil forestillingen fram-
føres i samarbeid med skuespiller Per-Øyvind Berg, som leser fra boken.

In his book The Last Window Giraffe the Hungarian author and artist Péter Zilahy describes his childhood behind
the Iron Curtain and his experiences from the demonstrations that changed the East-European dictatorships. 
The book is based on the children's lexicon Window–
Giraffe, where the first word was “window” and the
last “giraffe”. The Window-Giraffe explained the whole
world in simple words, where everything was in order
and problems were always solved. In Zilahys “window
giraffe” amusing childhood anecdotes alternate with

accounts of being beaten with the storm police's truncheons. The Last
Window Giraffe is a lexicon of what's been left out. The book was first publis-
hed in 1998, has won many prizes and has achieved cult status in many coun-
tries. It has so far been translated into 19 languages.
The multimedia presentation based on The Last Window Giraffe is a multilingual
CD-ROM in the form of an interactive movie. The basic idea is that the text
moves all elements. As you scroll by new sounds, videos, animations and photographs move into the frames. It's
an alternative form to books, a pioneering experiment in new media and literature. At Lillehammer the presenta-
tion will be executed in cooperation with actor Per-Øyvind Berg, who will be reading excerpts from the book.

Billetter kr 100,–

Péter Zilahy
43GALLERI DREYER

5 bøker
Franz Kafka: The trial
Kosztolányi Dezsö: Esti Kornél
Lemuel Gulliver: Travels Into
Several Remote Nations Of
The World In Four Parts
Ingo Schulze:
33 Moments of Happiness 
Victor Pelevin: Omon Ra

Péter Zilahy

Péter Zilahy,
f. 1970 i Budapest, er forfat-
ter og kunstner. Bøkene
hans er oversatt til en rekke
språk, og han har mottatt
flere priser for dem.
Forfatteren har hatt utstil-
linger over hele Europa og
har turnert i 28 land med
multimedieforestillingen
basert på Den siste vindus-
sjiraffen. 

Z



Onsdag 30. mai, kl 22:00 «...hva fiskene tror» 
Kjartan Fløgstad og Håkon Paulsberg m/band.
Vi får høre utdrag fra plata «kong j» - etter tekster av Georg Johannesen. 

For noen år siden kåret 70 forfattere Georg Johannesens Ars Moriendi eller de syv dødsmåter til det 20. århundrets 
viktigste norske diktsamling. 

Prøysen- og Vreeswijk-tolkeren Håkon Paulsberg oppnådde tillit hos retorikkprofessoren fra Bergen, og fikk tillatelse til
å lage melodier til hans tekster. Og få dager før jul 2005 kom platen «kong j» fra trykkeriet, med gravhaugmotiv på
coveret. «Overlat livet til døden» lyder det i albumets aller siste strofe. Og på selveste julaften kom den triste melding-
en om at Georg Johannesen var død under en svømmetur i eksil - i Egypt. 

Torsdag 31. mai, kl 21:00 «Se opp – punken kommer!»
Sturle Brustad og “Anarchy in Åmot”.
I 1978 var det russerne vi var redde for. Slik var det også på det søvnige stedet Åmot i Buskerud. Der stengte butikkene
kl. 17:00, og det samme gjorde alt annet. Da gikk folk hjem og tenkte på invasjon. Den kom da også, men ikke fra øst,
slik de fleste hadde fryktet; den kom fra sørvest - nærmere bestemt London. 

Under den årvisse Modum Cup i fotball, der alle var til stede - lensmann og ordfører inklusive - fant en kassett med Sex
Pistols veien til stereoanlegget. Med “Anarchy In The U.K.” dundrende ut over høyttaleranlegget på maks volum skulle
det (for noen) uutholdelige status quo bli brutt, og det én gang for alle. I hvert fall hvis vi tror Anarchy in Åmot, Sturle
Brustads debutroman av året. 

Forfatteren kommer for å fortelle mer om hva som skjedde. Anarchy in Åmot, punkbandet i boka, har også gjenoppstått
for anledningen, og med mindre de er oppløst innen den tid, vil de spille låtene fra boka.

Lørdag 2. juni, kl 22:00 G.U.T. 
Konsert: norsk-tysk darkcore. Etter ti år med ekstremmetall (Solefald, Sturmgeist) fikk den norske forfatteren og musi-
keren Cornelius Jakhelln lyst til å gjøre noe annet. Resultatet ble G.U.T., hvor Jakhelln kompromissløst blander elektro-
nika med metal, hardcore, hip hop og progrock. G.U.T.s første album My Only Drug Is Madness (2007) er skrevet, frem-
ført og produsert av Jakhelln og spilt inn i Sofia, Bulgaria. Den bulgarske komponisten Christo Pavlov har arrangert
seks av sangene, hvor strykerkvartetten Strrings medvirker.

G.U.T. er Tori Wrånes: vokal, Vincent Wager: trommer og Cornelius Jakhelln: vokal og gitar.

Billetter alle arrangementer kr 150,–

I samarbeid med Den Norske Forleggerforening. Kulturstudentene fra HIL er produsenter.

44 BINGO’N
Littfest

5 bøker

5 bøker

Klas Gustafson: Et bluesliv
Per Olov Enquist: Lewis reise
Dag Solstad:
Sjenanse og verdighet
Kjartan Fløgstad:
Grand Manilla 
Gunvor Hofmo: Samlede dikt

DBC Pierre: Vernon God Little
Arundhati Roy: 
Guden for små ting
Fjodor Dostojevskij:
Forbrytelse og straff
Joseph Conrad: 
Heart of Darkness 
Ernest Hemingway:
Klokkene ringer for deg

Håkon Paulsberg

Sturle Brustad

5 bøker
Homer: Odysseen
Louis-Ferdinand Céline:
Voyage au bout de la nuit 
Jorge Luis Borges: L’Aleph 
Karl Ove Knausgård:
Ute av verden 
Neil Gaiman: American Gods

Cornelius Jakhelln



Fredag 1. juni, kl 19:00 Antony and the Johnsons
Sanger, pianist, låtskriver og tekstforfatter Antony Hegarty har i løpet av kort tid tatt steget fra kultfenomen til
verdensstjerne. Sammen med bandet The Johnsons, satt sammen av skolerte musikere (gitar, cello, fiolin, bass),
har han skapt et repertoar av soulinspirerte ballader som få forblir uberørte av. Tekstene formidler drømmer og
erfaringer fra et eksistensielt og kjønnsmessig grenseland. Stemmen hans befinner seg også i et slikt grenseland,
med sin unike og ubestemmelige blanding av mann- og kvinnerøst. 

Ettersom de arbeider med et nytt studioalbum er Antony and the Johnsons ikke på turné denne våren. Allikevel
takket de ja da Norsk Litteraturfestival henvendte seg med en forespørsel om å holde en konsert under årets fes-
tival.

Vi ønsker publikum velkommen til en konsertopplevelse av de helt sjeldne.
Konserten er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival og Goldstar Music.

Billetter kr 430‚– / 480,– (+ billettavgift)

Billettservice. www.billettservice.no tlf. 815 33 133

NB! Ikke festivalpass

A

Antony Hegarty 
Born in Sussex, UK in 1971,
moved to Amsterdam in
1977, before settling in
California in 1981. One of
many themes in the band's
music is aspects of the
transgendered experience. 

Yearning for more than a blue day 
I enter your new life for me 
Burning for the true day 
I welcome your new life for me

,,

45HÅKONSHALL

5 bøker
The Diary of Ann Frank
Jean Genet:
Our Lady of the Flowers
Kazuo Ohno:
From Without and Within
Joe Westmoreland:
Tramps Like Us
Wait For Me ... The Writings 
of Jack Smith



5 bøker

5 bøker

Onsdag 30. mai, kl 18.00 Henning Strandens Minitrio – covershow!
En konsert hvor musikerne spiller og leker seg med kjente sanger - og gir sangene både form og fasong du aldri har
hørt før. Gruppa spiller forskjellig musikk til forskjellig bruk, både lånt og eget.

Minitrioen er allsidig og framfører musikk i de fleste omgivelser. De skaper stemning og får fram smilet hos publikum,
enten det er barn eller voksne de spiller for. Minitrioen består av Henning Stranden på vokal, Håvard Skaset på gitar og
Guro Skumsnes Moe på bass. 

Kulturhuset Banken (kr 100,–)

Fredag 1. juni, kl 14.00 Ingrid Olava
«Folkrock møter rock og pop. Vakker vokal møter noe vondt og vilt», blir det sagt om Ingrid Olavas musikk.

Lillehammerjenta som har spilt piano og sunget hele livet, har nå startet sin solokarriere med sine egne, vakre sanger.
Sangene har sødme, de har dysterhet og drama.

Kaféen i Kunstmuseet (kr 100,–)

Lørdag 2. juni, kl 12.00 Kersti Ståbi
Fredag opptrer hun med band på Banknatta, nå møter vi henne alene. «Kärlek, vänlek och ond bråd död» heter 
konserten, og vi får være tett på denne svenske lyriske sangeren og fortelleren. Litterær vise og bakgrunn i tradisjons-
musikken farger hennes musisering og formidling.

Kaféen i Kunstmuseet (kr 100,–)

Lørdag 2. juni, kl 13.00 Kouame Sereba har familiekonsert! 
Se barn/unge-programmet.

Lillehammer Kunstmuseum (fri entré)

Lørdag 2. juni, kl 20.00 Ole Paus og Den Norske Mansoktett 
«Nå kommer jeg og tar deg!» Ole Paus er en av Norges mest profilerte artister: visesanger, gitarist, komponist, tekst-
og revyforfatter. Han har gjennom flere tiår gledet og forarget den norske offentligheten med sine verbale sleivspark og
skjeve blikk på samtiden. Men det spørs om det ikke likevel vil være hans nære og vare portretter av en Kajsa eller en
Mira, eller andre av samfunnets stemmeløse, som vil bli stående når latteren har stilnet.

Den Norske Mannsoktett er et vokalensemble som i mer enn tjue år har presentert låter i originale arrangementer 
á cappella eller i egen instrumental tapning, ofte i en humoristisk ramme. På litteraturfestivalen har de tidligere opp-
trådt sammen med artister som Olle Adolphsson, Tove Karoline Knutsen, Göran Fristorp og Jan Eggum.

Festsalen, Kulturhuset Banken(kr 250,–)

46
Konserter

5 bøker

5 bøker

Haruki Murakami:
Kafka on the shore
Astrid Lindgren:
Ronja Røverdatter
Khaled Hosseini:
The Kite Runner
Ian McEwan: Saturday
Banana Yoshimoto: Kitchen

Alessandro Baricco: Silke
Fynn: Herr Gud, det är Anna
Isaac Asimov: Stiftelsetriologin 
Statistiska Centralbyrån i
Sverige: Statistisk Årsbok 2006
Roald Dahl: Den underbara 
historien om Henry Sugar

Ingrid Olava

Kersti Ståbi

Henning Mankel: Vindens sønn
Daisaku Ikeda:
Human revolution
Paulo Coelho: Alkymisten.
Nelso Mandela:
Long walk to freedom
Khaled Hosseini: Drageløperen

Koumae Sereba

K
Ole Paus
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Onsdag 30. mai kl 20.00 Valkyrien Allstars
Vi møtte dem under Åpningskonserten, og dere kjenner dem fra vinterens «Kjempesjansen» – en sjelden folkemusikk-
opplevelse!

Tre forføreriske unge felespillere som trollbinder sitt publikum med sin lekende, virtuose presentasjon! 

De våger å flytte grenser ved å trekke det tradisjonelle over i det eksperimentelle. Spenningen ligger i den urnorske 
særegenheten kombinert med deres urbane stil. Tuva Syvertsen og Erik Sollid er fra Bærum, Ola Hilmen er fra Valdres.
Alle tre spiller de hardingfele, i tillegg til at Tuva synger med sin svært karakteristiske stemme.

Festsalen, Kulturhuset Banken (kr 150,–).

Torsdag 31. mai kl 20.00 «ORKAN»
«ORKAN» – en cd-releasekonsert – med musikk av Nils Henrik Asheim til tekster av lyrikeren Sigbjørn Obstfelder 
(den første modernistiske dikter i Norden!). Vi møter sopranen Anne-Lise Berntsen, cellisten Øystein Birkeland, opp-
leseren Kjetil Skøien, foruten komponisten selv på klaver.

Det blir en variert sammensetning av melodiske sanger, lydeksperimenterende stemmebruk, dramatikk og ulike kombi-
nasjoner av musikk og tekst – vevd sammen i et dramaturgisk forløp.

De bruker scenerommet, det visuelle og også elektronisk lyd i en mangfoldig enhet – som bæres av Obstfelders poesi.

Festsalen, Kulturhuset Banken (kr 150,–).

Søndag 3. juni kl 18.00 Niko Valkeapää
Den samiske sangeren Niko Valkeapää skaper lavmælt og vakker musikk – popmusikk med et akustisk lydbilde.
Valkeapää lager internasjonal samisk musikk, og er naturlig urban nyskapende og grensesprengende. Han har etablert
uttrykket «Odda Barru», som betyr «ny bølge», og hans tekster gir rom for både dype tanker, surrealisme og dagligdag-
se betraktninger. Han fikk Spelemannsprisen for sin debutplate, og har opptrådt over store deler av verden.

På konserten har han med seg Georg Buljo på gitarer og diverse instrumenter og Per Willy Aaserud på trompet og
el.bass. «Niko Valkeapää maler sine svevende og bølgende lydbilder på bredt lerret».

Festsalen, Kulturhuset Banken (kr 150,–).

Konserten er også en TAKK til alle de frivillige som har jobbet under hele festivalen! (Dere møter fram kl 17.00.)

5 bøker
Valkyrien Allstars

Nils Henrik Asheim

5 bøker

Anne-Lise Berntsen

5 bøker
Mika Waltari:
Johannes Angelos
Kurt Vonnegut:
Slaktehus nr 5
Nils-Aslak Valkeapää:
Jus gazzebiehtar bohkosivccii
Isaac Asimov: Foundation
Jukka Parkkinen: Korppi 

Coleman Barks:
The Essential Rumi
Rainer Maria Rilke:
Duineser Elegien
Rainer Maria Rilke:
Die Sonette an Orpheus
Werner Stein: Kulturfahrplan
Herbert Tichy: Gjennom Kina

Lucretius: Om tingenes natur
(de rerum natura)
Vassilij Kandinski: Klänge
Honoré de Balzac:
Illusions Perdues
Johan Harstad: Ambulanse
Sigbjørn Obstfelder: Digte

Niko Valkeapää
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5 bøker
Nordisk Hagebruks Leksikon
fra 1945: The art of Japanese
joinery Noreena Hartz:
Gjeldens Historie 
Kristiania Politikammer: Politi
Tidende 1901  Cauty &
Drummond: The manual
Arnd Wesermann: Die wasser-
träger des Avantgardes

Baktruppen

5 bøker
Karl Marx: Kapitalet
Väinö Linna: Torpartrilogien
August Strindberg: det meste
Adam Hochschild: Kung
Leopolds Vålnad
Marc Ferro (red.):
Kolonialismens Svarta Bok

Leif Stålhammar

Uskarp 2
En Baktruppen-produksjon for Norsk Litteraturfestival 2007, en aksentuering av det auditive i et handlingsforløp.
Baktruppen hadde sitt 20 års-jubileum i 2006. Gruppen består av 7 medlemmer som bor spredt i innland og
utland, og spiller, gjør prosjekter på flere kontinenter. Arbeidet inneholder gjerne både dans, musikk og tekst,
satt i vekslende konseptuelle rammer. Baktruppen jobber ofte i mindre 
konstellasjoner.
Uskarp 2 er en slik produksjon: 
Med Jørgen Knudsen, Worm Winther, 
Øyvind Berg.

Café Banken
Onsdag 30. mai, kl 22:00 
Torsdag 31. mai, kl 22:00

Fången på fyren
Et stykke om ytringsfrihet og sivilt mot av Malin Lagerlöf. 
Skuespiller: Leif Stålhammar. Regi: Liv Hege Nylund

Fången på fyren er en teatermonolog av Malin Lageröf. Monologen baserer seg på en faktisk hendelse i Sverige. 
En u-båt gikk på grunn. Skandale i det svenske kartverket! Noen hadde slurvet med tegningene av dette områ-
det. Draftet løy. En ansatt påpekte det og mistet jobben. 

«Det värste var nog när jag upptäckte att mina nycklar inte längre passade. Lås efter lås hade de bytt ut och
jag hörde inte till dem som fått några nya nycklar. Jag låtsades som ingenting, kanskje visste jag redan då att
loppet var kört, och hur som helst kunde jag inte göra något annat än att fortsätta. Ibland bara tog de sina kaf-
fekoppar och gick.»

Galleri Dreyer
Torsdag 31. mai kl 21:00 
Fredag 1. juni, kl 17:00

Billetter alle arrangementer kr 100,–

På Gjalleråsen bodde det en mann
som var så lydhør

at han mente det måtte være
troskap mellom det folk sa om ting

og hva de sjøl sa.
Han kunne for eksempel si ting som

TING, kunne han si,
DET HØRES IKKE UT SOM NOEN VERDENS TING.

DET LÅTER MER SOM INGENTING.
HVORDAN KAN DU FORTSETTE Å GÅ RUNDT OG SI «TING»?

TUNG ER MER KORREKT.

,,



Teater
49

Over Ævne III
Av Morten Jostad og Bjørnstjerne Bjørnson – Musikk: Edvard Grieg

Teppet er for lengst gått ned for Bjørnsons dramatikk. Ingen interesserer seg lenger for de 23 skuespillene han skrev.
Men August Strindberg kalte Redaktøren og En fallit for «signalraketerna», i begeistring  for den Bjørnson som skrev de
første naturalistiske dramaene, flere år før Ibsen, og slik åpnet vei for den nye tids drama, i Norden og videre utover i
Europa. I sin nye forestilling vil Morten Jostad løfte på en flik av sceneteppet, og reise spørsmålet: «Bare teaterstøv?»

l Manus, regi og spill: Morten Jostad l Spillested: Det Hemmelige Teater i Bødal, Vestre Gausdal
l Lys: Tore Rakvaag l Onsdag 30. mai, kl 19:00  (urpremiere)
l Inspisient: Ingrid Kleiven l Torsdag 31. mai, kl 19:00
l Teatersjef: Audun Gjermstad l Buss fra stasjonen, kl. 18:00 begge dager

Billetter kr 150,– (med buss kr 250,–)

Aulestadspillet (Del 1: Synnøves sang)
To av Bjørnsons kjente skikkelser, Thrond og Synnøve, møter hverandre for første gang. Samtidig får arbeidsfolket på
Aulestad og den tidas kjendiser fra hele Norden plass i frodig og myldrende arbeid mot fest. «Kan man bære ved, kan
man bære champagne!» hevder tjenestegutten Anders. - Det synges, spilles og danses. Det hele krones med at publi-
kum inviteres til fest.

Dette er starten på det som skal bli et stort og fullstendig spill i 2010 – 100 år etter Bjørnstjerne Bjørnsons død. Her er
hele bygda og flere til engasjert i stort og smått. Profesjonelle og amatører i harmoni. Hele Aulestad gård og grunn tas
i bruk. Gården og miljøet som så sterkt inspirerte dikteren Bjørnson til handling og kamp.

l Manus og regi: Kristin Søhoel l Ca 100 aktører: skuespillere, sangere, musikere,
l Musikk: Kristin Sevaldsen dansere – og en rekke hjelpende hender
l Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson: l Servering: Kulturstua i Ro

Kristin Kajander og Kai Remlov l Fredag 1. juni kl 19:00 (urpremiere)
l Amalie Müller: Helena Klaren l Lørdag 2. juni kl 18:00 
l Holger Drachmann: John Nyutstumo l Søndag 3. juni kl 18:00

Spillested
Utendørs på AULESTAD – Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. Langs RV255-Bjørnsonvegen i Follebu, 18 kilometer
fra Lillehammer.

Billetter
Postens billettservice og ved inngang. Billetten inkluderer «En smak av Bjørnsons meny» – kulinarisk opplevelse. Barn
under 6 år gratis. Barn fom 6 tom 15 år kr 150,–. Voksen fom 16 år kr 275,– Ikke festivalpass.

Praktiske opplysninger
Beregn god tid. Parkering på anviste plasser i Follebu sentrum. Regntøy om nødvendig. Paraply egner seg ikke.

5 bøker

5 bøker

Johannesevangeliet
Nikolaj Gogol:
Petersburgnoveller
H.C. Andersen:
Eventyr og historier
Henrik Ibsen: Vildanden
Anton Tsjekhov: Onkel Vanja

Fjodor M. Dostojevskij:
Forbrytelse og straff
Thomas Mann: Trollfjellet
Gabriel Garcia Marquez:
Hundre års ensomhet
Henrik Ibsen: Peer Gynt
Gonzalo Torrente Ballester:
Historien om den forbløffede
kongen

Morten Jostad, f. 1953, dramatiker og skuespiller

Kristin Søhoel, f. 1955, dramatiker



Onsdag 30. mai kl 21:00 Troskap mot tradisjonen
Øya Isle of Islay i Hebridene huser noen av de beste og mest anerkjente whisky-destilleriene i Skottland, deriblant
Laphroaig, som senest i fjor vant gull i The International wine and spirits Competition. Herfra får Norsk
Litteraturfestival celebert besøk i år.

ROBERT HICKS har en lang karriere innen whisky-industrien. Fra han begynte å arbeide i 1964 har han blant annet
vært Assistent Blender for Ballantine’s, for senere å bli Master Blender for Allied Distillers, med ansvaret for smak og
kvalitet på Ballantine’s, Teachers og ikke minst Laphroaig. I 1998 ble han som den aller første i historien tildelt utmer-
kelsen Distiller of the Year av The international Spirits Challenge. Av det siste han var med å utvikle før han gikk av med
pensjon i 2005, var Laphroaig-varianten Quarter Cask. 

Hicks vil snakke om The making of Laphroaig. I dette foredraget får man en innføring i Laphroaigs historie og en grun-
dig redegjørelse for hvordan whiskyen blir produsert. I en slik prosess finnes ingen rom for avvik eller snarveier: troskap
mot tradisjonen er et absolutt krav! Underveis i presentasjonen blir det smaksprøver av Peat, Barley, Malt og New Maker
Spirit. Foredraget passer både for de nysgjerrige, uinnvidde og for dem som har et forhold til whisky generelt og
Laphroaig spesielt fra før. Det blir til sammen seks smaksprøver, med muligheten for en eksklusiv overraskelse til slutt.

OLE ROBERT SUNDE vil holde foredraget Om å drikke Laphroaig. Laphroaig har rukket å bli noe av en forfatternes
whisky i Norge. Mange og sene netter er det blitt med lovprisning av denne uovertrufne råskap av en drikk. Ole Robert
Sunde har fått det ærefulle oppdrag å sette ord på det. Han debuterte som forfatter i 1982 og har siden utgitt 14 bøker,
senest romanen Kalypso (2006). I 2001 ble han tildelt den prestisjefylte Aschehougprisen for sitt forfatterskap.

Rica Victoria Hotel. Billetter kr 200,– Ikke festivalpass
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5 bøker

5 bøker

Eric Lustbader: Floating City
Neil Munro: Para Handy
Wilbur Smith: Birds of Prey
Malcolm Bosse: The Warlord
Charles Craig: The Scotch
Whisky Industry Record

James Joyce: Ulysses
Marcel Proust: På sporet av
den tapte tid
William Faulkner: The hamlet
Thomas Pynchon: Mason &
Dixon

Tanums store rettskrivningsor-
dbok

Robert Hicks, f. 1945

Ole Robert Sunde, f. 1952

Onsdag 30. mai Rytmiske fortellinger
- Et kurs om afrikanske rytmer i musikk og fortellerkunst v/ Ibrahima Diallo

Sarepta, Kirkegata 66, Lillehammer kl 18:00–21:00, pris kr 500,– Ikke festi-
valpass

Torsdag 31. mai Fortellerscenen presenterer
Kjærlighet og utroskap – afrikanske eventyr ved forteller Ibrahima Diallo

Galleri Dreyer, Elvegata, kl 19:00. Inngang kr 100,– Ikke festivalpass

Ibrahima er født i Guinea i Vestafrika, og er utdannet filosof i Guinea. Han kom
til Danmark i 1990 hvor han utdannet seg som pedagog. Han har arbeidet som
forteller i over 14 år, og optrådt på festivaler, skoler, biblioteker, private fester
mm. Han holder også foredrag om afrikansk livsfilosofi, som fokuserer på 
menneskets rolle i familien, i samfunnet og i universet. Han er medlem av
Danmarks beste fortellere.

Torsdag 31. mai Haugtussa-konsert
Haugtussa i ord og tonar. Opus 67 av Edvard Grieg. 
Diktsyklus av Arne Garborg.

Garmokirka, Maihaugen, kl 18:00. Kr 150,– Ikke festivalpass

Stemningsrike vers med naturskildringar og kloke vare kjærleikskjensler. 

Synske Veslemøy sitt møte med livet.

Natalia Skogland, klaver og Åsne Sunniva Søreide sang, resitasjon.



Utstillinger
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Torsdag 31.mai kl 19.00 Utstillingåpning i Lillehammer Kunstmuseum
ANDERS ZORN «Lykken ved å holde en pensel». Maleri, akvarell, grafiske arbeider.

Anders Zorn (1860-1920) lyktes i å forene et kosmopolitisk uttrykk med en sterk lokalpatriotisme. Som kunstner bosatt
i Paris på 1890-tallet ble han en internasjonalt anerkjent portrettmaler. I sitt hjemland Sverige ble han tidlig etablert
som en overbevisende fortolker av gjenkjennelige motivkretser. Det som holdt bildeformen hans sammen, var et sanse-
lig og uttrykksfullt penselstrøk som tegnet volumene med svært treffsikre valører. Han har et nært og direkte bildespråk
som gjør ham like aktuell i dag, og hans raskt nedtegnede reiseskisser gir fremdeles en fin følelse av nærhet. Med utstil-
lingen «Lykken ved å holde en pensel» har kunstmuseet i Lillehammer samlet et utvalg av Zorns omfattende produksjon
av oljemalerier og akvareller, som lar oss ta del i hans forsøk på å frigjøre våre sinn i korte livgivende øyeblikk. Det vises
hovedsakelig verk fra Zornsamlingene i Mora, Nasjonalmuseet i Stockholm og Gøteborgs kunstmuseum.

Tirsdag 29. mai kl 17:00
Utstillingsåpning i foajéen 
på Maihaugen

«Tro mot sitt handverk»

Japansk hånvderk står i en særstilling i verden,
med sin kombinasjon av troskap mot tradi-
sjoner og nytenkning innen design. Maihaugen
viser utvalgte arbeider innen glass, porselen,
tre, papir og tekstil.

Torsdag 31.mai
Butikkene i sentrum 
holder åpent til kl 22:00
Ungdom og litteratur vil prege byen – og
ungdommens egen lyrikk blir framført 
i Storgata. Litterært marked på Stortorget.



Torsdag 31. mai Yasar Kemal: Bjørnson-forelesningen 2007
AUDITORIUM A, HØGSKOLEN I LILLEHAMMER

Yasar Kemal ble født i 1923 i en liten landsby i provinsen Osmania i det sørlige Tyrkia. Han er av kurdisk herkomst og
hadde en fattig og traumatisk barndom. I ungdommen hadde han forskjellig arbeid, og tok utdannelse ved universitetet
i Istanbul, før han ble journalist, skribent og forfatter. 

Forfattervirksomheten sammen med et sterkt samfunnsengasjement har gjort han til en kjent og aktet mann i hjemlan-
det. Engasjementet har også tidvis ført han på kant med myndighetene. Det har bl.a. resultert i at tidligere planlagte
besøk i Norge er blitt forhindret pga. rettssaker mot ham. I 1997 deltok han imidlertid på Bjørnsonfestivalen i Molde.

Bak seg har han et omfattende forfatterskap gjennom mer enn 50 år. Han har fått mange utmerkelser og vært omtalt
som Nobelpriskandidat. Kemals bøker er oversatt til mange språk, ti av dem til norsk. Blant de norske oversettelsene er
Magre Mehmed 1971, Legenden om de tusen okser 1976, Tistlene brenner 1977 og Ensomme Salman 1999.

Bjørnson-forelesningen skal være en talerstol for fremragende forfattere som har vist engasjement i samfunnsspørsmål
nasjonalt og internasjonalt. Den arrangeres av Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med Nansenskolen og Maihaugen.

PROGRAM FOR DAGEN

09:30 Gratis buss fra jernbanestasjonen

10:00 Rektor Gudmund Moren: Velkommen

Professor Bernt Hagtvet: Bjørnsons internasjonale engasjement  (foredrag på engelsk) 

Skuespiller Morten Jostad: Bjørnsonbilder

Yasar Kemal. Foredragstittel ikke klar. Foredraget tolkes til engelsk.

11:30 Lunsj

12:15 Gratis buss til byen

Torsdag 31. mai, kl. 18.00 Hagefest for alle! 
NANSENSKOLEN

Litteratur, musikk, mat og vin i Nansenskolens vakre hage. 

Bli med på en riktig litterær hagefest! Torgrim Eggen holder festtale! Torbjørn Elgenes, Erik Skogestad og Aksel Mohn
byr på en lun liten konsert med egenkomponert materiale i god songwritertradisjon. Stand-up forfatterscene. Mat fra
grill – vinsalg. (Hvis regn, innendørs program)

Arrangementet er i samarbeid med Nansenskolen og Norsk Forfattersentrum

Inngang kr 100,–
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5 bøker

5 bøker

Homer: The Iliad
Stendhal:
La Chartreuse de Parme
Leo Tolstoy: War and Peace
William Faulkner:
Light in August
Anton Chekhov: Short Stories

Michael Bulgakov:
Mesteren og Margerita
Joseph Conrad:
Mørkets hjerte
Dag Solstad: Roman 87
Det store norske leksikon
Olav Duun: Medmenneske

Yasar Kemal

Aslak Sira Myhre

QUIZ!!!
Torsdag 31.mai kl 22.00 i Festsalen 
i Banken.

For 4. året på rad arrangeres det 
uoffisielle NM I LITTERATUR på
Lillehammer. Tre ganger har laget
«16.07.41» med Dag Solstad i spissen
stukket av med trofeet. Hvem vinner
årets minst og mest høytidelige 
konkurranse i litteraturens verden?
Spørsmål for enhver litterær smak 
stilles av Aslak Sira Myhre og Åsne
Seierstad (mens Tuva Ørbech Sørheim
sikrer kvaliteten på spørsmålene).

Påmelding av lag på festivalkontoret.

Billett kr 50,–

To NORLA-priser 
for oversatt skjønnlitteratur og fag-
litteratur deles ut tirsdag kveld.
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Fredag 1. juni Kunsten at gå
«Jeg er godt kjent her i traktene, jeg har gått så mange turer, ofte fra morgen til kveld – mitt valgsprog: drømme og
vandre,» skriver den østerrikske forfatteren Peter Handke i romanen Mitt år i ingenmannsbukten.

Vi rapper valgspråket og gjør det til vår, når vi inviterer til litterær elvevandring. Fredag 1. juni vil norske Tomas Espedal
og danske Morten Søndergaard vandre langs Mesnaelva og samtale om litteratur og om «kunsten at gå». Begge for-
fattere er ivrige turgåere, og begge var nominert til Nordisk Råds Litteraturpris i år, Espedal for boken Gå, Morten
Søndergaard for diktsamlingen Et skridt i den rigtige retning. Det er derfor noe av en begivenhet når de to vandrings-
ekspertene nå møtes, for å sette teorien ut i praksis, så å si, langs Lillehammers vakre elvetrassé. Publikum oppfordres
til å henge med og til å stille spørsmål og delta i samtalen underveis.

Start i Badedammen, kl. 16:00.

Lørdag 2. juni Fra pub til pub 
Opplev damene på by’n – Anne B. Ragde og Unni Lindell – i det man må ha lov til å forvente blir en pubrunde utenom
det vanlige. Felix, Brenneriet, Bryggeriet, Rica Bar og Haakons er stoppestedene underveis. Start på Felix kl 22:00. 

5 bøker

5 bøker

Peter Handke:
Mitt år i Ingenmannsbukten
Marguerite Duras: 
Å skrive – Det er alt
Ann Jäderlund:
Dikter 1984–2000
Klaus Høeck: In Nomine
Rainer Maria Rilke:
Absolutt alt

Inger Christensen: Alfabet
Ikkyu: Crow With No Mouth
Jorge Luis Borges: El Hacedor
Peter Waterhouse: Menz
Pentti Saarikoski:
Fra det yderste Europa

Tomas Espedal

Morten Søndergaard

5 bøker
Cormac McCarthy:
All the pretty horses
Sigrid Undset: Ida Elisabeth
Merete Morken Andersen:
Hav av tid
Walt Whitman:
Leaves of grass
Siegfried Lenz: Tysktime

Anne B. Ragde

5 bøker
Gøran Tunstrøm: Juleoratoriet
Kerstin Ekman:
Hendelser ved vann
Mark Haddon: Den merkelige
hendelsen med hunden den
natten
Yann Martel: Historien om Pi
Eric-Emmanuel Schmitt:
Noas barn

Unni Lindell

Lørdag 2. juni kl 20:00
Litteraturfilm og musikk på
Fabrikken
Fortelleren – et møte med den indonesiske forfatteren
Pramoedya Ananta Toer. En film av Arngrim Ytterhus. 

Pramoedya Ananta Toer var i mange år Asias kandidat
til Nobelprisen i litteratur, hans hovedverk ble skapt
mens han satt med skriveforbud i straffeleir på øya
Buru. Filmen bygger på arkivmateriale og intervjuer
med forfatteren og gir et bilde både av Pramoedyas
dramatiske liv og poetiske forfatterskap.

Filmen varer 22 min, deretter samtale, servering av
asiatisk håndmat i baren, Kristin Sevaldsen, som har
laget musikk til filmen, spiller saksofon mm.

Billettpris: kr 100,– Ikke festivalpass

Utstilling i Produksjonshallen på
Fabrikken
Marit Arnekleiv: Samtidighet

«I verden finnes det perifere punktet og det sentrale
punktet – mellom disse punktene formes verden.»
Utgangspunktet for Samtidighet er en parkeringsplass
på et lite tettsted i ei bygd med ca 3000 innbyggere.
Plassen der de lokale trailersjåførene parkerer bilene
sine i helgene. Prosjektet Samtidighet har foregått
over flere år, og vil bli avsluttet med en bokproduksjon
med fotografiske arbeider av Marit Arnekleiv og tek-
ster av Per Bjarne Boym og Hanne Ørstavik.  På denne
utstillingen, Oppdateringer, presenteres en tekst av
Hanne Ørstavik sammen med de siste fotografiske
arbeidene.



Fri...
5 bøker

Milan Kundera: Slowness
Franz Kafka: Prosessen
Ragnar Hovland: Sveve over
vatna
Paul Auster: Timbuktu
Gabriel Garcia Marques:
Hundre års ensomhet

Graham Greene: Monsignor
Quixote
Graham Greene: Vår mann i
Havanna
Göran Rosenberg: Plikten,
profiten och konsten...
Carsten Jensen: Jeg har set
verden begynde
Kerstin Ekman: Händelser vid
vatten

Storm Weather Shanty Choir

Gabriel Fliflet

Fredag 1. juni, kl 21:00 Banknatta er den store sosiale møteplassen 
under Norsk Litteraturfestival.
Program

Kl 21:00 Columbi egg (Ekspedisjonen)

Kl 21:45 Storm Weather Shanty Choir (Festsalen)

Kl 22:30 Tom Reiss i samtale med Simen Ekern (Holbøsalen)

Kl 23:15 Kersti Ståbi med band (Ekspedisjonen)

Kl 00:15, 01:15, 02:15 Lillehammer Storband (Festsalen)

Columbi Egg
Trekkspilleren Gabriel Fliflet har tatt med seg sitt konsertkonsept «Columbi Egg» fra Bergen og hit til vår festival. Gabriel er 
konsertens vert og vi får høre hans eggende trekkspilltoner. Med seg på konserten har han Storm Weather Shanty Choir og 
Kersti Ståbi, som vi også møter i egne konserter i løpet av Banknatta. Eiliv Groven Myhren – oversetteren av Ringdrotten 
– er også spelemann! Kouame Sereba, som vi møter i en familiekonsert lørdag, spiller både dodo og kalimba – og synger!

Storm Weather Shanty Choir 
Storm Weather Shanty Choir fra Stord er etter sigende det råeste og friskeste koret i landet! 
Sjømenns sanger skulle passe godt på en festival med temaet utroskap. De seks sangerne; 
Håkon Steinar Vatle, Gisle Østrem, Ronny Sætre, Rune Nesse, Vidar Vedå og Roald Kaldestad, 
har gjort stor lykke i flere sammenhenger – som oppvarmingsband for Kaizers Orchestra, i by:Larm 
og i «Beat for Beat». Publikum får bli med ut på stormfullt hav – og kraftfull sang vil fylle lokalet!

Tom Reiss i samtale med Simen Ekern
Tom Reiss’ bok Orientalisten, som nå foreligger på norsk, er en labyrintisk jakt på den mystiske Lev Nussimbaum. 
Nussimbaum ble født inn i en velstående jødisk familie i oljebyen Baku. Året var 1905. Et drøyt tiår senere, under 
tsarveldets siste dager, flyktet han først østover mot sentral-Asia, så vestover, til Paris og Berlin. Innen 1930-tallet 
var han etablert som en internasjonalt anerkjent forfatter, hadde skrevet biografier om Muhammed, Stalin og tsar 
Nikolaj II. Hans mest kjente litterære verk er Ali og Nino, som han utga under psevdonymet Kurban Said. 
Hans berømmelse skyldes også i stor grad eksotiske og enigmatiske forkledninger og en hang 
til selviscenesettelse, et spill han bedriver samtidig som Joseph Goebbels systematisk renser 
tysk bokverden for jødiske forfattere. 

«Han var en ideologisk Houdini, og ble en rasemessig og religiøs transvestitt i et tiår da rase og 
religion var like faststøpt som en dødsdom.»

Den amerikanske forfatteren Tom Reiss startet et detektivarbeid for å finne ut av dette 
ekstravagante og uvanlige livet. Letingen bragte ham til ti ulike land og inn i en rekke situasjoner 
like surrealistiske som dem i Nussimbaums liv. 

Reiss (f. 1964) bor i New York og har studert historie ved Harvard University.
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Fri... F

Dans til

Dans til musikken!
Innerst inne...

Innerst

”



ri...

Banknatta

10 bøker
Douglas Adams: A hitchikers
guide to the galaxy
Simen Sætre: Hugo 
Ingvar Ambjørnsen:
Hvite niggere
Jean M. Auel: Jordens barn
Lars Saabye Christensen:
Halvbroren
Knut Hamsun: Pan
Hari Kunzru: Den uekte
John Irving: Til jeg finner deg
Lars Mytting: Hestekrefter
Jostein Gaarder:
Kabalmysteriet

Lillehammer Storband
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Kersti Ståbi og Mats Klingström med band
«Collage» heter konserten vi får høre 
– et møte mellom musikk og poesi.

Kersti Ståbi er sanger, forteller, komponist og arrangør – med stort engasjement for verden omkring seg. Hun turnerer mye i Sverige, 
i Norge og i Mexico! Kersti er vokst opp med både folkemusikk og litterær vise, og den kombinasjonen farger hennes musisering. 
Det fortellende aspektet i musikken havner ofte i sentrum – og dansen som hun er så glad i former både sang og fortelling.

Lillehammer Storband
Vi avslutter Banknatta med dans i Festsalen, til musikk ved Lillehammer Storband. 17 mann på scenen, pluss vokalist Torbjørn Elgnes, sør-
ger for at våre gjenværende krefter får bein å gå på.

Billett kr 250,– Festivalpass gir halv pris

5 bøker
Alexandre Dumas:
The Count of Monte Cristo
Arthur Koestler:
Arrow in the Blue
Leo Tolstoy: War and Peace
John Buchan: 
The Thirty-Nine Steps
Voltaire: Candide

Alessandro Baricco: Silke
Fynn: Herr Gud, det är Anna
Isaac Asimov:Stiftelsetriologin 
Statistiska Centralbyrån i
Sverige: Statistisk Årsbok 2006
Roald Dahl: Den underbara
historien om Henry Sugar

Tom Reiss

Kersti Ståbi

Fri... Fri...

Dans til musikken!

Dans til musikken!
Innerst inne...

Innerst inne vet du helt sikkert at du er fri...

The Aller Værste: «Dans til musikken» (1980) B

N



Torsdag 31. mai/fredag 1. juni «Kritisk utroskap»
Kritikerseminaret holdes for tiende år på rad. Seminaret arrangeres av Norsk Kritikerlag, og har i år fått tittelen Kritisk utroskap. Som denne tittelen antyder, vil også 
dette seminaret legge seg tett opp til festivalens hovedtema og øvrige program, men det søker samtidig en mer teoretisk-kritisk tilnærming. Med utgangspunkt i aktuelle pro-
blemstillinger vil vi rette oppmerksomheten mot forskjellige former for litterær og litteraturkritisk utroskap. Årets seks foredragsholdere reflekterer denne orienteringen på
ulikt vis.

Tomas Forser (f. 1943) har en gang uttalt at kritikk er utroskap. Derfor er han også en selvskreven deltager på årets seminar. Forser er professor i litteraturvitenskap ved
Göteborgs Universitet, kritiker i dagspressen og tidligere kultur-redaktør i Göteborgs-posten. Han har skrevet flere bøker, blant annet Kritik av kritiken (2002), og han er hoved-
ansvarlig for Ny svensk teaterhistoria, som i august i år vil bli presentert i tre bind. Tittelen på foredraget hans er «Kritiken, litteraturen och medierna». 

Professor i psykologi og kjønnsstudier ved Birkbeck College, Universitetet i London, Lynne Segal, skal forelese under tittelen “Critical Infidelity”. Innlegget 
vil blant annet dreie seg om liv og politikk. Segal har utgitt flere bøker, deriblant Slow Motion: Changing Masculinities; Changing Men (1990/2006), Straight Sex: The Politics
of Pleasure (1994), Why Feminism: Gender, Psychology, Politics (1999), og selvbiografien Making Trouble: Life and Politics (2007).

Kroatiske Dubravka Ugresic (f. 1949) er eksilforfatter og akademiker. I Norge er hun kanskje mest kjent for romanen Museum for betingelsesløs overgivelse (norsk overset-
telse 2003), men hun har også skrevet en rekke essaysamlinger, samt dreiebøker for film. På Kritikerseminaret skal hun holde foredraget “Transition: morphs and polymorphs”,
om forfattere og intellektuelle i postkommunistiske samfunn.

Cornelius Jakhelln (f. 1977) er forfatter, filosof og låtskriver, og har spesialisert seg på norrøn mytebygging. Han har utgitt bøkene Gebura Muse (2001), Yggdraliv (2004) og
Fagernorn (2006), de tre første bindene i tetralogien Quadra Natura. Under Kritikerseminaret bidrar han med et foredrag om darwinistisk-biologisk fundert litteraturteori:
«Evolusjon og litteraturteori: Hvorfor Darwin er Gud og Derrida er ut». 

Spørsmålet «Inngår utroskap mot noe eller noen i konseptet kritikk?» danner utgangspunktet for May Grethe Lerums foredrag. Lerum (f. 1965) har vært
litteraturkritiker i VG siden 1995, og hun har utgitt over 50 bøker, både romaner og dokumentariske, deriblant romanen Ingerid F (1998), den historiske underholdningsseri-
en Livets døtre (1990-98) og bokserien Solgudens krukke (1997-2002).

Torunn Borge (f. 1960) er poet, essayist og litteraturkritiker. Med foredraget «Tverrlesning – om et større begjær!» vil hun blant annet utspørre smakshierarkier og etablerte
lesemåter. Borge har tidligere vært redaksjonsmedlem i litteraturtidsskriftet Vagant, og hun har utgitt fem bøker: Dette intervallet (1997), En uendelig holdbarhet (1999), Yrke,
reporter (1999), Gudsskrekk (2000) og Moraler (2001). Sammen med Henning Hagerup har hun skrevet bok om Tor Ulvens diktning, Skjelett og hjerte (2000).

Torsdag 31. mai: 

12:00: Tomas Forser: «Kritiken, litteraturen och medierna» 
14:00: Lynne Segal: “Critical Infidelity”
16:00: Dubravka Ugresic: “Transition: morphs and polymorphs”

Seminaret er et samarbeid med Norsk Kritikerlag. Foredragene er åpne for alle. Billett kan kjøpes til hvert enkelt (kr 100,–).

Fredag 1. juni:

10:00: Cornelius Jakhelln: «Evolusjon og litteraturteori: Hvorfor Darwin er Gud og Derrida er ut»
12:00: May Grethe Lerum: «Inngår utroskap mot noe eller noen i konseptet kritikk?»
14:00: Torunn Borge: «Tverrlesning – om et større begjær!» 
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Kritikerseminaret



57PÅFYLL, KURS OG SEMINARER

Nansenskolen
HELGEKURS I KREATIV SKRIVING

For alle skrivelystne – uansett erfaring. Gjennom enkle og lekbetonte øvelser kan du nærme deg nye og fantasifulle sider
ved ditt skriftlige uttrykk. Erfarne forfattere byr på impulser, knep og rettledning. Påmelding innen 11. mai  

Dato: Fredag 1. juni 18:00 – 22:00, lørdag 2. juni 10:00 – 18:00 og søndag 3. juni 10:00 – 14:00

Kurspris: Kr 1800,– inkl. lunsj/kaffe; kr 2500,– inkl. full kost og losji.

LYNKURS FOR SKRIVELYSTNE

2 timers lynkurs med en forfatter og noen kreative teknikker. Kurset passer for deg som liker å skrive, men trenger noen
nyttige knep. Påmelding fortløpende frem til kursstart. Først til mølla...

Dato: Fredag 1. juni 13:00 – 15:00

Kurspris: kr 300,–

«FORFATTERNES HUS», ET FAGSEMINAR FOR FORFATTERE

Et samarbeid mellom Nansenskolen, Norsk Forfattersentrum, Norsk PEN og Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-
dagene. Årets tema: Ut i verden – og verden inn, m/ bl.a Yasar Kemal (årets Bjørnsonforelesning),  samt representan-
ter for ICORN (International City of Refuge Network), Norsk Pen, Norsk Kulturråd og NORLA (Norsk litteratur i utlan-
det).

Påmelding snarest!  

Dato: tirsdag 29. mai – fredag 1. juni  

Seminarpris: Kr 1800,– inkl. festivalpass, tre overnattinger og måltider 

Påmelding til Nansenskolen, Bj. Bjørnsonsgt. 2, 2609 Lillehammer, tel. 6126 5400, 
e-post: administrasjon@nansenskolen.no – Se også www.nansenskolen.no 

Kirkestuen, Maihaugen 
DEBUTANT-SEMINARET: «SYNLIGHET OG USYNLIGHET»

Norsk Litteraturfestivals årlige seminar for siste års skjønnlitterære debutanter. Kun inviterte. Seminarleder: Brit Bildøen.

Dato: Onsdag 30. mai 11:00 – 17:00

I løpet av festivalen er det flere lukkede semi-
narer og samlinger for bokbransjen. Det er
også kurs og seminarer som vil gi Påfyll for
lærere, fagmiljø og andre interesserte.
Spennende og lærerikt. Nytt og nyttig. For
tanke og for praksis.

For påmelding og mer informasjon: 
www.litteraturfestivalen.no

Påfyll Tirsdag 29. mai 
First Hotel Breiseth
15:00 – 15:45 Sant & saklig 

– Med historia i handa
Hvordan kan man arbeide med barn og lokalhistorie? Hvor
finner man historien? Og hva bør man legge vekt på når
man formidler historie til barn? Med forfatter og journalist
John Roald Pettersen. 

15:45 – 16:00 Å bygge broer med bøker 
Noen erfaringer om samarbeid og aktivitet på skoler og i
bibliotek i arbeid med et litteraturprosjektet Leseløype. Ved
prosjektleder og bibliotekar Mette Westgaard. 

16:00 Tegneserier
Om tegneseriemediet og hvordan man kan formidle teg-
neserier. Mange eksempler på gode tegneserier man kan
bruke i skolesammenheng. Ved Berit Petersheim og Tonje
Tornes, Serieteket, Deichmann

Kurset er gratis

FOTOGRAFER Edvard Hoem (Johannes Jansson) Erik Fosnes Hansen (Marcel Leliënhof) Jette A. Kaarsbøl (Morten Holtum) Jón Hallur Stefánsson (Sigfús Már Pétursson) Peter Ziláhy (Doris Poklekowski) Maja Lee Langvad (Torben Huss) Mette Brantzeg (Leif Gabrielsen) Mai
Sjöwall (Olle Sporrong) Martina Lowden (Terese Andrén) Morten Søndergaard (Frank Sebastian Hansen) Tomas Espedal (Dag Knudsen) Sara Stridsberg (Annika von Hausswolff) Helene Uri (Nina Kammersten) Herta Müller (Bettina Flitner) Jan Jakob Tønseth (Lars Aarønæs)
Tove Nilsen (Tom Sandberg) Susanne Staun (Lisbeth Thorlacius) Stig Sæterbakken (Nils Vik) Sigrid Combüchen (Ulla Montan) Ann Jäderlund (Ulla Montan) Gabriella Håkansson  (Sara MacKey) Atle Næss (Bjørn Inge Karlsen) Kjartan Fløgstad (Lars Aarønæs) Theodor
Kallifatides (Ulla Montan) Torgrim Eggen (Rolf M.Aagaard) Ari Behn (Marcel Leliënhof) Ole Robert Sunde (Jo Michael) Henrik H. Langeland (Paal Audestad) Brit Bildøen (Herborg Pedersen) Bjørn Ingvaldsen (Ingeborg Dirdal) Odveig Klyve (Tove Elin Berg) Dag Larsen (Gerd
Holth) Stein Erik Lunde (Jorunn Jensen) Helene Uri (Nina Kammersten) Linn T. Sunne (Gro Glomnes) Ingelin Røssland (Øyving Hjelmen) John Roald Pettersen (Olaug Drabløs) Illustrasjon Teskjekjerringa og den skjulte skatten (Bjørn Berg) Illustrasjon Kva med eit kyss? (Ann
Avranden) Kristin Søhoel (Torbjørn Olsen) Erling Kittelsen (Herdis Maria Siegert) Unni Lindell (Johs Bøe) Are Kalvø (Herborg Pedersen) Gabriel Fliflet (Heiko Purnhagen) Lynne Segal (Anne-Marie Briscombe) Mats Gellerfelt (Dan Hansson) Anne B. Ragde (Lasse Berre) Randi
Skeie (Kirsti Hovde) Ivo de Figueiredo (Jo Michael) Marit Kaldhol (Anderson/Variations.no) Jon Hustad (Agnes Lyche Melvær) Petronella Barker (Tom-Egil Jensen/KK) Erlend Loe (Chris Johnsen) Knut Nærum (Marit Nilsen)



Påfyll Torsdag 31. mai kl 13–17
Rica Victoria Hotel
Inn i teksten – inn i bildet 
Hvordan utvikle litterær kompetanse gjennom lyst-
lesing og fordypning? Arrangert av Norsk barnebok-
institutt. 

13:00 – 14.00 Boklansering
Lansering av boka om NBIs litteraturformidlingsprosjekter «Inn i
teksten» og «Teksten i bruk» som mange lærere har ventet på. En
bok om litteraturformidling i skolen - innføring i metodiske arbeids-
måter, litteraturpedagogisk veiledning og tips til formidling i klasse-
rommet. 

Ved to av redaktørene, Elise Seip Tønnessen, førsteamanuensis ved
Høgskolen i Agder, og Marianne Lillesvangstu, prosjektleder for NBIs
litteraturformidlingsprosjekter.

Kort pause

14.15 – 15.00 Hva er litterær kompetanse – for elever
og lærere? Ved Elise Seip Tønnessen

Kort pause

15.15 - 16.00 I hodet på Hole 
– om det kunstneriske arbeidet med bildebøker. Ved Stian Hole, for-
fatter og illustratør av Den gamle mannen og hvalen og Garmanns
sommer.

Kort pause

16:15 – 17:00 Ord + bilde = sant 
– om å arbeide med moderne bildebøker på mellom- og ungdoms-
trinnet. Ved Marianne Lillesvangstu.

Påmelding:
post@barnebokinstituttet.no eller til Karin Hanssen
på tlf 23 27 63 64.

Frist: Fredag 25. mai   

Pris: kr. 200,– inkl. kaffe / te / kake

15.00 – 16.00 Kunsten å velge bok 
Å finne fram til en god bok er en egen litterær ferdighet.
Barnebokanmelder Guri Fjeldberg holder anmelderverksteder i alt
fra grunnskole til høyskole og har dessuten veiledet 9. klassingene
som kårer årets ungdomsbok. Hun presenterer seks strategier for
hvordan man øker sannsynligheten for å velge en bok man kommer
til å like. 

Guri Fjeldberg (f. 1969) er litteraturkritiker i Bergens Tidende.

Påfyll Fredag 1. juni First Hotel Breiseth
16.00 – 17.00 God litteratur for dårlege lesarar? 

Leser søker bok og Ingeborg Arvola
Korleis skape god litteratur for dei som les i motvind? Leser søker
bok har ansvaret for at bokbransjen klarer jobben. Dei gir svar og
Ingeborg Arvola les frå sitt forsøk. «40 postkort», som kom på
Cappelen i mai, er oppsiktsvekkjande både i innhald, språk og form.
Er det slik vi når ikkje-lesarane?

Kurset er gratis

Påmelding og informasjon: www.litteraturfestival.no

58 PÅFYLL, KURS OG SEMINARER

Barnas framtidsbibliotek – ikke bare pensum
SEMINAR I REGI AV OPPLAND FYLKESBIBLIOTEK I SAMARBEID MED ABM-UTVIKLING

Onsdag 30. mai
Barnas framtidsbibliotek

13:00 – 13:15 Velkommen 
ved Grete Bergh, seniorrådgiver
ABM-utvikling

13:15 – 14:45 Eksperimentarium
Nye former for formidling, mer interaksjon
og sanselighet i biblioteksrommet. Tone
Lunden, bibliotekar i Hjørring, Danmark

Påfyll
15:00 – 15:30 Idrett og lesing

Litteraturformidling på nye arenaer. Ketil
Kolstad, daglig leder i Foreningen !les

Påfyll
15:30 – 16:00 Ønskebok.no

Et nytt søkeprogram for bøker på Internett.
Eva Rogneflåten, rådgiver i ABM-utvikling

Påfyll
16:00 – 17:00 Demoteket

Biblioteket som formidler av ungdommens
egenproduserte kunst- og kulturuttrykk.
Mats Nilsson og Ida Quarnström, prosjektle-
dere for det svenske Demoteket

Torsdag 31. mai Barnelitteratur 
– alt annet enn pensum?

09:00 – 09:45 Leselyst og leseglede 
– et leseprosjekt
Randi Grøndalen, bibliotekar på Elverum
ungdomsskole

10:00 – 10:45 Tegneserien Rabbel 
– et prisbelønnet barneunivers
Anna Fiske, tegneserieforfatter

11:00 – 11:45 Å bryte tabu i barnebøker
Reidar Kjelsen, forfatter og illustratør

12:00 – 12:45 Farlig spill 
Om boka «Alt annet enn pensum». Harald
Rosenløw Eeg, ungdomsbokforfatter, manus-
forfatter og musiker

12:45 – 13:00 Barnas framtidsbibliotek – en visjon
Gunhild Aalstad, fylkesbiblioteksjef Oppland
fylkesbibliotek

Sted: First Hotel Breiseth

Praktiske opplysninger og påmelding: 
www.oppland.no/fylkesbibliotek
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Torsdag 31. mai, kl 18:00 Jan Erik Rekdal: Fra utroskap til tro(skap)
I årets Undset-forelesning vil Jan Erik Rekdal vil ta utgangspunkt i debutromanen Fru Marta Oulies første setning og se
hvordan denne knytter an til Undsets konvertering og kristne tro, og hennes store interesse for helgenlitteratur, spesi-
elt den tradisjonen som knytter an til tidlig irsk kristen innflytelse, slik vi kjenner til fra bl.a. legenden om Sankt Sunniva.

Fredag 1. juni, kl 18:00 Ole Martin Høystad: 
Ondskapens lidenskap og lidenskapens ondskap
Lidenskap og ondskap henger intimt sammen i Olav Duuns og Sigrid Undsets dikting. Men der den ene ser det onde
som del av en bevisst vilje og mangel på kjærlighet, ser den andre ondskapen som en følge av kjærligheten. Resultatet
er det samme, ulykke og ødelagte liv. Kjærligheten og det gode er kanskje ondskapens beste venn?

Lørdag 2. juni, kl 18:00 Christine Hamm: Hva er en kone?
Om identitetsproblematikk i Fru Marta Oulie. Marta Oulies dagbok vitner om hennes dypt melankolske sinnsstemning.
Hun skriver fordi hun må bearbeide et tap - men hva er det egentlig hun har mistet? Og hvordan påvirker tapet hen-
nes rolle som mor?

Billetter alle arrangementer kr 100,–
Seminaret er et samarbeid med Maihaugen og Sigrid Undset Selskapet

Husk også Petronella Barkers opplesning av Fru Marta Oulie, Lillehammer Kino, søndag 3. juni, kl. 13: 00 (se side 13).

Onsdag 30. mai, kl 18:00 Den unge Sigrid Undset
Kabaret av Kristi Kinsarvik. Kabareten følger Sigrid Undset fra hun kommer til verden i bestefars hus i Kalunborg, og
fram til hennes første roman Fru Marta Oulie kom ut i 1907. Vi møter en aktiv og oppvakt jente og ung kvinne som måtte
kjempe for seg selv, sin mor og sine søstre etter at faren døde da hun var elleve år. Kabareten inneholder tekster og
dikt av Sigrid Undset som Kristi Kinsarvik har satt melodi til. Kåre Grøttum akkompagnerer.

Bjerkebæk, onsdag 30. mai, kl. 18:00. Billetter kr 150,–

I grålysningen av Sigrid Undset

Kammerspillet I grålysningen ble skrevet året etter Sigrid Undsets debut. Forbindelsen til Fru Marta Oulie er
åpenbar. Men i dette lille, fortettede skuespillet, er det mannen som kunne ha skrevet i dagboken: «Jeg har
vært min hustru utro...» Helena Klarén og Morten Jostad tolker Lydia og Cato Brinchmann. Arnhild Vik sitter
ved flygelet. 

Det hemmelige Teater, lørdag 2. juni og søndag 3. juni, kl. 14:00. Billetter kr 150,– Ikke festivalpass

5 bøker

5 bøker

5 bøker

Hans E. Kinck: Fru Anny Porse
Rainer Maria Rilke:
Duineser Elegien
Pierre Jean Jouve: Les Noces
Gunvor Hofmo:
Fra en annen virkelighet
Birgitta Trotzig:
Sveket. En berättelse

Henrik Ibsen: Hedda Gabler
Arne Garborg: Fred
Lyrikkantologi, 10 lyrikere fra
Wergeland til Olav H. Hauge 
Olav Duun: Juvikfolke
Sigrid Undset:
Kristin Lavransdatter

Jane Austen: Emma
Elfriede Jelinek:
Die Klavierspielerin
Sigrid Undset:
Kristin Lavransdatter
Astrid Lindgren:
Bröderna Lejonhjärta
Amalie Skram:
Constance Ring

Jan Erik Rekdal

Ole Martin Høystad

Christine Hamm

Onsdag 30.mai kl 14.00
Sigrid Undsetsplass

100 år siden Sigrid Undsets debut 
– markering av jubileet.

Onsdag 30.mai kl 19.30 Bjerkebæk

Årsmøte Sigrid Undset Selskapet.

Under festivalen vises Torill Koves film
«Den danske dikteren» som forfilm på
kinoen. Filmen vant Oscar i år og handler
om en reise til Norge for å oppsøke for-
fatteren Sigrid Undset.

Undset-seminaret



UTROSKAP PÅ MOBILEN?

Stem på Norges beste bok og vinn en MacBook

www.litteraturfestival.no

Som noe helt nytt kan du motta programmet og annen praktisk informasjon om festivalen direkte på 

din mobiltelefon. Fra 15. mai kan du overføre programmet ved å sende sms med teksten: LF til 2201*

Festivalprogram · Praktisk informasjon · Hoteller & restauranter

Under festivalen kan du overføre programmet via Bluetooth** helt GRATIS på følgende steder:

Kulturhuset Banken, Festivalkontoret, Lillehammer Bibliotek og ved åpningen i Maihaugssalen.

Les mer om vår nye og spennende mobilservice på www.litteraturfestival.no

Motta festivalprogrammet direkte på mobilen

I år gir vi deg en unik mulighet til å motta festivalprogrammet og annet
 spennende innhold direkte på din mobiltelefon. Dessuten kan du delta i sms-kåringen 
  av Norges beste bok gjennom tidene og vinne fl otte premier.

Den 1. juni kårer vi Norges beste bok gjennom tidene.

Du kan delta fra idag. Etter den 15. mai blir de 10 mest 

populære bøker kunngjort og du kan stemme frem den 

endelige vinner fram til den 30. mai i en ny avstemming.

Følg avstemmingen på www.litteraturfestival.no, i Dagbladet og lytt på Nitimen.

Blant alle deltagere trekkes vinnere av premier fra bl.a. Libris og Eplehuset.

Premiene kan sees på våre websider.

Det koster kun kr. 3,00 pr. sms utover vanlig sms-takst å delta.

Denne konkurransen er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Dagbladet, NRK Nitimen, Libris og Eplehuset.

Mobiltjenestene er utviklet av N’volve Danmark i samarbeid med Lillehammer Kunnskapspark AS.

*) Denne muligheten krever at mobiltelefonen er oppsatt til gprs (mobilt internet).
Overføringen koster kun alm. sms og datatrafikk-avgift, ca. 3 kr.

**) Denne muligheten krever at man har Bluetooth på mobiltelefonen.

Delta ved å sende sms med teksten:BOK (tittel) til 2201Det kan f.eks. være: BOK SULT
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Billetter
Billetter til enkeltforestillinger kan kjøpes i døren. Noen forestillinger har forhånds-
salg, og kan bestilles på telefon 815 33 133, eller via www.billettservice.no.
Inngangssalg fra 30 min til 1 time før forestilling (avhengig av arrangement og sted).
Billettservice og Posten, Kulturhuset Banken og Maihaugen tar kr 20,– i servicege-
byr. Det er ikke nummererte plasser på de fleste arrangementene. Vil du være sik-
ret gode plasser eller sitteplass må du være ute i god tid før arrangementsstart, selv
om du har kjøpt billett på forhånd.

Alle Festivalpass bestilles på www.billettservice.no eller på Posten.

Passet gjelder som adgangskort til alle arrangementer (eksklusiv heldagseminarer/
kurs) i regi av Norsk Litteraturfestival, med unntak av Åpningsforestillingen 29. mai
og Banknatta 1. juni. Til disse arrangementene gir festivalpasset en rabatt på 50%
dersom billetten kjøpes i døra. Forhåndssalg gir ikke rabatt. Passet er personlig.
Enkelte arrangementer i regi av samarbeidspartnere dekkes ikke av passet (hvilke
fremgår av programmet). Konserten med Antony and the Johnsons i Håkonshall 
1. juni dekkes ikke av passet, og det gis heller ikke rabatter til dette arrangementet.

NB: Norsk Litteraturfestival gjør oppmerksom på at ved utsolgte arrangement gjel-
der festivalpasset ikke som billett. Publikum med ordinær billett blir her prioritert.

Øvrige pass bestilles på www.billettservice.no eller på Posten.
l Dagspass onsdag 30. mai Kr 300,–
l Dagspass torsdag 31. juni Kr 300,–
l Dagspass fredag 1. juni Kr 300,–
l Dagspass lørdag 2. juni  Kr 300,–
l Dagspass søndag 3. juni   Kr 300,–
l Weekendpass fredag 1. juni–søndag 3. juni Kr 600,–
l Ukespass 29. mai – 3. juni Kr 1000,–

NB! Alle festivalpass innløses i armbånd på Festivalkontoret (se åpningstider)

Norsk Litteraturfestival har ikke barne – og honnørpriser på sine enkeltbilletter. 
I stedet har vi valgt å holde en lavest mulig billettpris, og rimelige festivalpass. 
I tillegg arrangeres en rekke gratisarrangementer. 

Alle barne/ungdomsarrangementer er gratis.

Litteraturtog til Lillehammer
I forbindelse med årets festival blir det litterære avganger hver dag i perioden ons-
dag 30. mai – fredag 1. juni 2007. 

I den første vognen på 09:37-toget fra Oslo S. til Lillehammer kan du oppleve for-
fattere lese fra bøkene sine. Dette blir en togtur utenom det vanlige.

Du vil møte Knut Nærum, Erlend Loe, Pedro Carmona Alvarez, Anne Oterholm, Frank
A. Jensen, Kristine Næss, Terje Holtet Larsen, Henning Bergsvåg, Arne Berggren med
flere som leser fra bøkene sine.

Publikum kjøper vanlig reisebillett i billettluken eller på toget til ordinær pris kr 310,–
(evt. moderasjonsbevis vises ved billettkjøp), og finner seg en plass i litteraturtogets
første vogn. Miniprisbillett fra kr 199,– kan bestilles senest dagen før på www.nsb.no.

Festivalkontor
Festivalkontoret er på First Hotel Breiseth. Hotellet ligger rett ovenfor jernbane-
stasjonen. Egen Inngang fra Jernbanegata.

Åpningstider under festivalen: 
l Tirsdag til torsdag, samt lørdag 10:00 – 20:00
l Fredag 10:00 – 20:00
l Søndag 10:00 – 14:00

Tel: 61 24 77 77 / faks: 61 26 95 05

Trenger du overnatting under Festivalen?
Festivalhotellet er First Hotell Breiseth

Vi har 7 hoteller som alle gir gode spesialpriser om du bestiller gjennom 
booking@lillehammerfestivalene.no, eller ringer 61 24 77  77, og opplyser om at
du er gjest på festivalen:
l First Hotel Breiseth l Mølla Hotell
l Rica Victoria Hotell l Quality Collection Hotel Hammer
l Birkebeineren Hotel & Apartments l Sas Radisson Lillehammer Hotell
l Stasjonen, Lillehammer Vandrerhjem

Med forbehold om eventuelle feil eller endringer i programmet.

Programmet oppdateres kontinuerlig på vår hjemmeside.

Mer informasjon på www.litteraturfestival.no

Takk til alle samarbeidspartnere og medarrangører
for verdifull støtte og godt samarbeid!
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PROGRAM FORTSETTER...

Fredag 1.juni
10.00 Cornelius Jakhelln, Kritikerseminaret, Holbøsalen Kulturhuset Banken kr 100 56

11.00 Herta Müller, Søndre Park 28

12.00 «Peer Gynt og 24 grynt», Galleri Dreyer kr 100 22

12.00 Bokklubbens oversetterpris 23

12.00 Eilev Groven Myhren om Ringdrotten, Oversettertimen, Søndre Park 23

12.00 Else Berit Kristiansen, Litteraturkiosken, Cafe Opus kr 100 24

12.00 May Grethe Lerum, Kritikerseminaret, Holbøsalen Kulturhuset Banken kr 100 56

12.00 Litteraturtoget ankommer med BOKHANDEL! 25

13.00 Ari Behn, Lunsj i Parken 25

14.00 Edvard Hoem og Trond Tendø Jacobsen: «Det ømtåliges kunst», 12

Cafe Banken kr 100

14.00 Ingrid Olava, Konsert i Lillehammer Kunstmuseum kr 100 46

14.00 Torunn Borge, Kritikerseminaret, Holbøsalen Kulturhuset Banken kr 100 56

15.00 Påfyllkurs «Eg og jeg...» First Hotel Breiseth 58

15.00 Jette Kaarsbøl, Lillehammer Kunstmuseum kr 100 37

16.00 Troskap mot det norske, Debatt i Lillehammer Kino kr 100 14

16.00 Tomas Espedal og Morten Søndergaard: 53

«Kunsten å gå» Oppstart ved badedammen

17.00 De troløses sjanger, Debatt, Holbøsalen Kulturhuset Banken kr 100 16

17.00 «Fången på fyren» Teater, Galleri Dreyer kr 100 48

18.00 Sissel Lie: «Hvem var Georges Sand?» Opplysningstid. 27

Lillehammer Bibliotek kr 100

18.00 Ole Martin Høystad om Undset og Duun, Bjerkebæk kr 100 59

19.00 Aulestadspillet, Aulestad kr 250/150 (ikke festivalpass) 49

19.00 ANTONY AND THE JOHNSONS, Konsert i Håkonshall kr 430/480 45

(ikke festivalpass)

21.00 BANKNATTA! Columbi Egg, Storm Weather Shanty Choir, Tom Reiss, 54

Kersti Ståbi m/band, Lillehammer Storband, Kulturhuset Banken kr 250 

(festivalpass gir halv pris)

Lørdag 2.juni
11.00 Bokbuss med litteraturløype 36

11.00 Lag ditt eget papir, Storgata 36

12.00 «Kva med eit kyss?» Familieteater i Kulturhuset Banken 36

12.00 Kersti Ståbi, konsert i Lillehammer Kunstmuseum kr 100 46

12.00 Kanon-foredrag, Galleri Dreyer kr 100 22

12.00 Tor Tveite om Kari Hotakainen, Oversettertimen, Søndre Park 23

12.00 Frid Ingulstad, Litteraturkiosken, Cafe Opus kr 100 24

13.00 Kouame møter barna, Familiekonsert i Lillehammer Kunstmuseum 36

13.00 Sara Stridsberg, Søndre Park 17

13.00 Barnas Bokby-åpning, Lilleputthammer, Øyer 36 

14.00 Teskjekjerringas fødselsdag, Storgata 36

14.00 Helge Hognestad: «Tro mot sin indre stemme» Cafe Banken kr 100 11

14.00 «I grålysningen» Det Hemmelige Teater kr 150 (ikke festivalpass) 59

15.00 Martina Lowden, Lillehammer Kunstmuseum kr 100 37

16.00 Tor Obrestad og Hans Petter Sjøli: «Troskap mot idealene» Cafe Banken kr 100 12

16.00 NM i Poesi-slam, Bingo’n 36

17.00 Péter Zilahy: «Den siste vindussjiraffen» Galleri Dreyer kr 100 43

17.00 Tro mot teksten? Debatt, Holbøsalen Kulturhuset Banken kr 100 16

18.00 Fredrik Wandrup: «Hvem var Georges Simenon?» 27

Opplysningstid. Lillehammer Bibliotek kr 100

Innhold
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18.00 STEREO, Jan Jacob Tønseth m.fl leser, Bingo’n kr 100 40

18.00 Christine Hamm om Fru Marta Oulie, Bjerkebæk kr 100 59

18.00 Aulestadspillet, Aulestad kr 250/150 (ikke festivalpass) 49

19.00 Utroskap som salgsvare, Debatt, Lillehammerhammer Kino kr 100 15

19.00 Nordiske Poeter, Ann Jäderlund m.fl leser. Cafe Banken kr 100 38

20.00 Litteraturfilm og musikk, Fabrikken kr 100 (ikke festivalpass) 53

20.00 Jón Hallur Stefánsson, Krim i Parken 42

20.00 Ole Paus og Den Norske Mannsoktett, Konsert i Kulturhuset Banken kr 250 46

21.00 Rune Christiansen velger film, Lillehammer Kino 41

22.00 G.U.T., Littfest, Bingo’n kr 150 44

22.00 Anne B. Ragde og Unni Lindell, fra pub til pub. Start på Felix 53

Søndag 3.juni
12.00 Kanon-foredrag, Galleri Dreyer kr 100 22

12.00 Tone Myklebost om Islandsk litteratur, Oversettertimen, Søndre Park 23

12.00 Tro mot teksten? I praksis, Holbøsalen, Kulturhuset Banken 16

13.00 «Fru Marta Oulie» Opplesing ved Petronella Barker, Lillehammer kino kr 150 13

13.00 Marit Kaldhol og Ivo de Figueiredo, Søndre Park 28

14.00 Sigrid Combüchen: «Hva var Hamsun tro mot?» Cafe Banken kr 100 11

14.00 «I grålysningen» Det Hemmelige Teater kr 150 (ikke festivalpass) 59

16.00 Nordiske Poeter, Sigbjørn Skåden m.fl leser, Cafe Banken kr 100 38

18.00 Aulestadspillet, Aulestad kr 250/150 (ikke festivalpass) 49

18.00 Niko Valkeapää, Konsert i Kulturhuset Banken kr 150 47

19.00 Vår tids syn på utroskap, Debatt, Lillehammer Kino kr 100 15

21.00 Mona Høvring velger film, Lillehammer Kino 41

Innhold



Norsk Litteraturfestival
Sigrid Undset-dagene

c/o Maihaugen
2609 Lillehammer

www.litteraturfestival.no

ECKBOS LEGATER
Major og advokat Eivind Eckbos Legater I-XII

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

SAMARBEIDSPARTNERE

SAMARBEIDSPARTNERE

Oppland 

Fylkeskommune

Lillehammer

Kommune


