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TEMA: BYEN
«Slik bekreftes – er det noen 
som sier – den hypotese at 
ethvert menneske i sitt sinn 
bærer på en by, som er skapt 
utelukkende av forskjeller, 
en by uten figurer og 
former, som utfylles av de 
enkelte konkrete byer.»

ITAlo CAlvINo – Usynlige byer.
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En fEstival for lEsErEn

Det begynte forsiktig med Sigrid Undset 
for 16 år siden – norsk litteraturs tredje 
Nobelprisvinner. Det fortsatte med et større 
grep. Norsk Litteraturfestival – Sigrid 
Undset-dagene er blitt en base for den 
samlede bredden av norske forfattere og 
stadig flere nye internasjonale forfatternavn. 
Den syttende festivalen går av stabelen i 2011.

Festivalens make finnes ikke i Norden. Den setter både 
skjønnlitteraturen og sakprosaen i sentrum sammen med 
nye tilbud for barn og unge. Festivalen skiller seg fra 
bokmessene ved sin uavhengighet og sitt frie program. 
Både de allsidige lesere og den litteraturfaglige entusiast 
strømmer til festivalen i stadig flere tusener. 

Det står en bred krets av engasjerte bak suksessen. 
Festivalens råd støtter med sine selvstendig innvalgte, 
foruten representanter for Fylkeskommune, 
Nansenskolen, Lillehammer kommune, NORLA, 
Universitetet i Oslo, forlag og bransjeforeninger.  

Styret leder an med de fremste fagfolk og formidlere innen 
litteraturens verden. En tallrik flokk av frivillige bidrar, og 
byens befolkning er et inviterende vertskap. Samhold og 
samarbeid, miljø og trivsel preger den olympiske byen og 
festivalen. Lillehammer er som skapt for vertskapsrollen 
med sitt åpne landskap ved vakre Mjøsa, med sin intime 
arkitektur og med sin harmoniske vennlighet.

Derfor kommer de – forfattere, litteraturens arbeidsfolk, 
journalister og fagfolk – og først og fremst de tusentalls 
lesere. Lillehammer er blitt litteraturens ledende by med 
sin festival og sine litterære røtter. Det er en fryd å oppleve. 

William Nygaard

VELKOMMEN

VELKOMMEN
vElkommEn til fEstivalbyEn! 
Vi former byen, og byen former oss. Litteraturen er 
uløselig knyttet til byen – særlig utviklingen av  
romanen; fra James Joyces detaljerte skildring av Dublin, 
via Prousts Paris, Woolfs London, og Hamsuns Oslo. 
Gjennom byen går de litterære strømningene som leder 
opp mot vår tid. 

Samtidslitteraturen forholder seg nesten alltid til byen 
på ett eller annet vis, og defineres gjerne av om den 
befinner seg i eller utenfor den. På hvilken måte forteller 
litteraturen historier om byens rolle i formingen av vår 
kultur? Byen forbinder ulike kulturer, og er et sted for 
både konflikt og nyskapning. Hvordan ser samtidens og 
fremtidens byer ut i norsk litteratur? Fribyer, eksilbyer, 
mytiske byer – hvilken plass har de i litteraturen?

I vårt rikholdige festivalprogram ser vi på byen gjennom 
litterære, historiske, politiske og sosiologiske briller.  

I serier som Bytriangelet, Byrekka, Litterære vaganter og 
Byens tak inviterer vi til forfattermøter, samtaler og debatt 
omkring urbanisering, byplanlegging, arkitektur, slum, 
kriminalitet og flanørens vandring gatelangs, for å nevne 
noe. Vi skal feire to 70 års-jubilanter som har satt litterære 
avtrykk på hver sin måte: Dag Solstad og Bob Dylan. 

Start gjerne dagen med storbyfilm og frokost i kinoen,  
ta turen innom parken, biblioteket, kunstmuseet eller 
noen av våre andre arenaer. De finnes over hele byen, ute 
og inne, i små- og storformat. Vår festivalpub, Felix Pub 
& Scene er kveldens samlingssted, der litterære opplevel-
ser fordøyes i hyggelig og uformell stemning. 

Byen preger årets festival i stor grad, men blant de nes-
ten 200 programpostene finner du også forfattermøter, 
debatter, opplesninger og ande opplevelser som lever sitt 
eget liv, utenfor Byen. 

Velkommen til en stor festival i en liten by!

Kjersti Stenseng 
Festivalsjef

Mari Bjerke  
Produksjonskoordinator

Endre Ruset 
Kunstnerisk rådgiver

Randi Høiholt-Vågsnes 
Programansvarlig Pegasus
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PRAKTISK INFO
FEstiVaLKONtOr 
Festival- og pressekontor er på First Hotel Breiseth,  
rett ved jernbanestasjonen, inngang Jernbanegata. 

BiLLEttEr 
Pass 
Festivalpass kr. 1150 (honnør/student kr. 750) 
Helgepass kr. 750 (honnør/student kr. 550) 
Dagspass fredag kr. 450 
Dagspass øvrige dager kr. 350 
 
Passene må byttes i armbånd på festivalkontoret.  
De gir adgang til alle arrangementer gjeldende dag 
unntatt program merket med ekstern arrangør. 
 
Enkeltbilletter 
Billetter til alle arrangementer fås kjøpt ved inngangen. 
Utvalgte arrangementer er også lagt ut for forhåndssalg 
gjennom Billettservice. 
 
Utsalgssteder 
Pass og billetter til utvalgte arrangementer selges 
gjennom: www.billettservice.no | 815 33 133 | Posten  
Narvesen | 7-Eleven 
 
Gratisarrangementer 
Program for barn og unge og alle arrangement  
i Søndre park.  
 
Ledsager 
Ledsager går gratis med godkjent ledsagerbevis.  
Den som ledsages kjøper ordinær billett. 

Pegasus - for barn og unge 
Alle tilbud til barn og unge er gratis. Arrangementene 
er åpne for alle, men påmelding er nødvendig for 
skoleklasser og grupper. 

OVErNattiNg 
Vi er en stor festival i en liten by,  
så bestill hotellrom tidlig!  
 
Vårt festivalhotell:  
First Hotel Breiseth    61 24 77 77  
Øvrige hoteller: 
Rica Victoria Hotel   61 27 17 00 
Mølla Hotell   61 05 70 80 
Clarion Collection Hammer Hotel 61 26 73 73 
Radisson Blu Lillehammer Hotel  61 28 60 00 
Birkebeineren Hotel & Apartments 61 05 00 80

KONtaKt   
61 24 71 66 | post@litteraturfestival.no | Postboks 4, 
2601 Lillehammer | www.litteraturfestival.no 

ØVrig 
Endringer kan forekomme. Det tas forbehold om 
eventuelle feil og mangler i programmet. Våre nettsider 
oppdateres kontinuerlig. 

BOKsigNEriNgEr   
Hver dag 14:00   |   Søndre park   |   BOKsigNEriNg  
Etter lunsj i parken vil forfatterne signere sine bøker i 
bokteltet. I samarbeid med Norli bokhandel. 

LittEratUrtOg 
Avgang onsdag, torsdag og fredag kl. 09:37 fra Oslo S. 
Møt noen av festivalens forfattere som leser om bord. 

innhold 
Forfatteroversikt   4 
Praktisk informasjon   5 
Programserier   6 
Tirsdag 24. mai   8 
Onsdag 25. mai   14 
Torsdag 26. mai   26 
Fredag 27. mai   40 
Lørdag 28. mai   52 
Søndag 29. mai   64 
Seminarer   69 
Kunstutstillinger   71 

Pegasus  72 
Pegasus tirsdag 24. mai  75 
Pegasus onsdag 25. mai  75 
Pegasus torsdag 26. mai  81 
Pegasus fredag 27. mai  85 
Pegasus lørdag 28. mai  87 
Pegasus søndag 29. mai  88 
Programmet dag for dag  93 
Samarbeidspartnere  103 
Kart  104

INNHOLD

4 

Aasprong, Monica  59
Adolphsen, Peter  46, 54, 57
Aisato, Lisa  78, 87, 89
Alwan, Safaa  71
Amelie, Maria  66, 67, 68
Ansnes, Ragnhild Lund  50
Armstrong, Charles I.  34
Askeland, Unni  10
Aspeli, Widar  70, 74
Aurtande, Lars  76 
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Bakke, Tove  50
Bakkevoll, Therese  49
Bečević, Zulmir  85
Behn, Ari  10
Berg, Line  28
Berg, Øyvind  48
Bergsvåg, Henning  58
Bermann, Andreas Vaa  29
Besigye, Bertrand  35, 70
Bjerke, Ole  30
Bjerke, Vilde  55
Bjørnebye, Stig Inge  46, 50
Blad, Hans Petter  47
Bonnevie, Live  76
Bra Landsens Folk  38
Bramness, Hanne  36
Bringsværd, Tor Åge  87, 89
Brink, André  28, 31, 70
Brink, Karina  19
Brofos, Terje  17
Bronger, Sigurd  71
Bruheim, Magnhild  67
Buene, Eivind  28
Bugge, Mikkel  43, 57 
Bøgeberg, Jørun 23 
Can, Mustafa  45
Carmona-Alvarez, Pedro  47
Clute, John  32
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Crowther, Kitty  74, 78, 79
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Det norske poesi  
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Espedal, Tomas  37
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Faldbakken, Knut  67, 83
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Fossum, Karin  36
Frank, Niels  46, 49
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Gotaas, Thor  45
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Guerra, Wendy  43, 45, 50
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Midthun, Arild  74, 85
Mormones, The  61
Morton, Kate  55, 60
Mostue, Sigbjørn  79
Mæhle, Lars  74, 81, 82, 86
Mårud, Thomas  38
Ncube, Busi  35, 70
Nedrejord, Kathrine  28
Nielsen, Jóanes  22, 33
Nikolajsen, Rasmus  46, 54
Nilsen, Tove  10, 30, 31
Nordbø, Dagfinn  68
Nyberg, Fredrik  58
Nyhus, Svein  79
Nærum, Knut  49, 60, 85, 88
Odland, Tom Roger 23 
Ohldieck, Hans Jacob  44, 45
Ohlsson, Kristina  22
Oterholm, Anne  43
Partapuoli, Kari Helene  85
Parvela, Timo  81, 83, 89
Pushwagner  17
Rajih, Mansur  20
Rem, Håvard  23
Rotmo, Hans  60
Rydland, Asbjørn  28
Rørvik, Bjørn  82, 83, 87, 89
Røssland, Tor Arne  79
Salamova, Madina  66, 67, 68
Selboe, Tone  29, 34, 44
Selmer, Aksel  28, 46
Sevaldsen, Kristin  57
Shafieian, Mazdak  22
Sibeko, Guro  78
Skårdal, Morten  55, 79, 86, 89
Slapgard, Sigrun  20
Solstad, Dag  10, 17, 54
Sortland, Bjørn  18, 30, 83, 
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Steen, Thorvald  21, 34, 47 
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Stenseth, Bodil  20
Stølan, Arne Hugo  36, 70
Svingen, Arne  75, 79
Szczurek, Karina Magdalena  19
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Sørum, Steffen  18
Tan, Shaun  78, 82, 83
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Torkildsen, Terje  19, 74
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Uri, Helene  60
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Vardøen, Jan  58
Versto, Stein  58
Virud, Kåre  23
Vold, Jan Erik  23
Vold, Tonje  28
Walgermo, Alf Kjetil  49
Wallin, Birgitta  31
Wandrup, Fredrik  23, 30
Wang-Naveen, Mala  85
Westö, Kjell  57, 67
Winkler, Lasse  43
Youmans, Mariann  85
Økland, Nils  11
Ørstavik, Hanne  70
Ås, Inge  46
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PROGRAMSERIER

programsEriEr

FiLM Og FrOKOst – Start dagen 
med film fra storbyen og tilhørende 
frokost. Lillehammer kino.

ParKMOrgEN – Forfattere leser fra 
sine bøker. Søndre park.  

OVErsEttErtiMEN – Oversettere 
forteller om aktuell utenlandsk 
litteratur. Søndre park.

KritiKErsEMiNarEt – Norsk 
kritikerlag arrangerer dyptpløyende 
foredrag og debatter.  
Kulturhuset Banken. 

ByrEKKa – Korte kåserier om 
litteraturen og byen. Kafeen i 
kunstmuseet. 

LUNsj i ParKEN – Aktuelle forfattere 
leser fra sine bøker. Søndre park.

BOKsigNEriNg – Forfattere signerer 
bøker etter opplesning. Søndre park.

OPPLysNiNgstid – Nærmere 
introduksjon til forfattere og aktuelle 
bytema. Lillehammer bibliotek.

EttEr LUNsj – Dybdeintervju med 
noen av forfatterne vi møter i Lunsj 
i parken. Kulturhuset Banken.

FraMtidsBiBLiOtEKEt – Vi 
debatterer bibliotekets utfordringer 
og muligheter. Kafeen i 
kunstmuseet.

POEtisK diaLOg – Norske og 
utenlandske poeter samtaler.  
Galleri Zink.

iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE 
– Dybdeintervju med noen av våre 
fremste norske og internasjonale 
forfattere. Café Stift.

ByENs taK – Nordiske 
forfattermøter. Galleri Zink.

FOLKEtaLE – I Bjørnsons ånd 
utfordres aktuelle forfattere og 
samfunnsaktører til ord for dagen. 
Søndre park .

VErdENsBiLdEr – Om opprør og 
bevegelse i verdens byer. Bingo`n.

LittErærE VagaNtEr – Kvinnelige 
forfattere med et feministisk 
perspektiv på byen. Bjerkebæk.

scENEr i MØrKEt – Et knippe 
utvalgte festivalfilmer.  
Lillehammer kino.

BytriaNgELEt – Torvald Steen 
inviterer oss til Buenos Aires, 
Istanbul og Jerusalem.  
Lillehammer bibliotek.

diKtEt LØPEr sOM EN By – Nordiske 
poeter i samtale og opplesning. 
Galleri Zink.

HOVEddEBattEN –  Dagsaktuelle 
problemstillinger debatteres heftig.  
Lillehammer kunstmuseum. 

KriM i ParKEN – Nordiske 
krimforfattere møtes i parken. 
Søndre park.

FEstiVaLPUB – Festivalens uformelle 
samlingssted på kveldstid.  
Felix Pub & Scene. KONSERT

DIALOG

PO
ESI

FORED RAG
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TIRSDAG 24. MAI
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TIRSDAG 24. MAI

KolBEIN FAlKEID 
ANE DAHl ToRP 
DAG SolSTAD 
MATHIAS EICK 
TovE NIlSEN 
NIlS ØKlAND 
ANNA FISKE 
vIGDIS HJoRTH 
JoNNY HAlBERG 
ARI BEHN
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TIRSDAG 24. MAI

TIRSDAG 24. MAI

fEstivalpub Tirsdag 21:00 | Felix Pub & Scene   
Årets festivalpub er Felix Pub & Scene. På samme 
måte som parken er et viktig møtepunkt på dagtid, er 
Felix festivalfolkets samlingssted utover kvelden. Felix 
er et hyggelig pustehull med iskaldt øl, svart kaffe og 
avslappet stemning. 
Gratis adgang

kolbEin falkEid og nils økland 
Tirsdag 23:00   |   Garmokirka, Maihaugen  
Kolbein Falkeid er en av våre mest folkekjære poeter. 
Hans diktning er hverdagsnær og vakker. Siden debuten 
i 1962 har han gitt ut en rekke lyrikksamlinger, skrevet 
teater og kanskje best kjent er han for tekstene til 
visegruppa VAMP, blant andre Tir n’a noir. Nils Økland 
(hardingfele/fiolin) er blant våre fremste musikere 
og arbeider i skjæringspunktet mellom folkemusikk, 
improvisasjon og moderne musikk. Nils Øklands 
tonefølge til Kolbein Falkeids dikt gir oss en opplevelse 
av de sjeldne i et av Norges eldste og vakreste kirkerom. 
NB! Få plasser | Billetter kr. 150

Et samarbEid  
Tirsdag 17:00 | Galleri Zink |  UtstiLLiNgsåPNiNg 
Galleri Zink ønsker velkommen til årets festivalutstilling 
Et samarbeid. Utstillingen er ved Unni Askeland og Ari 
Behn. Åpning ved Ari Behn. Servering. Utstillingen er 
åpen hver dag under festivalen. 
Gratis adgang

ÅpningsforEstilling 
Tirsdag 19:00  |  Maihaugsalen  | 
Åpningen av årets litteraturfestival vil hylle 
festivaltemaet Byen, Lillehammer og en av våre viktigste 
forfattere, 70-årsjubilanten Dag Solstad.

I årets åpningsforestilling møter vi fem forfattere 
som formidler egne tekster både fra skjerm og scene. 
Innholdet kretser rundt temaet Byen, med et ekstra 
skråblikk på Lillehammer. Tekstene bindes sammen 
av en leser, i Ane Dahl Torps skikkelse. Forestillingens 
musikalske trio ledes av Mathias Eick på trompet med 
Håkon Kornstad på saksofon og Andreas Ulvo på flygel/
keyboard. 

Forfattere: Dag Solstad, Tove Nilsen, Vigdis Hjort,  
Jonny Halberg og Anna Fiske. 

Skuespiller: Ane Dahl Torp. 
Komposisjon: Mathias Eick 
Regi og film: Arne Rostad

Dobloug-prisen deles ut under forestillingen. Den ble 
opprettet til fremme av norsk og svensk litteratur av 
nordmannen Birger Dobloug (1881–1944), og har vært 
utdelt årlig siden 1951. Den første norske prisvinner 
var Arnulf Øverland. Prisen forvaltes av Svenska 
Akademien, som hvert år utpeker prisvinnerne etter 
forslag fra henholdsvis en svensk og en norsk komité. 
Medlemmer av den norske Dobloug-komitéen er 
for tiden professor Per Thomas Andersen, forfatter 
Hermann Starheimsæter og professor Vigdis Ystad.
Billetter forhåndssolgt gjennom Billettservice kr. 250 pluss 
avgift. Ved inngang kr. 300
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Etter utallige oppfordringer 
er ELLEN HORN tilbake på 
scenen i suksessforestillingen 
UNDSET– sist sett av 22 000!

Spilleplan
02.11  Hammerfest
04.11  Vadsø
07.11  Narvik
08.11  Svolvær
10.11  Namsos

12.11  Verdal
13.11  Bjugn
14.11  Stjørdal
15.11  Melhus
16.11  Røros

18.11  Oppdal
19.11  Åndalsnes
20.11  Nordfjordeid
21.11  Førde
22.11  Florø

24.11  Stord
25.11  Bømlo
04.12  Lyngdal
05.12  Tonstad
06.12  Arendal

07.12  Risør
08.12  Notodden
10.12  Seljord
12.12  Halden
13.12  Lillehammer

20% rabatt på billetter kjøpt før 24/6-11
Billetter kjøpes på kulturhuset, se www.riksteatret.no

foto: Christian Elgvin

 UNDSET  med Ellen Horn

Av: Otto Homlung og Tine Thomassen
Regi: Otto Homlung
Musikk: Ketil Bjørnstad
Scenografi : Bård Thorbjørnsen

Lillehammers beste spisested

LUNDEGÅRDEN
BAR & BRASSERIE
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ARRANGEMENT 
HVER DAG!

NYDELIGE MATRETTER 
MED SÆRPREG!

HJEMMELAGEDE KAKER!

VELKOMMEN TIL FESTIVALENS 
GRØNNE OASE!
     

Tlf 61 25 08 85
post@parkcafen.no
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ONSDAG 25. MAI

14 

ONSDAG 25. MAI

BEATE GRIMSRUD 
JoRAlF GJERSTAD 
IDA JENSHUS 
JAN ERIK volD 
ERlING KITTElSEN 
HAllGRÍMUR HElGASoN 
THoRvAlD STEEN 
ToNE HUSE 
vETlE lID lARSSEN 
INGAR SlETTEN KolloEN
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ONSDAG 25. MAI

ONSDAG 25. MAI

dag solstad og karl otto EllEfsEn   
Onsdag 12:00  |   Kafeen i kunstmuseet 
 ByrEKKa  
Dag Solstad, forfatter: Byen i mine bøker. Om 
Sandefjord, Notodden, Oslo, Berlin … 
Karl Otto Ellefsen, rektor på Arkitekthøgskolen i 
Oslo: Den diffuse byen. Byplaner og byutvikling i 
skandinaviske byer. 
I samarbeid med Norsk Form | Gratis adgang

forfattErE lEsEr   
Onsdag 13:00   |   Søndre park   

LUNsj i ParKEN  
Beate Grimsrud leser fra sin siste roman En dåre fri 
(2010), Vigdis Hjorth leser fra sin siste bok Snakk til 
meg som kom i 2010, Asli Erdoğan (Tyrkia) leser fra 
sin siste roman Den mirakuløse mandarin (2010) og fra 
Pegasusprogrammet leser Nina E. Grøntvedt fra Hei,  
det er meg.
Gratis adgang

pushwagnErs soft city  
Onsdag 14:00   |   Lillehammer kunstmuseum,  
sal 3, 2. etasje |   UtstiLLiNgsåPNiNg 
Pushwagner (Terje Brofoss) begynte arbeidet med 
billedromanen Soft City i 1969 i samarbeid med Axel 
Jensen. På 70-tallet fullførte han de 269 tegningene i 
London. Senere forsvant kofferten med originalene og 
var borte i mer enn tjue år, før den dukket opp igjen i 
Oslo i 2002. Da Soft City endelig ble publisert i 2008, 
fikk den Sproing-prisen for årets beste tegneserie og vant 
Grafills pris Årets vakreste bok. Verket er en bitende og 
intelligent kritikk av storbyens fremmedgjøring, og viser 
mennesker som lever i absurd sløvsinn. Tegningene er 
overveldende bybilder med et mangfold av identiske 
mennesker, klær og bygninger. Selv har Pushwagner 
hevdet at hans orwellske fremtidsvisjon var fiksjon 
da den ble skrevet, men at den nå er innhentet av 
virkeligheten.

Litteraturfestivalen har gleden av å kunne stille ut 
utvalgte trykk fra Soft City, deriblant flere som er 
håndkolorert spesielt for utstillingen. Ved åpningen vil 
Petter Mejlænder, Norges fremste Pushwagner-kjenner 
og biograf, holde et spesialskrevet foredrag om storbyen 
som tema i Pushwagners kunst, om kunstneren selv og 
om tilblivelsen av Soft City.
Billetter kr. 100 

nEw york, i lovE you (2009)   
Onsdag 10:00   |   Lillehammer kino, sal 3   |   FiLM Og FrOKOst  
New York har siden filmkunstens spede begynnelse hatt en stor plass i kinokulturen, 
og har blitt vist på lerretet på utallige måter. New York, I Love You er et nytt vindu mot 
filmens New York, denne gangen sett gjennom kjærlighetens øyne. Alle de korte filmene 
med den amerikanske storbyen som ramme utgjør langfilmen New York, I Love You, laget 
av entusiastiske, unge, men samtidig godt etablerte filmskapere fra alle verdenshjørner. I 
rollene blant andre Orlando Bloom, Andy Garcia, Natalie Portman og Ethan Hawke.
I samarbeid med Lillehammer kino | Billetter kr 150 (inkludert enkel frokost – «New York style») 

doblougprisvinnErnE lEsEr   
Onsdag 11:00   |   Søndre park   |   ParKMOrgEN  
Doblougprisen deles ut under åpningen av festivalen, og Søndre park er stedet for å høre 
de ferske vinnerne lese. Doblougprisen ble første gang utdelt i 1938, opprettet på grunnlag 
av en testamentarisk gave fra den norske forretningsmannen Birger Dobloug (1881-1944). 
Prisens formål er å fremme norsk og svensk samtidslitteratur. Siden 1995 har prisen gått til 
to svenske og to norske forfattere årlig.  
Gratis adgang

i kamp mEd EnglEr og dEmonEr 
Onsdag 11:00 - 13:00 og 14:00 - 16:00 | Nansenskolen  
Om skriving og indre prosess 
Anne Gjeitanger og Erland Kiøsterud deler av sine erfaringer rundt Ibsens ord «Å leve er 
krig med trolle i hjertets og hjernens hvelv. Å dikte, - det er å holde dommedag over seg 
selv». Foredrag og samtale.  
Ekstern arrangør | Billetter kr 100 (ikke festivalpass)

storbyjungElEn 
Onsdag 12:00   |   Søndre park   |   OVErsEttErtiMEN 
Inger Gjelsvik om Margaret Atwoods Flommens år 
Året er 2030. Etter vulkanutbruddet på Kanariøyene har en flodbølge skylt vekk byene på 
østkysten av Nord-Amerika. Naturen gjenerobrer landskapet. Nye, genspleisede dyr streifer 
sultne omkring. Noen få mennesker har overlevd, men vet ikke om hverandre. Håpets 
bærere blir den øko-religiøse sekten Guds Gartnere som betrakter seg som Noahs arvtagere 
og forsøker å bygge små samfunn på hustakene. 
I samarbeid med Norsk Oversetterforening | Gratis adgang
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ÅpnE bymurEnE!  Onsdag 14:00   |   Bingo’n   
Byens styrke, som litteraturens, er dens allsidighet og 
mangfold. Dens uredde holdning til det nye og det 
eksperimentelle. Men hva skjer når mange blir stående 
utenfor fordi de er annerledes? Har litteraturen rett til 
å stenge bymuren for den som ikke oppfyller kravene 
om leseevne? Er litterær kvalitet avhengig av å stenge 
noen ute? I byen er universell utforming begrepet som 
sikrer alle tilgang. Er vi ikke tjent med litterærere ramper 
som hjelper leseuvante inn i varmen og gir litteraturen 
ny betydning? Anna Fiske, Steffen Sørum og Bjørn 
Sortland samtaler under ledelse av Liv Gulbrandsen.  
I samarbeid med Leser søker bok | Billetter kr. 100

sigrid scEnE Onsdag 14:00   |   Stortorget  
Fra Sigrids scene kan publikum oppleve barn og  
unge som leser, synger, spiller, har standupshow  
og spiller teater.
For alle | Gratis adgang

hvEm Er asli Erdogan?   
Onsdag 14:00   |   Lillehammer bibliotek   

OPPLysNiNgstid 
Med romanen Byen med den røde kappa (2004) fikk Asli 
Erdoğan sitt gjennombrudd som forfatter. Hun er født 
1967 i Istanbul og har en allsidig bakgrunn som blant 
annet fysiker, menneskerettsaktivist og spaltist i avisa 
Radikal. Erdoğans oversetter Gunvald Ims introduserer 
oss for en spennende samtidsforfatter. Asli Erdoğan er 
den første kvinnelige tyrkiske forfatter direkte oversatt 
til norsk. 
Støttet av Fritt Ord og Norsk 
faglitterær forfatter- og 
oversetterforening  
Billetter kr. 100

rimskis sykkElpiano Onsdag 15:00 | Stortorget  
En halvtimes gatekabaret med dumdristige stunt, 
musikalsk klovneri, flakkende galskap, originale sanger 
og andre underverk. Musikk fra livets kronglete 
og svikefulle ferd. Rimski er klar til å prakke sin 
omstreifende kabaret på almuen. Men hva om han 
blir forledet av Violet, 
sangerinnen med det 
tvilsomme ryktet? Kan 
hun være den muse han 
har lett etter, eller vil 
deres svermeri gå opp 
i flammer? En ting er 
sikkert: Han har en lang 
vei å gå med sitt piano. 
Gratis adgang

bEatE grimsrud 
Onsdag 15:00 
Kulturhuset Banken    
EttEr LUNsj  
Beate Grimsrud er født 
i Norge, men bosatt i 
Sverige. Hun debuterte i 
1990 med Det er grenser 
for hva jeg ikke forstår. 
For romanen Å smyge 
forbi en øks (1998) ble hun nominert til Nordisk Råds 
litteraturpris fra Sverige i 1998. Hennes siste roman En 
dåre fri fra 2010 ble, fra både Norge og Sverige, nominert 
til Nordisk Råds litteraturpris 2011. For denne boken 
ble hun også belønnet med Kritikerprisen 2010. Beate 
Grimsrud er også virksom som film- og radioregissør, 
og hun har skrevet dramatikk for scene, radioteater, TV-
dokumentarer og spillefilm. Hun skriver alle sine bøker 
både på norsk og svensk.  
I samtale med Magnhild Bruheim.  
Billetter kr. 100

bibliotEkar, bli vEd din lEst!  
Onsdag 15:00 | Kafeen i kunstmuseet | FraMtidsBiBLiOtEKEt 
«Vi har ikke bibliotekarer for at de skal følge med i tiden» skrev Vetle Lid Larssen i petiten 
Final Fantasy i A-magasinet. Hvilken rolle har biblioteket i dag? Skal biblioteket utvikle 
seg i takt med samfunnet? I panelet: Vetle Lid Larssen, forfatter og journalist, Liv Sæteren, 
biblioteksjef ved Deichmanske bibliotek og Aksel Hagen, stortingspolitiker. Ordstyrer: 
Terje Torkildsen, forfatter og standupartist. 
I samarbeid med Oppland fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforening | Billetter kr. 100 

byEn og nynorskEn  Onsdag 15:00 | Café Stift | dEBatt 
Syn og Segn-debatten. Nynorsken og byen har kome dårleg ut av det med 
kvarandre. Men byen si avvisning av nynorsken er samstundes ei avvising ein viktig 
del av norsk kultur. Kva følgjer har det fått for både nynorsken og byen? Kan det 
bli annleis framover?  I panelet: Oddmund Hoel, historikar, Torbjørn Røe Isaksen, 
stortingsrepresentant (H), Alfred Fidjestøl, forfattar, Bente Riise, redaktør Syn og Segn og 
Arnfinn M. Vonen, påtroppande Språkdirektør. Debattleiar: Ola E. Bø, redaksjonsrådet i 
Syn og Segn. I samarbeid med Syn og Segn | Billetter kr. 100 

bylandskapEr i sør-afrikansk samtidslittEratur  
Onsdag 16:00 | Lillehammer bibliotek 
Litteraturkritiker og forfatter Karina Brink har god og spennende innsikt i byens rolle 
i sør-afrikansk samtidslitteratur. Blant annet skrev hun i Truer than Fiction om Nadine 
Gordimers forfatterskap etter apartheidtiden. Hun er født i Polen og har utdannelse 
med doktorgrad fra Wales og Østerrike. Hun publiserer noveller, dikt og essays under 
forfatternavnet Karina Magdalena Szczurek. Karina Brink er gift med André Brink. 
Billetter kr. 100

asli Erdogan  Onsdag 16:00   |   Café Stift   |   iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE  
Asli Erdoğan (Tyrkia) ble vi for første gang kjent med på norsk gjennom romanen 
Byen med den røde kappa (2004), et mørkt fyrverkeri av en dødsdans gjennom Rios og 
Istanbuls gater. Den ble av kritikerne hyllet som et lite mesterverk, og Den mirakuløse 
mandarin (2010) har fått den samme mottakelse. Erdoğan er født i 1967 i Istanbul. Hun 
har en mastergrad i atomfysikk. Erdoğan hadde fra 1998 til 2000 en egen spalte i den 
store tyrkiske avisen Radikal, der hun tok opp politisk hete temaer som fengsel, tortur, 
kvinnemishandling og kurdernes kamp for sine rettigheter. I tillegg til hennes kamp for de 
svake som menneskerettighetsaktivist, har dette skapt problemer for henne i hjemlandet. 
Møt henne i samtale med hennes oversetter Gunvald Ims. 
Støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Fritt Ord | Billetter kr. 100
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jErusalEm Onsdag 18:00 | Lillehammer bibliotek |  BytriaNgELEt 
Velkommen til en fascinerende foredragsserie av Thorvald Steen. Han vil ta for seg tre 
verdensbyer historisk, politisk og litterært, byer som alle har vært sentrale i flere av hans 
egne nyskapende historiske romaner. Thorvald Steen ga i fjor ut romanen Løvehjerte. Han 
har også skrevet skuespillet Ørkenstormer, om Saladin og Richard Løvehjerte, i samarbeid 
med Tariq Ali. Få også med deg foredragene om Istanbul på torsdag og Buenos Aires på 
fredag, på samme klokkeslett og sted. 
Billetter kr. 100

suitE habana (2003) Onsdag 18:00 | Lillehammer kino, sal 3 |  scENEr i MØrKEt 
Dagen gryr i Havanna, og vi følger ti vanlige kubaneres enkle liv. Fra en ti år gammel gutt 
med Downs syndrom til en 79 år gammel dame som selger peanøtter på gata. Suite Habana 
er en dokumentarfilm uten dialog, med bare lyder og bilder akkompagnert av musikk. Da 
filmen hadde premiere på Cuba, rangerte landets kritikere den som den beste kubanske 
filmen på årtier. Den har også fått varm mottakelse internasjonalt. Det amerikanske 
magasinet Variety kalte den «En lyrisk, omhyggelig laget og overraskende melankolsk 
hyllest til de medtatte, men utholdende innbyggerne i en medtatt, men utholdende by».  
Regi: Fernando Pérez.
I samarbeid med Lillehammer kino | Støttet av Fritt Ord og Norges ambassade på Cuba  
Billetter kr. 100 

lillEhammEr - dEn typiskE norskE byEn?   
Onsdag 19:00   |  Lillehammer kunstmuseum | HOVEddEBattEN  

Norsk Form-debatten 
På Hamar hyrer de inn spanske arkitekter for å tegne byens torg, i Moelv trekker de fulle 
hus for å diskutere hva det vil si å ha fått bystatus, i Larvik bygger de om kaiområdet sitt 
på 24 timer, i Moss slåss de mot kjøpesentrene, mens Drammen vinner priser for tidenes 
snuoperasjon. Da Lillehammer var vert for OL i 1994 ble tusser og troll vist fram, men hva 
er egentlig en typisk norsk by anno 2011? Og hva er visjonene for Lillehammers framtid? 
I panelet stiller blant andre: Synnøve Brenden, ordfører i Lillehammer, Karl Otto Ellefsen, 
rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og Tore Opdal Hansen, ordfører i 
Drammen. Ordstyrer: Guro Voss Gabrielsen, rådgiver i ByLab, Norsk Form. 
I samarbeid med Norsk Form | Støttet av Fritt Ord |  Billetter kr. 100

oslo fra øst til vEst  
Onsdag 16:00 | Galleri Zink |  ByENs taK 
Hva vil det si å komme fra Oslo vest eller øst? Er virkelig skillene mellom bydelene 
så tydelige? Tre av fjorårets bøker berører disse spørsmålene. Vi inviterer til samtale 
om byens skillelinjer, klasseskiller og bydelenes forskjellige mentaliteter. Med Henrik 
Langeland, forfatter av romanen Verdensmesterne, Tone Huse, fjorårets Brageprisvinner 
for sakprosaboka Tøyengata og Bodil Stenseth som har skrevet boka Nr. 13 – en 
vestkantfortelling. 
Billetter kr. 100

byEr i opprør   
Onsdag 17:00   |   Bingo’n |  VErdENsBiLdEr 
Byene i Midtøsten og Nord-Afrika reiser seg i opprør mot diktatur. Hvordan oppleves 
situasjonen av byenes beboere? Med blant andre Mansur Rajih, tidligere fribyforfatter 
i Stavanger, og generalsekretær i Norsk PEN, Carl Morten Iversen. Rajih satt som 
samvittighetsfange i Jemen i 15 år, og er fremdeles en aktiv stemme i den offentlige 
debatten i hjemlandet. Iversen har arbeidet med og besøkt Tunisia jevnlig i flere år. 
I samarbeid med Shahrazad – stories for life, Norsk PEN og Friby Lillehammer | Billetter kr. 100

hallgrímur hElgason  
Onsdag 17:00   |   Søndre park   |   FOLKEtaLE  
Hallgrímur Helgason (Island) er en av Islands mest kjente forfattere. Han er også en ivrig 
samfunnsdebattant, billedkunstner og dramatiker. Helgason har vært nominert til Nordisk 
Råds litteraturpris to ganger for Stormland og 101 Reykjavik. Helgason har blant annet 
bodd i Reykjavik, Oslo, New York og Paris. Hvordan har dette påvirket hans liv og virke? 
Gratis adgang

kjærlEik og kunst i roma, paris og london  
Onsdag 18:00   |   Bjerkebæk   |   LittErærE VagaNtEr  
Sigrid Undset var ein meister i å skildre lidenskapleg kjærleik. I sine mest elska storbyar 
dyrka ho kunsten og levde ut sin eigen kjærleik. Forfattaren som fekk Nobelprisen for sine 
middelalderromanar var også ein moderne storbydyrkar. Sigrun Slapgard, forfattaren av 
biografien Dikterdronningen, vil ta for seg byane som forandra Sigrid Undset sitt liv. 
I samarbeid med Sigrid Undset-selskapet (SUS) | Billetter kr. 150 (medlemmer SUS kr. 100)
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dylan night  
Onsdag 21:00   |   Kulturhuset Banken  

Bob Dylan 70 år 24. mai 2011 
Bob Dylan, eller Robert Allen Zimmermann som han 
egentlig heter, har gjennom 45 år vært en av verdens 
mest innflytelsesrike artister. Mange mener han burde 
fått Nobelprisen i litteratur for sine sangtekster. På 
Lillehammer vil flere norske forfattere og artister hylle 
Dylan på hver sin måte. I vinter utfordret festivalen 
alle interesserte til å gjendikte Lay Lady Lay fra 1969 
til norsk, og en mengde gode bidrag kom inn. Kveldens 
høydepunkt blir framføringen av vinnerteksten. 
Kveldens artister er Ida Jenshus og vårt husband bestående 
av Tom Roger Aadland i spissen, Kjetil Steensnæs, 
Jørun Bøgeberg og Torstein Lofthus. Jan Erik Vold 
og Kåre Virud tolker Dylan med utgangspunkt i Volds 
Dylan-oversettelser Damer i regn fra 1977. Håvard Rem 
har gjendiktet Dylan til norsk og kom i 2005 med boka Bob 
Dylan. Kveldens programleder: Fredrik Wandrup

Lillehammer Lillehammer, hei! 
Her kommer Kåre Virud også jeg. 
Vi kjører Dylan på trettifemte året. 
Det er så en må klype seg i låret. 
Men vi vikke væra så aleine. 
Hele folket må bli steine. 
Jan Erik Vold 
 
I samarbeid med Dagbladet og Norsk Oversetterforening  | 
Billetter forhåndssolgt gjennom Billettservice kr. 200 pluss 
avgift. Ved inngang kr. 250 
 
97 columbia hEights   
Onsdag 21:00   |   Bjerkebæk   

Om Sigrid Undset og New York 
Sigrid Undset hadde adresse i Brooklyn, New 
York i de fem krigsårene hun var vervet som norsk 
«informasjonssoldat». Dikteren fra Bjerkebæk skrev 
ingen ny skjønnlitteratur i sitt eksil i USA, men 
leverte pliktoppfyllende en mengde artikler og taler. 
Spennvidden var stor, fra ord om Hitler-Tysklands 
ondskap til ord om skjønnheten i den amerikanske flora. 
Morten Jostad har fått låne nøklene til hennes leilighet i 
Columbia Heights, og tar seg den frihet å bla i de store 
manuskriptbunkene.  
Billetter kr. 150 

Erling kittElsEn, mazdak shafiEian og jóanEs niElsEn  
Onsdag 19:00 | Galleri Zink | diKtEt LØPEr sOM EN By 
Få norske forfattere har arbeidet så bredt med sitt forfatterskap som Erling Kittelsen.  
Med sin nye diktsamling Diktet løper som en by møter vi en lærd og nysgjerrig poet, som 
henter inspirasjon fra mytologier fra de fleste av verdens hjørner. Mazdak Shafieian gir i 
vår ut sin andre diktsamling, langdiktet Antwerpen. Han har tidligere høstet god kritikk 
for debuten Dyregravsmørke. Jóanes Nielsen (Færøyene) regnes som en av våre aller fremste 
nordiske poeter. Finnes på norsk med flere bøker, blant dem diktsamlingene Bruer av 
svoltne ord og Sting, takket være oversetter Lars Moa. Programleder: Oscar Rossi (Finland). 
Billetter kr. 100

kraftEn  Onsdag 19:00   |   Maihaugsalen    

Joralf Gjerstad i samtale med Ingar Sletten Kolloen 
Joralf Gjerstad er best kjent som Snåsamannen og for sine synske og helbredende evner. 
Allerede som barn forsto Gjerstad at han hadde ut over det vanlige, og gjennom over 50 
år har han behandlet tusenvis av mennesker med ulike plager. I 2008 kom Ingar Sletten 
Kolloen med biografien Snåsamannen, som ble en bestselger av de helt sjeldne. 2010 utga 
Joralf Gjerstad sin egen beretning, med tittelen Den gode kraften. På Lillehammer vil vi få 
et innblikk i livet til mannen som har blitt landskjent for å hjelpe sine medmennesker.  
Billetter forhåndssolgt gjennom Billettservice kr. 200 pluss avgift. Ved inngang kr. 250

chris tvEdt  Onsdag 20:00   |   Søndre Park   |   KriM i ParKEN  
Årets vinner av Rivertonprisen - Den gyldne revolver  Chris Tvedt er en av våre aller 
ypperste av nye norske krimforfattere. Han debuterte i 2005 med Rimelig tvil, og Dødens 
sirkel er hans femte kriminalroman om advokathelten Mikael Brenne.  Tvedt som er fra 
Bergen har selv praktisert som advokat i mange år, men er nå forfatter på heltid. Møt årets 
vinner av Den gyldne revolver i samtale med Magnhild Bruheim.   
 

fEstivalpub Onsdag 21:00 | Felix Pub & Scene   
Årets festivalpub er Felix Pub & Scene. På samme måte som Parken er et viktig møtepunkt 
på dagtid, er Felix festivalfolkets samlingssted utover kvelden. Felix er et hyggelig pustehull 
med iskaldt øl, svart kaffe og avslappet stemning. 
Gratis adgang
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Et boost via gEografiEn Torsdag 11:00 Kulturhuset Banken  |  KritiKErsEMiNarEt 
Anne-Marie Mai om byen som omdreiningspunkt i dansk 
litteraturhistorie  Tradisjonelt fortelles litteraturhistorien ut fra personer eller 
perioder, men i Hvor litteraturen finder sted, bd. I-III tar Anne-Marie Mai (Danmark) 
utgangspunkt i stedene der litteraturen er blitt til. Siste og tredje bind der storbyene, 
avisene og internett er røde tråder, utgis i år. Anne-Marie Mai er professor i litteratur ved 
Syddansk Universitet.  
I samarbeid med Norsk Kritikerlag | Billetter kr. 100

fra by til by Torsdag 12:00 | Søndre park | OVErsEttErtiMEN 
Dag F. Gravem om urbane utfordringer i oversettelsen  
av Martin Kellermans Rocky 
Dag F. Gravem har oversatt svenske Martin Kellermans tegneserie Rocky siden 2000. 
Oversetteren har valgt et grep som ikke er uvanlig for tegneserier, nemlig å overføre både 
miljøer, handlinger og aktualiteter til norske forhold. Forflyttingen av Rocky fra Stockholm 
til Oslo har skapt helt spesielle utfordringer for oversetteren, og da originalens Rocky nylig 
flyttet til Västerås, valgte Gravem å bruke Fredrikstad – en by som til da hadde vært nokså 
ukjent for ham. 
I samarbeid med Norsk Oversetterforening | Gratis adgang

97 columbia hEights Torsdag 12:00   |   Bjerkebæk   

Om Sigrid Undset og New York 
Sigrid Undset hadde adresse i Brooklyn, New York i de fem krigsårene hun var vervet som 
norsk «informasjonssoldat». Dikteren fra Bjerkebæk skrev ingen ny skjønnlitteratur i sitt 
eksil i USA, men leverte pliktoppfyllende en mengde artikler og taler. Spennvidden var 
stor, fra ord om Hitler-Tysklands ondskap til ord om skjønnheten i den amerikanske flora. 
Morten Jostad har fått låne nøklene til hennes leilighet i Columbia Heights, og tar seg den 
frihet å bla i de store manuskriptbunkene. Billetter kr. 150 

tonE sElboE og andrEas vaa bErmann 
Torsdag 12:00  |   Kafeen i kunstmuseet   |   ByrEKKa  
Tone Selboe, forfatter og professor i litteratur ved Universitetet i Oslo: Litterære vaganter. 
Byens betydning hos kvinnelige forfattere. Andreas Vaa Bermann, direktør i Norsk Form: 
Den multikulturelle byen. Kan arkitektur og byplanlegging intregrere byens befolkning? 
I samarbeid med Norsk Form | Gratis adgang

crossing thE bridgE: thE sound of istanbul (2005)   
Torsdag 10:00   |   Lillehammer kino, sal 3   |   FiLM Og FrOKOst  
Den tysk-tyrkiske regissøren Fatih Akin reiser sammen med Einstürzende Neubauten-
bassisten Alexander Hacke til Istanbul. Hacke får et hektisk møte med Istanbuls musikkscene, 
en scene som er like mangfoldig som byens kultur forøvrig. Byens historie og påvirkning fra 
både Østen og Vesten har gitt grobunn for en stolthet på vegne av egen musikktradisjon, 
og samtidig en åpenhet for påvirkning utenfra. Med musikken som drivkraft, går denne 
dokumentaren under huden på verdensmetropolen Istanbul. Regi og manus: Fatih Akin 
I samarbeid med Lillehammer kino | Billetter kr. 150 (inkludert enkel frokost i Istanbuls ånd)

forsoning og utvikling  
Torsdag 10:00 - 12:00 | Høgskolen i Lillehammer | BjØrNsONFOrELEsNiNgEN 
André Brink: Forsoning - i livet og i litteraturen. Om forsoningsprosessen i Sør-Afrika 
generelt, om individuelle erfaringer og om disse temaene i litteraturen. Brink var aktiv 
motstander av apartheidregimet, og har skrevet mange romaner både før og etter regimets 
fall. Menneskeverd, rasepolitikk og de hvite boernes situasjon er sentrale tema i hans 
forfatterskap. Han skriver både på afrikaans og engelsk. Looking on Darkness var den første 
afrikaansspråklige roman som ble forbudt i Sør-Afrika. Selvbiografien Veikrysset kom nylig 
på norsk. Tonje Vold: Et nytt språk for det sørlige Afrika. Litterær utvikling i språk og 
tematikk. Vold er litteraturviter og har skrevet doktoravhandling om nobelprisvinner J.M. 
Coetze og sørafrikansk litteratur etter apartheid. Carol Kvande: Sang 
Gratis adgang og buss. Bussen går til Høgskolen fra Nansenskolen via Skysstasjonen kl. 09:30, retur 
ca. kl. 12:30. I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen og Maihaugen |  
Brinks foredrag holdes på engelsk

dEbutantEnE kommEr!  Torsdag 11:00   |   Søndre park   |   ParKMOrgEN  
Opplesning ved fire av fjorårets skjønnlitterære debutanter. Line Berg leser fra Slik skjer det 
ikke, Asbjørn Rydland leser fra Drakeguten, Kathrine Nedrejord leser fra Transitt og Eivind 
Buene leser fra Enmannsorkester. Programleder: Ingrid Z. Aanestad Gratis adgang

En littErær sykkEltur langs «bEdringEns vEi»  
Torsdag 11:00 | Start Stortorget | ByVaNdriNg 
Bli med forfatter og sykkelentusiast Aksel Selmer på en to timers «Tour de text» i 
Lillehammers gater. Han har skrevet både romaner og dikt, samt to bøker med sykling som 
tema. På denne turen vil han ta hyppige pauser for å lese fra sin siste roman Bedringens 
vei og fra sykkelbøkene sine, gjerne på steder man vanligvis ikke forbinder med litteratur. 
Tempoet vil være lyrisk og sanselig, turen passer alle på to hjul. Servering underveis. 
I samarbeid med Trill rundt, som bistår med sykler (bestilles på festivalkontoret innen onsdag 20:00) 
| Billetter kr. 100 
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utilslørt Torsdag 14:00 

Kulturhuset Banken   |   Muslimske råtekster 
Nitten muslimske kvinner mellom 19 og 42 år skriver 
om hvordan det er å være ung, kvinne og muslimsk i 
dagens Norge. Med vekt på den individuelle erfaringen 
og den personlige fortellingen gir boka stemme til 
en gruppe mennesker som sjelden kommer til orde. 
Gjennom personlige og overraskende historier utfordrer 
forfatterne gamle stereotypier, åpner for ny innsikt 
og rokker ved konvensjonelle tenkemåter. Norske 
væremåter og mentaliteter blir her sett gjennom et 
muslimsk skråblikk, tilhørighet, identitet og religion. Til 
sammen utgjør boka et fascinerende innblikk i en rekke 
kvinneskjebner som utspiller seg i Norge akkurat nå. 
Boka viser en virkelighet få nordmenn kjenner, samtidig 
kan den fungere som en inspirasjon for unge muslimske 
kvinner som leter etter rollemodeller i en tid der det å 
være muslim er mer utfordrende enn noensinne. 
I samarbeid med Aschehoug forlag | Gratis adgang

En urEdd littEratur 
for dEt sørligE afrika 
– hva krEvEs?  
Torsdag 14:00 - 16:00  
Nansenskolen   
Intervju og samtale 
med årets Bjørnson-foreleser André Brink.  
André Brink (Sør-Afrika) har med sine bøker kjempet 
en mangeårig kamp mot apartheid. Hans Looking on 
Darkness var den første roman til å bli bannlyst av 
apartheid-regimet. Hvor står de litterære frontlinjene 
i dag? André Brink møter her Oslos fribyforfatter, 
kenyanske Philo Ikonya, til samtale om utviklingen i 
litteratur og samfunn i det sørlige Afrika. Møt opp og 
delta i samtalen! 
Ekstern arrangør | Billetter kr. 100 (ikke festivalpass) 

pÅ rEisE mEd karavan i  
littEraturEn og vErdEn   
Torsdag 14:00 |  Kulturhuset  
Banken |  KritiKErsEMiNarEt  
Ved Birgitta Wallin 
Det svenske litteraturtidsskriftet  
Karavan ved sjefsredaktør Birgitta Wallin (Sverige) ble 
i 2009 tildelt Stig Dagerman-prisen for sitt arbeid med 
å introdusere store, men ukjente forfatterskap fra Asia, 
Afrika og Latin-Amerika. Wallin er selv oversetter og en 
av lederne for oversettelsesprosjektet Indiska Biblioteket – 
et litterært samarbeid over grensene. 
I samarbeid med Norsk Kritikerlag | Billetter kr. 100

tovE nilsEn og carl frodE tillEr 
Torsdag 15:00   |   Kulturhuset Banken |  EttEr LUNsj  
Carl Frode Tiller er utdanna historiker og debuterte 
som forfatter i 2001 med Skråninga som han fikk Tarjei 
Vesaas´ debutantpris for. Tiller er blitt kåret til en av 
landets ti beste forfattere under 35 år (Morgenbladet), 
og Skråninga ble kåret til en av vår tids beste bøker 
(Dagbladet 2006). Innsirkling (2007) fikk Brageprisen, 
Kritikerprisen og ble nominert til Nordisk Råds 
litteraturpris. Innsirkling 2 (2010) er også nominert til 
Nordisk Råds Litteraturpris.
Billetter kr. 100

TORSDAG 26. MAI
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offEntlighEt, kritikk og filosofi. grunnlagsproblEmEr i 
sakprosakritikkEn  Torsdag 13:00  |  Kulturhuset Banken   |   KritiKErsEMiNarEt
Ved Espen Søbye  
Sakprosakritikken må bygge på allmenndannelse, men i hvilken grad er det mulig i dag? 
Espen Søbye er magister i filosofi og har anmeldt sakprosa i Dagbladet, Prosa og Agora. 
Han har skrevet flere biografier, den siste er: En mann fra forgangne århundrer. Overlege 
Johan Scharffenbergs liv og virke 1869-1965. En arkivstudie (2010).  
I samarbeid med Norsk Kritikerlag | Billetter kr. 100 
 
forfattErE lEsEr  Torsdag 13:00   |   Søndre park   |   LUNsj i ParKEN  
Carl Frode Tiller leser fra sin siste roman Innsirkling 2, Tove Nilsen fra sin siste roman 
Nede i himmelen, Colm Tóibín (Irland) leser fra Brooklyn og Bjørn Sortland leser fra sin 
siste bok Ho tok av seg blusen og sa ho var bibliotekar. 
Gratis adgang 

Oppland forfatterlag presenterer: 

vandring mEd ord Torsdag 14:00  |  Stortorget  |  sigrid scENE 
Vera Henriksen (Lom) presenteres av sin mann Olav G Henriksen (miniforedrag) og 
datter Anne Christine Henriksen (opplesning fra Sølvhammeren 50 år etter debut!). 
Øvrig forfattere som deltar er blant andre Eigil Steinsfjord (Nord-Aurdal), Ole Bjerke 
(Lillehammer) og Kirsti Maanum (Lillehammer). 
Gratis adgang 

hElvEtE Er En by  Torsdag 14:00   |   Lillehammer bibliotek   |   OPPLysNiNgstid  
Den moderne kriminallitteraturen har sitt opphav i storbyen. I mylderet av mennesker og 
i gatenes labyrinter ferdes forbrytere og etterforskere om hverandre. Mørkets gjerninger 
kjenner ingen grenser. Stadig nye krimhelter knyttes til verdens storbyer. Fredrik Wandrup 
går opp kriminallitteraturens historie med særlig vekt på byens plass i mysteriene.  
Støttet av Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening | Billetter kr. 100
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ÅrEts hovEdforEdrag  
Torsdag 16:00   |   Lillehammer kino, sal 1 

Ved Asli Erdoğan (Tyrkia) Et spesial-
skrevet foredrag over festivalens tema. 

Asli Erdoğan (f. 1967) har gitt 
ut flere bøker, novellesamlinger 
og essays, men først da hennes 
andre roman Byen med den røde 
kappa kom ut i 2004, våget hun 
å kalle seg forfatter. Erdoğan tok 
sin mastergrad i fysikk i 1993, 
etter å ha arbeidet i to år ved 

CERN, det europeiske senteret for kjernekraftforskning. 
Hun avbrøt sin vitenskapelige karriere mens hun jobbet 
med doktoravhandlingen sin i Rio de Janeiro, tilbrakte 
to år i Sør-Amerika og etter utgivelsen av sin andre 
bok bestemte hun seg for å vie all tid til skrivingen.  
Erdoğan skriver om de svake og utstøtte i samfunnet, 
og selv har hun beskrevet sine karakterer på denne 
måten: «Alle mine litterære karakterer er fanger i en 
verden som sakte forvandles til et fengsel. Det er en 
måte å bli konfrontert med sin skjebne på». I bøkene 
hennes følger vi hovedpersoner som i sin tilstedeværelse 
i fremmede byer, tidvis har et begjær mot det voldelige 
og mørke i det urbane. I Byen med den røde kappa foregår 
handlingen i den voldelige byen Rio de Janeiro, i Den 
mirakuløse mandarin beveger hovedpersonen seg i 
Geneve-Istanbul, og det er mørket og fortvilelsen som 
preger hovedpersonenes hvileløse vandring i bygatene. «I 
all sin nattmørke forvillelse og fortvilelse, i sitt nakne og 
samtidige lyriske språk, er dette storartet skrivekunst, en 
bok det nesten gjør vondt å lese, men der det alltid finnes 
lyspunkter i det nattsvarte, mørke og forblindede.» Hans 
H. Skei - Aftenposten om Den mirakuløse mandarin.
Asli Erdoğan har selv fortalt om den vanskelige tiden 
som kvinne i Tyrkia etter at hun slo gjennom som 
forfatter, og hun har vært åpen om hva i hennes eget liv 
som drev henne til å skrive om de svake og utsatte.
Støttet av Institusjonen Fritt ord | Billetter kr. 150 

 

torshavn, rEykjavik, hässElby  
Torsdag 16:00   |   Galleri Zink   |   ByENs taK  

Johan Harstad debuterte i 2001 
med prosasamlingen Herfra 
blir du bare eldre og har skrevet 
noveller og dramatikk. I 2007 
utkom Hässelby om den voksne 
Albert Åberg som han fikk 
Brageprisen for. Jòanes Nielsen 
(Færøyene) har skrevet både 

noveller, skuespill, diktsamlinger og romaner. Nielsen har 
vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris fire ganger. 
Hallgrímur Helgason (Island) er en av Islands fremste 
forfattere. Hans siste utgivelse på norsk, Stormland, fikk 
strålende kritikker, og for både den og 101 Reykjavik ble 
han nominert til Nordisk Råds litteraturpris.  
Billetter kr. 100 
 

arnE hjEltnEs  
Torsdag 17:00   |   
Søndre park   |   

FOLKEtaLE  
Arne Hjeltnes 
kom med sin første 
roman, Ivar Nimme, 
i 2010. Hjeltnes er 
godt kjent gjennom 
fjernsynsserien 
Gutta på tur og ulike 
stillinger i næringslivet, og har gitt ut en rekke bøker, 
blant annet tre lyrikksamlinger.  I Ivar Nimme møter 
vi nettopp Ivar Nimme – en kar som kjemper mot 
byråkratiet for å overleve som grisebonde. Arne Hjeltnes 
vil i sin folketale utfordre oss på hva folk skal leve av i by 
og bygd i framtida! Gratis adgang

rimskis sykkElpiano Torsdag 15:00 | Stortorget  
En halvtimes gatekabaret med dumdristige stunt, musikalsk klovneri, flakkende galskap, 
originale sanger og andre underverk. Musikk fra livets kronglete og svikefulle ferd. Rimski 
er klar til å prakke sin omstreifende kabaret på almuen. Men hva om han blir forledet av 
Violet, sangerinnen med det tvilsomme ryktet? Kan hun være den muse han har lett etter, 
eller vil deres svermeri gå opp i flammer? En ting er sikkert: Han har en lang vei å gå med 
sitt piano. Gratis adgang

bibliotEkEt byggEr byEn  
Torsdag 15:00 | Kafeen i kunstmuseet |  FraMtidsBiBLiOtEKEt 
Litteraturhus, studiested, kunnskapssenter, møteplass, kafé, debatt- og diskusjonsforum. 
Hvilke funksjoner skal framtidens bibliotek fylle? Og hvem er dets brukere? I panelet: 
Anniken Huitfeldt, kulturminister, Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved 
Markedshøyskolen, og Ida Aalen, interaksjonsdesigner NetLife Research.  
Ordstyrer: Eirik Newth, forfatter og foredragsholder. 
I samarbeid med Oppland fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforening | Billetter kr. 100

byEn som byggvErk Torsdag 15:00 | Café Stift  
Byskildringer i science fiction på 2000-tallet 
John Clute, medforfatter av The Encyclopedia of Science Fiction og en av verdens viktigste 
science fiction-kritikere gjennom tre tiår, diskuterer skildringene av storbyer hos en 
rekke samtidige science fiction-forfattere. Mot en bakgrunn av undersjangre som 
cyberpunk og steampunk og det 20. århundrets utopiske byplanlegging, vil han veilede 
oss inn i bakgatene, høyhusene og de infrastrukturelle utfordringene hos forfattere 
som William Gibson, China Miéville og Paolo Bacigalupi. Arrangementet er samtidig 
lanseringsmarkering for årets andre nummer av litteraturtidsskriftet Vagant. Nummeret 
har en temadel om Tokyo, og John Clute bidrar med et omfattende essay om endringer i 
forestillingene om framtida i science fiction-litteraturen det siste tiåret. 
I samarbeid med Vagant | Billetter kr. 100 

colm tóibín Torsdag 16:00 | Café Stift |  iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE 
Det er en begivenhet når irske Colm Tóibín kommer til Lillehammer for å samtale om 
sitt forfatterskap, da særlig hans ferske roman Brooklyn. Brooklyn handler om irske Eilis 
Lacey som drar fra hjemlandet for å søke jobb og lykke på den andre siden av Atlanteren. 
Tóibín har, siden gjennombruddet med The Heather Blazing fra 1992, dyrket en intens 
og emosjonell prosa som har fanget oppmerksomheten til kritikere og lesere over hele 
kontinentet. For romanen Mesteren, om Henry James, mottok han den prestisjetunge 
IMPAC Award. Unn deg et møte med en av Europas absolutt fremste romanforfattere.  
I samtale med Jonny Halberg. Billettter kr. 100
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hagEfEst for allE  
Torsdag 18:00 | Nansenskolen  
Litteratur, musikk, mat og vin i 
Nansenskolens vakre hage  
Tradisjonen tro blir det en livlig hagefest! Busi 
Ncube m/band byr på en tett fusjon av sørafrikansk 
populærmusikk, jazz, rock og funk! Bertrand Besigye 
lover sprelske Ord for natten. Dessuten standup-
forfatterscene. Mat fra grill og vinsalg.  
Hvis regn blir det innendørs program. 
Ekstern arrangør | I samarbeid med Nansenskolen  
og Norsk Forfattersentrum  
Billetter kr. 100 (ikke festivalpass)

wastEland  
Torsdag 18:00 |  Lillehammer kino, sal 3  
scENEr i MØrKEt  
Denne fascinerende Oscar-nominerte filmen følger 
den berømte brasilianske kunstneren Vik Muniz i 
hans forevigelse av folk som arbeider på den største 
søppelfyllingen i verden, Jardim Gramacho, i utkanten av 
Rio de Janeiro. Her fotograferer han «catadorene» som 
plukker og sorterer resirkulerbart avfall. Han setter dem 
inn i symbolladete situasjoner i bildene, som senere blir 
gjort om til enorme collager i samarbeid med arbeiderne 
og ved hjelp av materialene fra dynga. Håpet er å nå ut 
til kunstverdenen og selge bildene slik at inntektene kan 
føres tilbake til avfallssortererne selv.  
I samarbeid med Lillehammer kino | Billetter kr. 100

 i En ny by i Et nytt land  
Torsdag 17:00 | Bingo’n | VErdENsBiLdEr 
Det internasjonale fribynettverket for forfulgte forfattere (ICORN) huser skribenter i mer 
enn tretti byer. Men hvordan oppleves det å skulle fungere som forfatter i en ny by i et 
nytt land? Med fribyforfatterne Easterine Kire Iralu (Nagaland/Tromsø), Prudence Uriri 
(Zimbabwe/Tromsø) og Philo Ikonya (Kenya/Oslo). Panelsamtalen ledes av nestleder i 
Norsk PEN, Elisabeth Eide. 
I samarbeid med Shahrazad – stories for life, Norsk PEN, og Friby Lillehammer | Billetter kr. 100

livErpool Torsdag 17:00 | Galleri Zink | POEtisK diaLOg 

Paul Farley og Charles I. Armstrong 
«Hvordan snakker steder til oss? Hvorfor har det seg slik at visse, tilsynelatende uanselige 
plasser – for eksempel et gatehjørne, et smug eller et forlatt buss-skur – plutselig kan 
overfalle oss med en følelsesmessig tyngde vi vanskelig kan forstå?» Slik åpner oversetter 
Charles I. Armstrong sin introduksjon til den engelske poeten Paul Farley, som i fjor ble 
presentert på norsk med utvalget 11 dikt fra Liverpool. Farley er et eksempel på en forfatter 
hvis litteratur har en særegen evne til å nærme seg stedets kraft, og i disse diktene er dette 
stedet Liverpool. Møt poet Paul Farley og oversetter Charles I. Armstrong til en samtale 
som kretser rundt poesien og stedet.  
Samtalen foregår på engelsk | Billetter kr. 100
 
tankEgangEr  Torsdag 18:00   |   Bjerkebæk   |   LittErærE VagaNtEr  

Virginia Woolf og London 
Virginia Woolfs navn er uløselig knyttet til London. Byen var hennes hjem så vel som 
hennes «city of imagination»; hun levde i den og hun dramatiserte den. I dette foredraget 
vil Tone Selboe hente eksempler fra memoarer, essays og romaner for å vise hvordan 
London blir en fellesnevner for ulike sider av Woolfs forfatterskap - et sted som fremmer 
tanke og bevegelse.
Billetter kr. 100

istanbul Torsdag 18:00 | Lillehammer bibliotek |  BytriaNgELEt
Velkommen til en fascinerende foredragsserie av Thorvald Steen. Han vil ta for seg tre 
verdensbyer – historisk, politisk og litterært. Byer som alle har vært sentrale i flere av hans 
egne nyskapende historiske romaner. Thorvald Steen ga i fjor ut romanen Løvehjerte. Han 
har også skrevet skuespillet Ørkenstormer, om Saladin og Richard Løvehjerte, i samarbeid 
med Tariq Ali. Få også med deg foredragene om Jerusalem på onsdag og Buenos Aires på 
fredag, samme klokkeslett og sted. 
Billetter kr. 100 
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sykkElprolog Torsdag 20:00 | Maihaugsalen 
Etapperittet Tour de France har fascinert hele verden i årevis. Touren byr på dramatiske 
begivenheter fra prolog til spektakulær målgang på Champs-Élysées tre uker senere. 
Gjennom Tourens historie har vi fått magiske øyeblikk, mørke skandaler og helters 
vekst og fall. Tour-rittene sent på nittitallet var blant de mest dramatiske, med de tre 
legendene Marco Pantani, Jan Ullrich og Lance Armstrongs knivskarpe kappestrid på 
sykkel gjennom Frankrike. Bli med på en innføring og en samtale om Tour de France, med 
forfatter og Tour de France-entusiast, Tomas Espedal. Rimskis sykkelpiano underholder. 
Perfekt som oppvarming til teaterstykket Pedal Pusher! 
Gratis adgang

Theatre Delicatessen presenterer: 

pEdal pushEr Torsdag 21:00 |  Maihaugsalen 
Marco Pantani var utrolig. Den italienske proffsyklisten festet med 
rockestjerner, var oppvartet av politikere og beundret av fansen. Marco var 
mesteren paven selv ba om å få møte. Han skulle ha vært den største i sin 
generasjon. Men nå ligger Marco død på et hotell i Rimini. Og den største 
syklisten er amerikaneren Lance. 

Pedal Pusher er den sanne historien om Marco Pantani, Lance Armstrong og 
Jan Ullrich – tre profesjonelle syklister som kjemper om å vinne Tour de France. 
Den engelske teatergruppen Theatre Delicatessen bruker spenstig dramaturgi 
og fysisk teater når de tar publikum med gjennom fjellene, sprintene, fallene og 
inn i den profesjonelle sportens farlige verden. For, når alt kommer til alt: For å 
pine seg gjennom et sykkelritt må man være gal. Eller dopet.

 
Forestillingen er skrevet og regissert av Roland Smith, produsert av Theatre 
Delicatessen, designet av Sophie Mosberger og gitt bevegelsesregi av Tonny A. 
Billetter forhåndssolgt gjennom Billettservice kr. 150 pluss avgift. Ved inngang kr. 200

fEstivalpub Torsdag 21:00 | Felix Pub & Scene   
Årets festivalpub er Felix Pub & Scene. På samme måte som parken er et viktig møtepunkt 
på dagtid, er Felix festivalfolkets samlingssted utover kvelden. Felix er et hyggelig pustehull 
med iskaldt øl, svart kaffe og avslappet stemning.
Gratis adgang

 fra kabul til karachi  
Torsdag 19:00   |   Lillehammer kunstmuseum   |   HOVEddEBattEN  
Krigen i Afghanistan har hatt store konsekvenser for Pakistan, der det nå dør flere 
sivile i terrorangrep enn i Afghanistan. Hvordan kan terror, konflikter, korrupsjon og 
nød bekjempes i regionen? Og hvordan vil revolusjonene i Nord-Afrika påvirke folk i 
Afghanistan og Pakistan? Med blant annet Elisabeth Eide som har skrevet boken Pakistan 
midt i verden sammen med Terje Skaufjord. Debattleder: Marte Michelet. 
I samarbeid med Dagbladet | Billettter kr. 100

arnE hugo stølan og hannE bramnEss  
Torsdag 19:00 | Galleri Zink | diKtEt LØPEr sOM EN By 
Arne Hugo Stølan debuterte med diktsamlingen Min tid med Mathilde i 1987, bor på 
Lillehammer og har vært lærer ved Nansenskolens skrivelinje. I fjor kom diktsamlingen 
Dansefeber. Hanne Bramness er en av våre aller fremste samtidspoeter, med diktsamlinger 
som Nattas kontinent og Salt på øyet. Et utvalg av hennes dikt, Det står ulver i din drøm, 
kom i 2008. I fjor kom Uten film i kamera, en rekke tekster skrevet til fotografier av alt fra 
klassiske kjente fotografer til amatørbilder. Programleder: Oscar Rossi (Finland) 
Billetter kr. 100

karin fossum Torsdag 20:00   |   Søndre park   
|   KriM i ParKEN  
Karin Fossum er en av våre mest leste 
kriminalforfattere. I 1995 kom Evas Øye, der vi 
ble kjent med den sindige etterforskeren Konrad 
Sejer for første gang. Siden har vi fulgt Sejer 
gjennom mange romaner, og bøkene er filmatisert 
for både TV og kino. Varsleren (2009) er hennes 
foreløpig siste bok om Konrad Sejer. Hør Karin 
Fossum om denne og de tidligere bøkene om 
Sejer i samtale med Magnhild Bruheim.  
Gratis adgang

«pEdal pushEr Er En 
tEatErrEvolusjon.» 
The Guardian
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littEraturquiz  Torsdag 22:00   |   Kulturhuset Banken   
Tradisjonen tro blir Norges mest prestisjetunge litteraturquiz holdt under Norsk 
Litteraturfestival. Denne gangen med fokus på byer i litteraturen. Spørsmålene blir 
utarbeidet og stilt av de eminente quizmasterne Anne Bull-Gundersen og Cato Schiøtz. 
Mål dine litteraturkunnskaper med godtfolk fra fjern og nær i en lystig og tradisjonsrik 
konkurranse. Påmelding av lag på festivalkontoret. 
Billetter kr. 50

lEvi hEnriksEn, thomas mÅrud og 
bra landsEns folk  
Torsdag 22:00 |  Bingo’n  |   LittFEst 
Forfatteren Levi Henriksen og rockeren 
Thomas Mårud har på sin tredje plate Det er her 
vi kommer fra fått følge av bandet Bra Landsens 
Folk, og leverer rock ’n roll med fullt trøkk fra 
«de norske sørstatene» – grensetraktene mellom 
Kongsvinger og Sverige. Bandets store energi 
og Henriksens norske sangtekster har allerede 
gjort deres liveopptredener myteomspunnet, og 
de kommer til Lillehammer for å levere litterær 
rock ’n roll dyrket fram i Finnskogens moldjord.
Billetter kr. 150 (studentpris kr. 100)

i tolvtE timE  
Torsdag 23:00  | Lillehammer kirke 
“Den absolutte fornuft afgik ved døden i aften kl. 
11.” Fra Peer Gynt  Samtaler og opplesning ved 
Beate Grimsrud, En dåre fri, Gaute Heivoll, Før 
jeg brenner ned og Lars Amund Vaage, Skuggen og 
dronninga. 

Hos oss er boka viktigst! 
Vi arrangerer både forfatterkvelder og skrivekurs. 

I Café Gravdahl kan du dessuten hygge deg med 
frokost og lunsj, og kanskje innlandets beste kaffe.

Velkommen til oss!

kulturbokhandel og café

byens bokhandel • torggata 32 • maxi storsenter

Prøv Ny Tid i 3 uker GRATIS

Norges globale ukemagasin
- hver fredag

Nett: www.nytid.no
SMS: Send NTGRATIS til 2007
Mail: abo@nytid.no

I ukemagasinet Ny Tid får du et annet bokutsyn: 
Intervjuer, tendenser og sammenheng med � lm/
musikk. Kristian Bjørkdahl presenterer hver uke 
de mest aktuelle bøkene fra verden.

ny tid 11.MARS 2011

aV aV a tHomas berg

Eventyr på 
global vandring
Fortellinger om buddha vandret ut fra india og fant veien til Tusen og en natt, 
et norsk folkeeventyr og katolsk helgendyrkelse. nå tilbyr Tor Åge bringsværd 
et møte med originalene.

Tendenserintervjuet.

eventyrstund. Det går mange fortellinger 
om Buddha, buddhismens grunnlegger. En 
egen gruppe av disse handler om de livene 
han levde før han ble selveste Buddha. Han før han ble selveste Buddha. Han før
var blant annet ape, hund, munk, løve, ele-
fant og rotte. Tor Åge Bringsværd har sam
var blant annet ape, hund, munk, løve, ele
fant og rotte. Tor Åge Bringsværd har sam
var blant annet ape, hund, munk, løve, ele

-
let 25 av disse fortellingene i den nye boka 
En gang ble Buddha spist av en tiger.

Fortellerskatt
– Jeg syntes det ville være hyggelig om vi 
på norsk endelig kunne stifte bekjentskap 

vært framført muntlig. Men for all del, det 
ene utelukker ikke det andre. Så sammen med 
min venn, den meget språkkyndige professor 
Jens Braarvig, har jeg allerede planer om også 
å lage en adskillig større og mer komplett ut-
gave for Verdens hellige skrifter.

– Det finnes 547 fortellinger om Buddhas 
tidligere liv. Hvordan har du valgt ut de 25 
som er med her?

– Jeg har rett og slett valgt dem jeg likte 
aller best. Enkelt og greit.

Det er grunn til å tro at grekerne tok med 
seg Jataka-fortellingene hjem til Hellas, 
noe vi blant annet kan se av Æsops fabler. 
På den annen side lærte inderne mye av 
møtet med gresk billedkunst. Langt senere 
har korsfarerne hatt med seg eventyr og 
Jataka-fortellinger via arabiske gjenfortel-
linger, for eksempel fra Tusen og en natt, 
tilbake til Europa. I middelalderen bidro 
særlig jødiske lærde til at slike historier – 
helst dyrefabler – fikk en stor spredning. 
Her i Norge har Knut Liestøl pekt på at 

vedpersonene faktisk ble sett på som kristne 
helgener. De fikk sin dag i den gresk-orto-
dokse kalenderen, og den romersk-katolske 

tid hvor mennesker og dyr forstår hveran-
dre og kan tale sammen. Interessant nok 
er dette et trekk som vi finner i alle even-
tyrtradisjoner over hele kloden. Ja, av og til 
kan det nesten virke som om vi har en slags 
kollektiv, underbevisst hukommelse om en 
slik fjern, førhistorisk tid – og «husker» at 
vi en gang sto dyrene adskillig nærmere 
enn vi gjør i dag. I mange urbefolkninger 
(for eksempel hos de nordamerikanske 
indianerne) finner vi en klart uttrykt re-
spekt og ærbødighet overfor dyr: De var 
her først, heter det. Dyrene er de eldste.

– Har du selv en favoritt blant disse fortel-– Har du selv en favoritt blant disse fortel-– Har du selv en favoritt blant disse fortel

– Jeg liker best beretningen om elefanten 
som begår selvmord for at sultne flyktninger 
skal få noe å spise – og naturligvis tittel-
historien om den sultne tigermoren. Fordi 
disse to fortellingene virkelig gir våre egne 
tanker og idealer noe å skrubbe seg mot.

– I tittelhistorien ofrer Buddha seg selv for 
å hindre at en annen begår synd. Minner ikke 
dette veldig om hovedpoenget i en annen stor 

– Godt sett! Mer er det ikke å si. Jo, for-
resten: Jeg liker denne versjonen bedre enn 
den du antakelig tenker på. ■

Tor Åge Bringsværd 
(71)
Aktuell med: Boka En gang ble Buddha spist 
av en tiger.
Inspirert av: Dyr og trær.
Sist leste bok: Jan Grue: Ubestemt tid (GylUbestemt tid (GylUbestemt tid
dendal 2011).
Min grenseoverskridende opplevelse: 
jeg oppdaget at en av mine noveller var tatt 
med i en av Jorge Luis Borges’ (1899-1986) 
antologier, som ble utgitt et år før jeg ble 
født. (Helt sant!)
Dette driver meg: At det er altfor mye jeg 
ikke vet. 

ut på tur: To thailandske buddhistmunker har tatt bena fatt. Det har også de mange legendene om Buddha. FOTO: SCANPIX
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tendenser.

Omtaltbok.

Nyebøker.

Europas katastrofale innblanding
Europas involvering i Israel/Palestina 
går langt tilbake. Man skulle tro at 
først Holocaust og deretter katastro-
fen (al-nakba) som fulgte med opp-
rettelsen av Israel, ville være erfarin-
ger nok for europeerne. Imidlertid har 
europeernes senere innblandinger i 
regionen også vært vinglete, malplas-
serte, og/eller kontraproduktive, hev-
der forfatteren av denne boka.

Israels seier over sine arabiske naboer 
i Seksdagerskrigen i 1967 flyttet makt-
balansen i Israels favør, hevder Miller, 
og det gjorde at Europas ambisjoner 
om å spille en konstruktiv rolle i regio-
nen aldri fikk utfolde seg. Ifølge Miller 
har stadig nye generasjoner europeiske 
statsledere delt Joschka Fischers opp-
fatning om at «å løse Midtøsten [sic] og 
utvikle en reell visjon om fred er Euro-
pas viktigste utfordring». Samtidig har 
Europas faktiske innblandinger resul-
tert i et eneste stort ingenting.

Miller mener Europas mislykkede 
forsøk på å involvere seg i konflikten 
har påvirket kontinentets forhold, 
ikke bare til israelere og palestinere, 
men til hele den arabiske verden – ja, 
sågar til sin egen muslimske befolk-
ning. Å blande seg i andres problemer 
sågar til sin egen muslimske befolk
ning. Å blande seg i andres problemer 
sågar til sin egen muslimske befolk

er åpenbart en kunst europeerne ikke 
har utmerket seg i.

Debattboka.

rOrY mmILLEILLErr    
Inglorious Disarray: Europe, Israel and the 
Palestinians since 1967
hurst (uK), mars

Nytt ressurskappløp
PADrAIG cArmODY
The new Scramble for Africa
Polity (uK), mars

Et nytt ressurskappløp om 
Afrika er i gang. Carmody 
beskriver de ulike aktørene – 
fra stormakter som Kina til 
små selskaper – som er ute et-
ter Afrikas rike ressurser: olje, 
mineraler, biodrivstoff, matva-
rer, fiske. Men om tilgangen til 
kontinentets ressurser fortsatt 
er den viktigste grunnen til utenfor-
ståendes interesse i Afrika, legger Car-
mody vekt på at kontinentet blir stadig 
viktigere som marked, først og fremst 
for varer fra Asia.

Zimbabwes mørke år
PETEr GODwIn
The Fear: robert mugabe and the martyrdom of 
Zimbabwe
Little, Brown & co. (uSA), mars

NyE BøKER fRA vRA vRA ERdEN
omtalt aV aV a kristian bJØrkdaHl

Bokutsynet.

Kristian Bjørkdahl er phd-stipendiat ved 
Universitetet i Oslo. Han lever for tiden i 
internettsølibat.

SAmI ZuBAIDA 
Beyond Islam: A New 
Understanding of 
the Middle East

I.B. Tauris (uK), 
desember 2010

De siste årene har det ikke 
manglet på kommentatorer 
som har varslet det amerikan-
ske imperiets fall, i mer eller 
mindre overflatiske analyser. 
Forfatteren av denne boka går 
mer konkret til verks. Han 
undersøker antagelsene som 
lå til grunn for amerikaner-
nes invasjon av Irak, og hva invasjonen 
har gjort med USAs status og rolle i 
verden. Hvorfor er USA i en annen si-
tuasjon i dag enn landet var etter den 
kalde krigens slutt?    kalde krigens slutt?    

USA for fall
mIchAEL cOx
The rise and Fall of the American Empire
Polity (uK), mars

Da Robert Mugabe til slutt 
tapte et valg, vendte den 
zimbabwiske journalisten 
Peter Godwin tilbake til 
hjemlandet. Men Mugabe 
tapte som kjent ikke med 
stil og igangsatte isteden en 
terrorkampanje mot sin egen 
befolkning. Landet endte 
med verdens høyeste infla-
sjonsrate og verdens laveste forven-
tede levealder. Her beskriver Godwin 
de mørkeste årene av Mugabes allerede 
dystre styre, som betegnende nok om-
tales som «the fear».

Betimelig blikk på Midtøsten
Boka om sekulære strømninger i muslimske land kunne ikke kommet på et mer passende tidspunkt.

sekulært. «Hvilke maktambisjoner har 
Det muslimske brorskap i Egypt, etter dik-
tatorens fall?» Det var spørsmålet mange 
vestlige kommentatorer stilte seg etter re-
volusjonene i landet.

Da organisasjonen forsikret at de slett 
ikke hadde maktambisjoner, ble spørsmålet 
omformulert: «Hvilke skjulte maktambisjoskjulte maktambisjoskjulte -
ner har Det mus-
limske brorskap i 
Egypt? Hvordan 
vil brorskapet, på 
tross av sine for-
sikringer om det 
motsatte, kjempe 
fram en ny islamsk republikk?»

Dette er et tilfelle av det den politiske 
sosiologen Sami Zubaida mener en utbredt 
tendens i vestlige land, nemlig å tenke på 
land og befolkninger i Midtøsten som 
helligere enn de egentlig er. Det er et ek-
sempel på vestlige forståsegpåeres tendens 
til å presse Midtøsten inn i en forståel-

sesramme som er bestemt på forhånd, der 
Midtøsten er «en region som har religion 
som sin essens».

Sekkebetegnelser
I boka Beyond Islam angriper Zubaida den-
ne forståelsen av regionen, fra ulike vinker. 
Forfatteren argumenterer at «islamsk» og 

«muslimsk» ofte 
brukes som sek-
kebetegnelser, hvis 
viktigste funksjon 
å gjøre Midtøsten 
håndterlig for et 
vestlig publikum. 

Denne forflatningen av Midtøstens land 
og befolkninger er imidlertid en hån, både 
mot historien og samtidig praksis, mener 
Zubaida.

For at folk fra Midtøsten skal framstå 
som en mer eller mindre enhetlig masse – 
altså som «muslimer» – tvinges man til å 
glatte over variasjon, kamp og konflikt. Og 

dét er fenomener som finnes i like stor grad 
i Midtøsten som i en hvilken som helst 
annen region.

Ingen muslimsk kultur
Mot slike tendenser ønsker Zubaida å 
«desakralisere» regionen. Midtøsten er 
ikke bare islam. Ja, ikke engang islam er 
«bare» islam. Som alle andre religioner er 
den vevet inn i en rekke konkrete politiske, 
økonomiske og sosiale forhold, og denne 
innvevingen foregår ikke på samme måte i 
Marokko som i Libya, ikke på samme måte 
i Yemen som i Tyrkia. «Islam som distinkt 
kultur er … illusorisk», sier Zubaida.

Det finnes med andre ord ikke noen slik 
størrelse som «muslimsk kultur», og heller 
ikke noe slikt som «Det muslimske sam-
funn». Det finnes bare kamper om kultur 
og samfunn innad i enkelte land, i enkelte 
regioner, mellom bestemte grupper.

Det er disse kampene Zubaida vil vekke 
en interesse for. Dette er imidlertid en 
langt mer krevende øvelse enn å lage ge-
nerelle kategoriseringer, fordi det krever 
at man fatter reell interesse for konkrete 
forhold i en rekke andre land.

Liberale røtter
Zubaida gir likevel en rekke interessante 
analyser av nettopp slike konkrete forhold. 
Først og fremst symbolsaker som angive-
lig definerer muslimer, som motstand mot 
likestilling, vestlig finansvirksomhet, ho-
moseksualitet, alkohol, sex før ekteskapet. 
Han viser imidlertid at disse temaene har 
vært gjenstand for uenighet også i muslim-
ske land, og at de er det fortsatt. Det er på 
ingen måte avgjort hva en muslim – langt 
mindre en ateist fra et land i Midtøsten – 
skal mene om slike temaer.

Historien viser også eksempler på at det 
har eksistert langt mer liberale holdninger 
til mange av disse temaene enn hva man 
gjerne forestiller seg. Det har for eksem-
pel lenge blitt konsumert alkohol i mange 
land i Midtøsten, i mer eller mindre luk-
kede rom.

Vider kan ingen som tilbringer litt tid i 
Kairos gater unngå å legge merke til unge 
menns vilje til kroppslig nærhet med hver-
andre. Og om man tviler på at det finnes 
feminisme i Midtøsten, bør man begynne 

å lese Nawal el-Sadaawis spalte i Ny Tid.

Kolonialisme ga fundamentalisme
I likhet med stort sett alle andre steder i 
verden er det ikke religion, men moderni-
tet, som i størst grad former samfunnene i 
Midtøsten i dag, hevder Zubaida. Det hjel-
per lite å snakke om alternative moderni-
teter, for selv om et slikt begrep nok aner-
kjenner at ulike deler av verden følger ulike 
ruter, og går i ulikt tempo mot det moderne, 
forutsetter det likevel stabile og selvforsynte 
kulturer. Men slik er ingen kulturer, hevder 
Zubaida, heller ikke de i Midtøsten.

Ideen om at islam utgjør en sømløs en-
het som samler alle folk i Midtøsten i en 
felles kultur, har snarere sitt opphav i kon-
krete begivenheter i det 20. århundre, sier 
Zubaida. Ikke minst i erfaringen av å være 
kolonisert. Som et uttrykk for motstand, 
først mot kolonister og deretter mot kolo-
nistenes lokale, sekulariserte marionetter 
(tenk: Ben Ali, Mubarak, Saddam Huss-
ein), fikk fundamentalistisk islam blomstre. 
Med tiden lykkes islamistene med å skape 
en renhetsdiskurs, der islamsk puritanisme 
ble en potent identitetsmarkør.

Med andre ord er det ikke bare vestlige 
observatører som har glattet over Midt-
østens historie, islamister har gjort det 
samme. Zubaida har uansett ikke noe til 
overs for denne tendensen, som han kaller 
«påsprayet islam».

Kanskje er (de hovedsakelig sekulære) re-
volusjonene i Midtøsten det vi trenger for å 
trenge under dette øverste laget med lakk? ■

For at folk fra midtøsten skal 
framstå som en enhetlig mas-
se, tvinges man til å glatte over 
variasjon, kamp og konflikt.

nasJon, ikke relgion: Under den egyptiske revolusjonen har demonstrantene framstått som et 
samlet folk, hevet over skillene mellom muslimer, kristne og ateister. Her, et barn prydet med Egypts 
farger under en demonstrasjon på Tahrirplassen 2. mars. FOTO: ScAnPIx
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etter at egypterne styrtet mubarak, står nye diktaturer for fall. slik er eksilmiljøene i norge med på å skape revolusjon verden rundt.
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mEd lov skal bokbransjEn byggEs 
Fredag 12:00 - 15:30  |   First Hotel Breiseth (Storloen)  
Norsk bokbransje er gjenstand for vedvarende og krass diskusjon. Påstander om 
ekskluderende maktkonsentrasjon, urettferdig markedsadgang og usikkerhet om 
fastprisordningene gjør at bransjen har urolige arbeidsvilkår. Småforlagene kritiserer 
storforlagenes eierskap i bokhandelen – samtidig utgis flere og flere bestselgere på nettopp 
små forlag. Myndighetene ivrer etter å regulere og konkurranseutsette bransjen, men 
forstår de egentlig den bransjen de ivrer etter å regulere?
Nå foreslås å erstatte dagens bransjeavtale med en boklov, slik at litteraturens kår 
ikke påvirkes av skiftende regjeringer. Det har fått god tilslutning blant forlag og 
forfatterforeninger. Hovedspørsmålene under seminaret blir: Hvordan kan en boklov 
best utredes? Kan en lov bidra til stabil grobunn for norsk skriftkultur og mangfold, og 
sikre kårene til store og små forlag og bokhandlere? Sentrale personer i norsk bokbransje 
stiller til paneldebatt sammen med blant annet kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) og 
Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommesen. Innledninger ved Lasse Winkler, 
redaktør i Svensk Bokhandel, og Anne Oterholm, leder i Den norske Forfatterforening.
Seminaravgift 200,- inkludert servering | Påmelding til post@litteraturfestival.no  
Begrenset antall plasser | Støttet av Fritt Ord

forfattErE lEsEr   
Fredag 13:00   |   Søndre park   |   LUNsj i ParKEN  
Jan Kjærstad gir oss smakebiter fra sin siste roman Normans område. Med seg har Kjærstad 
valgt Mikkel Bugge til å lese fra sin siste bok Gå under jorda. Vi møter i tillegg Wendy 
Guerra (Cuba) som leser fra sin siste bok Alle drar sin vei og fra Pegasusprogrammet får vi 
høre utdrag fra Hilde Hagerups roman  
Alt som er galt med Georg.
Gratis adgang

urbanitEt og poEsi  Fredag 13:00   |   Kulturhuset Banken   |   KritiKErsEMiNarEt 
Finnes det urban poesi i Skandinavia? Hva betyr «byen» som fenomen for svensk og norsk 
poesi? Anna Hallberg er svensk poet og litteraturkritiker i Dagens Nyheter. Hennes fjerde 
diktsamling, Colosseum, Kolosseum (2010), er nominert til Nordisk Råds litteraturpris.

paris jE t’aimE (2006) 
Fredag 10:00   |   Lillehammer kino, sal 3  |   FiLM Og FrOKOst  
I Paris finnes kjærligheten overalt. På byens barer og kaféer, under Eiffeltårnet og til og 
med på metroen som strekker seg ut under byens gater. I Paris, je t’aime får du se byen 
gjennom øynene til noen av verdens mest berømte filmskapere, blant andre Coen-brødrene, 
Wes Craven, Alfonso Cuaron, Walter Salles og Gus Van Sant. Hver regissør ble bedt om 
å fortelle en historie satt til en av Paris’ bydeler. Resultatet er et kaleidoskop av fortellinger 
om glede, separasjon, uventede møter og ikke minst, om kjærlighet. I rollene er blant 
andre Natalie Portman, Nick Nolte, Juliette Binoche og Steve Buscemi. Filmen viser deg 
Paris slik du aldri før har sett byen, og den kommer til å få din kjærlighet til romantikkens 
hovedstad til å flamme opp på ny. 
I samarbeid med Lillehammer kino | Billetter kr. 150 (inkludert enkel parisisk frokost)

parkmorgEn Fredag 11:00 | Søndre park |  ParKMOrgEN 
Program kommer.  
Gratis adgang

kritikkEns død?  Fredag 11:00 | Kulturhuset Banken | KritiKErsEMiNarEt
Terry Eagleton (Storbritannia) er professor ved University of Lancaster og en av vår tids 
mest innflytelsesrike litteratur- og kulturkritikere. Et av spørsmålene han stadig vender 
tilbake til, er kritikkens berettigelse og funksjon. Han har utgitt et stort antall bøker, 
deriblant Etter teorien (2008). Innledning ved Karin Haugen, redaktør i Klassekampens 
bokmagasin.  
I samarbeid med Norsk Kritikerlag | Billetter kr. 100 

torgrim EggEn og annE-kristinE kronborg   
Fredag 12:00   |   Kafeen i kunstmuseet   |    ByrEKKa 
Torgrim Eggen, forfatter: I arkitektens mage. Oppvekst i den sosialdemokratiske 
moderniteten. Anne-Kristine Kronborg, forsker på Arkitekthøgskolen i Oslo: Drabantbyen 
– byliv i granskauen I samarbeid med Norsk Form | Gratis adgang

prisutdElingEr Fredag 12:00 | Søndre park | OVErsEttErtiMEN 
Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond (BOF) deler ut Oversetterprisen og 
Trofastprisen. Oversetterprisen tildeles en oversetter for hans eller hennes samlede virke, en 
som i sitt arbeid har utmerket seg med bredde og kvalitet. Trofast er BOFs hederspris til en 
person som over tid har gjort en særlig innsats for å fremme den oversatte skjønnlitteraturens 
stilling i det norske litterære kretsløp. Etter blomster og virak blir det møte med prisvinnerne. 
Gratis adgang
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avkobling EllEr pÅkobling?  
Fredag 15:00 | Kafeen i kunstmuseet |  FraMtidssBiBLiOtEKEt 
I sin bok Tett inntil dagene skriver Mustafa Can: «Biblioteket var […], et univers og et 
mangfold av horisonter som tok meg ut på reise, hinsides drabantbyens snevre grenser». 
Kan biblioteket være noe mer enn et sted for virkelighetsflukt? I panelet: Henriette 
Westhrin, statssekretær i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Mustafa Can,  
journalist og forfatter og Abid Raja, politiker og samfunnsdebattant. 
Ordstyrer: Svein Arne Tinnesand, leder Norsk Bibliotekforening  
I samarbeid med Oppland fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforening | Billetter kr. 100 

rimskis sykkElpiano Fredag 15:00 |  Stortorget  
En halvtimes gatekabaret med dumdristige stunt, musikalsk klovneri, flakkende galskap, 
originale sanger og andre underverk. Musikk fra livets kronglete og svikefulle ferd. Rimski 
er klar til å prakke sin omstreifende kabaret på almuen. Men hva om han blir forledet av 
Violet, sangerinnen med det tvilsomme ryktet? Kan hun være den muse han har lett etter, 
eller vil deres svermeri gå opp i flammer? En ting er sikkert: Han har en lang vei å gå med 
sitt piano. Gratis adgang

wEndy guErra  Fredag 16:00   |  Café Stift  |  iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE  
Wendy Guerra ble født i Havanna i 1970. Hun debuterte som lyriker i 1987. Alle drar 
sin vei (2011) er hennes første roman. Boken er ikke tilgjengelig på Cuba, og ble utgitt i 
Barcelona. Den har allerede mottatt den spanske Bruguera-prisen. Alle drar sin vei er en 
roman basert på forfatterens egne dagbøker fra barndom og ungdom på Cuba i 80-årene. 
Den er en åpenhjertig, usensurert og autentisk skildring av oppvekst på Cuba, av livet på 
en øy hvor folk føler seg så uendelig isolert fra resten av verden, skrevet av en som selv 
opplever det. I samtale med Hans Jacob Ohldieck.  
Støttet av Norges ambassade på Cuba og Fritt ord | Billetter kr. 100 
 
 

fortEllingEr fra nEw york Fredag 16:00 | Galleri Zink | ByENs taK  
Colm Tóibín skildrer i sin nye roman Brooklyn Eilis Lacey som reiser fra Irland til New 
York på 1950-tallet. Thor Gotaas har sammen med Roger Kvarsvik skrevet boken Ørkenen 
Sur om den norske uteliggerkolonien i Brooklyn på 1930-tallet. Møt forfatterne til samtale 
og opplesning.  
Billetter kr. 100

gravøl ovEr En trassig døl  Fredag 13:00   |   Bingo’n         
Ingen har brukt Lillehammers omegn så intenst i litteraturen som Jonny Halberg. Bygdas 
uforsonlighet og trass har vært viktige motiver i hans sju kritikerroste bøker, deriblant Trass 
(1996) og Flommen (2000). Halberg har signalisert at denne delen av hans forfatterskap ble 
avsluttet med En norsk tragedie (2010). Han møter lillehamringen Terje Thorsen til gravøl 
og samtale om det norske samfunnet, bygda og byen og nordmenns medfødte trassighet – 
og de vil også komme litt inn på hva som kan ventes fra Halberg i hans kommende bøker.
Billetter kr. 100 

finst Europa?  Fredag 14:00 | Café Stift 
Historiker og flanør Nils Rune Langeland finn det i møte med britiske og berlinske 
pubgjester. Interrailturistar, EU-byråkratar, greske stransideologar og latviske kvinner på 
jakt etter vestleg kjærleik. I Europa – ei krossferd gir Nils Rune Langeland oss ei riss av dei 
utopiske og visjonære draumane til eit heilt kontinent. 
Billetter kr. 100 
 
standup forfattErscEnE Fredag 14:00 | Stortorget | sigrid scENE 
Hør forfattere blant annet fra det årlige forfatterseminaret Forfatternes Hus på 
Nansenskolen og Fribyseminaret for forfulgte forfattere. Gratis adgang

cubansk littEratur  Fredag 14:00   |   Lillehammer bibliotek   |   OPPLysNiNgstid 

Hans Jacob Ohldieck 
I cubansk litteratur har de ulike framstillingene av Havanna lenge vært nært forbundet med 
vekslende bilder av nasjonen som helhet. Etter Berlinmurens fall og de brutale konsekvensene 
dette fikk for cubansk økonomi, oppstår det en alvorlig sosial krise på 90-tallet som avspeiler 
seg i litteraturen, der Havannas forfalne fasader og «ruiner» blir et yndet motiv. Man begynner å 
snakke om den «post-revolusjonære» forfattergenerasjonen, og det er denne vi skal se nærmere på 
i dette foredraget. Støttet av Fritt Ord, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening   
og Norges ambassade på Cuba | Billetter kr. 100 

jan kjærstad  Fredag 15:00   |   Kulturhuset Banken   |   EttEr LUNsj  
Jan Kjærstad er en av nordens fremste forfattere, kanskje først og fremst på grunn av 
sine nyskapende romaner. Kjærstad har embedseksamen i teologi og debuterte i 1980 
med novellesamlingen Kloden dreier stille rundt. Han har siden gitt ut romaner, essays 
og billedbøker, og mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap.  Triologien om Jonas 
Wergeland regnes som Kjærstads hovedverk, og for siste bind, Oppdageren, mottok han i 
2001 Nordisk Råds litteraturpris. I samtale med Tone Selboe. Billetter kr. 100
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slum Fredag 17:00   |  Bingo’n  |  VErdENsBiLdEr
Bulldoserne kommer uanmeldt midt på natten, og familier får kun minutter på å komme 
seg ut før hjemmene blir rasert. Tusenvis sendes ut i ytterligere fattigdom. Denne våren 
skal Amnesty kjempe sammen med slumbeboere mot tvangsutkastelser i Kenya. Kom 
på Bingo’n til musikk og litteratur og join our fight. Møt Moonpedro And The Sinking 
Fish. Forfatterne Pedro Carmona-Alvarez og Frode Grytten leverer en musikalsk/litterær 
forestilling som beveger seg inn og ut av byen og dens utkanter, grøfter, slum, kloakk og smug.   
I samarbeid med Amnesty International Norge | Billetter kr. 100

hodiak  Fredag 18:00   |   Lillehammer kino, sal 3   |   scENEr i MØrKEt 
Festivaltemaet pregar Dramatikerforbundets filmprogram også i år. Hodiak (1994), 
Hans Petter Blad og Thure Erik Lunds svartkyniske lavbudsjettskomedie, handlar om 
Hilmar Hodiak som etter år i utlegd vender heim til byen for å spore opp kvinna han 
forlot og sonen han aldri har sett. Hodiak er ein sjeldan fugl i norsk filmfauna, gjort på 
skolissebudsjett av to forfattarar som kvar for seg er markante forteljarstemmer. Før filmen 
vil vi samtale med Lund og Blad slik at vi får kasta lys over ein film som ikkje, slik mange 
trur, er i svart/kvitt, men i nyansar av grått. Manus: Hans Petter Blad og Thure Erik Lund. 
Regi: Hans Petter Blad. Foto: Thure Erik Lund
I samarbeid med Norske dramatikeres forbund | Billetter kr. 100

fEminapolis  Fredag 18:00   |   Bjerkebæk   |   LittErærE VagaNtEr 
Den nederlandske litteraturforskeren og oversetteren Janke Klok holder foredraget Det 
norske litterære Feminapolis 1880-1980, om Amalie Skram, Sigrid Undset, Cora Sandel og 
Ebba Haslunds byromaner. Janke Klok vil utforske forfatternes litterære byer og definere 
«den kvinnelige byroman» som sjanger. Forfatterskapene spenner over ett århundre, 
men viser påfallende likheter i tematikk, stil og mottakelse, og foredraget søker å vise at 
romanene er langt mer eksperimentelle og fornyende enn det de til nå er blitt anerkjent 
som i litteraturhistorien. Janke Klok er universitetslektor i nordistikk ved Universitetet i 
Groningen. Foredraget holdes på norsk. 
Billetter kr. 100

buEnos airEs Fredag 18:00 | Lillehammer bibliotek | BytriaNgELEt 
Velkommen til en fascinerende foredragsserie av Thorvald Steen. Han vil ta for seg tre 
verdensbyer historisk, politisk og litterært, byer som alle har vært sentrale i flere av hans 
egne nyskapende historiske romaner. Thorvald Steen ga i fjor ut romanen Løvehjerte. Han 
har også skrevet skuespillet Ørkenstormer, om Saladin og Richard Løvehjerte, i samarbeid 
med Tariq Ali. Få også med deg foredragene om Jerusalem på onsdag og Istanbul på 
torsdag, på samme klokkeslett og sted.  
Billetter kr. 100

forfattErlandskamp i fotball 
norgE - danmark Fredag 17:00 | Stampesletta
Tradisjonen tro inviterer festivalen til den populære forfatterlandskampen i fotball. 
Kampen står i år mellom Norge og Danmark. Tross flere bitre hjemmetap vil Norges 
skarpskodde forfattere og poeter også denne gang legge vekk penn og papir for å forsvare 
landets ære. Danmarks lag har etter sigende ligget i hard trening i lang tid og ser med 
spenning fram til oppgjøret på Stampesletta. Det norske forfatterlandslaget følger fair 
play-reglene nedfelt i FIFA (de tar for eksempel sterk avstand fra Thierry Henrys hands 
mot Irland den 18. november 2009). Begge lag er beredt på å gi publikum en thriller av en 
fotballkamp! Billetter kr. 50 

NOrgE 
Velges ut blant disse: Aksel Selmer, Alf-Kjetil Walgermo, Thomas Marco Blatt, Stig Aasvik, 
Eirik Ingebrigtsen, Stig Inge Bjørnebye, Carl Frode Tiller, Bjarte Samuelsen, Lars Lenth, 
Joachim Førsund, Oddmund Vaagsholm, Gunstein Bakke, Eivind Evjemo, Jo Sannem, Jo Fenne, 
Aslak Nore, Johan Mjønes, Christian Valeur, Knut Hoem og Brynjulf J Tjønn.
daNMarK 
Niels Frank, Morten Søndergaard, Morten Søkilde, Martin Larsen, Rasmus Nikolajsen, Peter 
Adolphsen, Peter Hørup, Phillip Tafdrup, Jens Peter Kaj Jensen, Peder Jensen, Lars Emil 
Woetmann, Martin Johannes Møller og Jonas Lautrup (målmand).
 

ingE Ås  Fredag 17:00   |   Søndre park   |   FOLKEtaLE  
Inne i alle mennesker bor det en by!  
Inge Ås har skrevet en bok om hvordan man i selvutviklingsprosesser kan benytte eldgamle 
indiske metoder i en moderne form. Hun kaller dette indre politikk. Boka gir både 
innblikk i hennes egen vei, gir eksempler fra et feministisk perspektiv og er et resultat av  
30 års arbeid med flere tusen mennesker i inn- og utland.  
Gratis adgang



48 49 

FREDAG 27. MAI

FREDAG 27. MAI

vErdEns bEstE vorspiEl: poEsislam 
Norgesmesterskapet i poesislam arrangeres for sjuende år på rad, og den første delfinalen arrangeres tradisjonen tro 
på Lillehammer. Poesislam er en konkurranse som befinner seg i krysningspunktet mellom diktopplesning, stand-up 
og battle. Deltakerne bedømmes både på bakgrunn av teksten de fremfører og måten de fremfører den på. Publikum 
bestemmer! Møt opp og avgjør et NM! Vinneren på Lillehammer går videre til finalen som arrangeres i Oslo i 
oktober. Konferansier: Therese Bakkevoll. Kalibrerer: Peter Dyreborg (Danmark).  
Vil du delta? Ta kontakt: kristine@foreningenles.no/952 01 968.  Sjekk ut poesislam.no
I samarbeid med Foreningen !les

andEby spEilEr virkElighEtEn 
Bli med på et uformelt dypdykk i hjembyen til våre mest kjente tegneseriehelter Donald, 
Dolly, onkel Skrue og fetter Anton. Tre norske tegneserieeksperter ser nærmere på 
tegneseriebyen, som kanskje likner mer på vårt eget samfunn enn vi liker å tro.  
Med Tonje Tornes, Alf Kjetil Walgermo og Knut Nærum.

EttEr kampEn 
Litterær forbrødring mellom fotballspillere fra det danske og det norske forfatterlandslaget. 
Det blir opplesning ved danske Niels Frank, Morten Søndergaard og Morten Søkilde.  
Tre spillere fra den norske troppen vil også lese fra sine bøker. 

islamsk fEminismE  
Fredag 19:00 | Lillehammer kunstmuseum |  HOVEddEBattEN  
Klassekampen inviterer til debatt i anledning boka Muslimsk råtekst. Ser vi en feministisk 
vår blant unge muslimske jenter? Er det et blindspor å tro at man kan frigjøre seg som 
feminist med Koranen i hånd? I panalet: Nazneen Khan-Østrem, høyskolelektor ved 
HiO, Helle Vaagland, journalist i NRK og redaktør av Muslimsk råtekst, Sara Mats 
Azmeh Rasmussen, frilansskribent og aktivist og Fatma Suslu, lokalpolitiker og skribent i 
Muslimsk råtekst. Debattleder: Karin Haugen, bokredaktør i Klassekampen.  
Støttet av Fritt Ord | Billetter kr. 100

joar tibErg, øyvind bErg og anna hallbErg  
Fredag 19:00 | Galleri Zink |  diKtEt LØPEr sOM EN By 
Den svenske forfatteren Joar Tiberg har skrevet diktsamlinger, en rekke vakre bøker om 
fugler, og barnebøker. Siste utgivelse var den omfangsrike diktsamlingen Ansvaret Ansvaret 
Ansvaret Ansvaret som kom ut i 2010. Øyvind Berg er fra Lillehammer og har vært en 
toneangivende norsk poet siden han debuterte med diktsamlingen Retninger i 1982. I 
fjor kom den sterke samlingen Blindedikt. Berg er også medlem i kunstnerkollektivet 
Baktruppen. Anna Hallberg er svensk forfatter og kritiker. Hallberg har vært en del av det 
svenske tidsskriftet OEI, som har blitt sentralt for mye av den nordiske samtidslitteraturen. 
To av hennes diktsamlinger har blitt innstilt til Nordisk Råds litteraturpris. I 2010 kom 
Colosseum, Kolosseum.  Programleder:  Oscar Rossi (Finland) 
Billetter kr. 100

banknatta Fredag 20:00 | Kulturhuset Banken  
Billetter forhåndssolgt gjennom Billettservice kr. 300 pluss avgift. Ved inngang kr. 350

KVELdENs BaNKdirEKtØr: VEra MicaELsEN 
Poesislam    20:00 Café Stift 
Andeby speiler virkeligheten 20:00 Festsalen 
Etter kampen  21:00 Ekspedisjonen 
Liverpool, poesi og galskap 22:00 Café Stift 
Dei nye kapellanane  22:00 Festsalen 
Havannas begjær  23:00 Ekspedisjonen 
Hovedøen Social Club 24:00 Festsalen
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hovEdøEn social club
Hovedøen Social Club ble grunnlagt av Sverre  
Indris Joner i 2007. Joner samlet noen av Cubas mest 
fremragende musikere, og sammen har de gitt noen av 
våre mest kjente norske hits og landeplager kubansk 
innpakning. Resultatet er ekstremt vellykket, og ingen 
kan la være å få lyst til å kaste seg ut på dansegulvet når 
Jeg vil ha en blå ballong fremføres med kubanske rytmer.

Sverre Indris Joner - piano  
Carlos Del Puerto - bass  
Pepe Espinoza - timbales  
Harlem Curbelo - trompet 
Sergio Gonzalez - sang  
Eduardo «El Moro» Cedeño - congas 

Støttet av Fritt Ord 

livErpool: poEsi og galskap 
Hva vil det si å heie på et engelsk fotballag? Hva vil det si å spille for et? 
Hvorfor er vi nordmenn så ekstremt opptatt av engelsk fotball? Hva gjør 
det egentlig med oss? Ragnhild Lund Ansnes er journalist og forfatter. 
Hun har skrevet boka Liverpoolhjerter som handler om den norske 
fansen og kjærligheten til Liverpool fotballklubb. Stig Inge Bjørnebye 
har spilt for den legendariske klubben og skrevet boka Løsrivelse som 
handler om hans erfaringer som proffspiller, på godt og vondt. Sammen 
møtes de til en samtale om gleden, galskapen og kjærligheten til lærkula, og 
til laget som har kapret så mange norske fotballhjerter.  I tillegg vil det bli 
fotballdiktopplesning av vår gjestende Liverpool-poet, Paul Farley.  
 

dEi nyE kapEllananE
Dei nye kapellanane har sitt utspring i Det Norske Samlaget. Kapellanane 
vart skipa i 1992 med det føremål å spele rock & roll med eit 
menneskeleg andlet. Sjølv kallar dei seg verdas største nynorsk-band. 
Ein kveld med kapellanane gir deg eigne hits, gamle norske slagarar i ny 
innpakning, utanlandske slagarar med nynorsk tekst og opplesningar. 

Ragnar Hovland: song, tangentar, trekkspel, banjo-ukulele, munnspel 
Jan Swensson: song og bass 
Espen Beranek Holm: song, gitar og tangentar 
Trygve Åslund: gitar og song 
Øystein Jevanord: trommer  

havannas bEgjær  
Ragnar Hovland, Tove Bakke og Torgrim Eggen har alle et sterkt 
forhold til Cuba og Havanna. Ragnar Hovland utga i 2000 psst! : 
Kubanske notat, dikt der handlingen er lagt til Cuba. Tove Bakke 
oversetter kubansk litteratur. Torgrim Eggen utga boken Duften av 
Havana i 2002, en blanding av reiseskildring og historie. Møt de tre til 
samtale om den mytiske byens litterære inspirasjonskraft. Den kubanske 
forfatteren Wendy Guerra gir oss smakebiter fra sitt forfatterskap. 
Støttet av Fritt Ord og Norges ambassade på Cuba

«dissE musikErnE gjør gammEl norsk 
sangskatt om til En gEdigEn kubansk 
musikkfEst. i dEt hElE tatt Er hovEdøEn 
social club noE av dEt mEst sjarmErEndE 
jEg har hørt pÅ lEngE.» Aftenposten

11

trass21.-25.09.2011

www.kapittel.com
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KATE MoRToN 
RoY JACoBSEN 
JAN vARDØEN 
HANS RoTMo 
MoNIKA FAGERHolM 
DAG SolSTAD 
SIGBJØRN JoHNSEN 
HANS olAv lAHlUM 
CATARINA GRIPENBERG 
THE MoRMoNES

LøRDAG 28. MAI
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dEn littErærE 
byEn  
Lørdag 12:00   |   
Søndre park   |   

OVErsEttErtiMEN 
Elisabeth Beanca 
Halvorsen om 
Wien og Elfriede 
Jelinek 
Wien er en by med sterke litterære tradisjoner og synlige 
spor fra avdøde forfattere, ikke minst på de populære 
litteratkafeene. Østerrikes største og mest eksponerte 
samtidsforfatter, nobelprisvinner Elfriede Jelinek, 
har frekventert de samme wienerkafeene som sine 
forgjengere. Elisabeth Beanca Halvorsen, som i 2010 
utga boka Piker, Wien og klagesang. Om Elfriede Jelineks 
forfatterskap, har vandret rundt i Wien, på jakt etter den 
gode Jelinek-oversettelsen og økt forståelse for Jelineks 
kontroversielle forfatterskap.
I samarbeid med Norsk Oversetterforening | Gratis adgang

fEstivalfabrikk Lørdag 12:00 til 18:00 |  Fabrikken
12:00 Åpen kafé, utstillinger, verksteder og atelier. 
16:00 Litterær konsert: Vilde Bjerke i ord og toner, fulgt 
av lansering av lydbokutgivelsen André Bjerkes samlede 
dikt 2. Denne serien vil totalt omfatte fem lydbøker, og 
inneholde alle Bjerkes 17 diktsamlinger. Vilde Bjerke vil 
under lanseringen selv fremføre sin fars dikt, fortelle om 
hovedtemaer fra hans forfatterskap og gi anekdoter fra 
hans liv. Billetter kr. 100.  
Etterfulgt av lanseringsfest. Gratis adgang. 

forfattErE lEsEr  Lørdag 13:00 

Søndre park   |   LUNsj i ParKEN  
Kate Morton (Australia) leser fra sin siste roman En 
svunnen tid,  Monika Fagerholm (Finland) leser fra 
Glitterscenen og Morten Skårdal og Axel Hellstenius 
leser fra Fittekvote.
Gratis adgang
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dag solstads lillEhammEr  
Lørdag  11:00   |   Lilletorget   |   ByVaNdriNg  

En byvandring i Roman 1987 
Dag Solstad runder 70 år i 2011. Norsk Litteraturfestival vil hylle forfatteren med 
en vandring i hans Roman 1987, som han fikk Nordisk Råds litteraturpris for i 1989. 
Romanen utspiller seg hovedsakelig i Lillehammer by, og vi vil følge den unge Fjord 
fra Sandefjord i en omfattende vandring gjennom byen. Vi starter på Lilletorget der 
Dagningens gamle redaksjon lå, hvor Fjord begynte som journalistlærling i 1961. 
Senere stopper vi på Sportsplassen der han gjorde det stort som skøytereferent, lesning 
på Strandtorget, til minne om historielektor Fjords sjølproletarisering ved Mesna 
kartongfabrikk. 

Dag Solstad vil selv vandre med og lese ved hver stopp, i tillegg til forfatterkolleger og 
andre Solstad-entusiaster. Til ære for dikteren og i undring over fenomenet Lillehammer. 
Idé og regi: Morten Jostad. Gratis adgang

danskEnE kommEr! Lørdag 11:00 | Søndre park  |  ParKMOrgEN 
Tre spillere fra det danske forfatterlandslaget i fotball kommer til parken for å lese fra sine 
verker – Martin Larsen, Rasmus Nikolajsen og Peter Adolphsen. Alle tilhører Danmarks 
unge og sjangeroverskridende forfattergenerasjon, og det er duket for spennende møter 
i parken. Lyrikeren Rasmus Nikolajsen har siden debuten i 2000 høstet stor ros for sine 
sju bokutgivelser. Adolphsen er en av Danmarks mest spennende samtidsforfattere og 
har særlig gjort seg bemerket for sin stramme kortprosa. Martin Larsen er en tilsvarende 
eksperimentell og banebrytende forfatter. I 2008 utga han bøkene Monogrammer, som 
inneholder 2,4 millioner navnesammensetninger fordelt på nær 6000 boksider.
Gratis adgang 

Et spøkElsE vandrEr omkring i Europa  
Lørdag 11:30 - 16.30 | Lillehammer kino, sal 3  |  Sentralkomitéen inviterer  
til dagsseminar om Det kommunistiske manifest og framtida. 
Marx & Engels Det kommunistiske manifest er en litterær og filosofisk klassiker. Den 
spiller også en viktig rolle i vår historie. Har denne pamfletten ennå noe å si oss – om vår 
situasjon, vår framtid og den fortid som ledet oss hit? Et knippe skandinaviske forfattere 
er bedt om å lese Det kommunistiske manifest på nytt. De holder hver sin innledning til 
samtale, med hverandre og publikum. Sentralkomitéen (etablert oktober 2009) er en 
aksjonsgruppe for politisering av litteratur og tenkning i Norge nå. Denne sommeren utgis 
Marx & Engels’ klassiske pamflett i ny oversettelse av Sentralkomitéen. 
I samarbeid med Sentralkomiteen | Billetter kr. 100
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roy jacobsEn 
og kjEll wEstö  
Lørdag 16:00   |   Café Stift    

iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE  
Roy Jacobsen er en av våre aller 
fremste forfattere. Han debuterte i 
1982 med Fangeliv, som han fikk 
Tarjei Vesaas´ debutantpris for. For både Seierherrene 
(1991) og Frost (2003) ble han nominert til Nordisk 
Råds litteraturpris. Hans siste roman Vidunderbarn 
(2009) ble belønnet med Bokhandlerprisen og ble en 
av fjorårets største suksesser. Kjell Westö (Finland) 
er forfatter og journalist. Hans siste roman er Gå ikke 
alene ut i natten (2010).  Westö ble nominert til Nordisk 
Råds litteraturpris for sin roman Faren ved å være skrake. 
Både Jacobsen og Westö skildrer oppvekstmiljø, nære 
portrett og rause menneskeskildringer gjennom flere 
generasjoner. Roy Jacobsen er fra Oslo, og Kjell Westö er 
fra Helsingfors. 
Billetter kr. 100

aftEnstEmning  
Lørdag 15:00 | Aulestad |  KONsErt 
Ny musikk til Bjørnsontekster med saksofonist Kristin 
Sevaldsen og folkemusiker Camilla Granlien. Musikal-
ske smakebiter fra CD’en som kommer i august.

buggE og adolphsEn  
Lørdag 16:00 | Galleri Zink 
ByENs taK
Mikkel Bugge ga i fjor ut 
romanen Gå under jorda, en 
ekspansiv roman med flere spor og 
flere stemmer, milevis unna den 
tradisjonelle, psykologiske fortellingen. Danske Peter 
Adolphsens fortellinger dyrker en intens og komprimert 
fortellerform, der leseren fraktes gjennom århundrer 
på få sider. De to utfordrer to vidt forskjellige retninger 
innen nordisk prosa på hver sin unike og kontroversielle 
måte. Møt dem til samtale med Audun Lindholm. 
Billetter kr. 100  
 
 
sigbjørn johnsEn  
Lørdag 17:00   |   Søndre park   |   FOLKEtaLE  
Sigbjørn Johnsen har en lang karriere bak seg i norsk 
politikk, som fylkesmann og i dag finansminister. 
Johnsen er med sin jordnære stil og folkelige fremtoning 
en av våre mest folkekjære politikere.  Han har utgitt to 
bøker; Saligheta heme og Æille åra innaførr. Her forteller 
Johnsen om veien fra oppvekst på Nes til kongens bord. 
Sigbjørn Johnsen vil i sin folketale speile framtida i by og 
bygd.  Gratis adgang

dEn virtuEllE byEn  Lørdag 14:00  

Lillehammer bibliotek  |  OPPLysNiNgstid 
Italo Calvino og Venezia i Usynlige byer 
Jan Kjærstad avlegger besøk i runde og firkantede og avlange og 
svevende byer, i litteraturen og i virkeligheten! 
Støttet av Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 
| Billetter kr. 100
 

sigrid scEnE Lørdag 14:00   |   Stortorget  
Fra Sigrid scene kan publikum oppleve barn og unge som leser, synger, spiller,  
har standupshow og spiller teater. For alle | Gratis adgang

 
rimskis sykkElpiano Lørdag 15:00 | Stortorget  
En halvtimes gatekabaret med dumdristige stunt, musikalsk klovneri,  
flakkende galskap, originale sanger og andre underverk. Musikk fra livets kronglete og 
svikefulle ferd. Rimski er klar til å prakke sin omstreifende kabaret på almuen. Men hva 
om han blir forledet av Violet, sangerinnen med det tvilsomme ryktet? Kan hun være den 
muse han har lett etter, eller vil deres svermeri gå opp i flammer? En ting er sikkert: Han 
har en lang vei å gå med sitt piano.  Gratis adgang

 
monika fagErholm Lørdag 15:00  |  Kulturhuset Banken   |   EttEr LUNsj  
Monika Fagerholm er av de fremste finlandssvenske forfatterne. Vidunderlige kvinner ved 
vann som kom i 1994, ble hennes internasjonale gjennombrudd, og romanen ble filmatisert 
i 1998. Hennes siste roman Glitterscenen ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris, i 
likhet med de to foregående romanene. Romanen er en oppfølger til Den amerikanske jenta. 
De to bøkene kretser rundt den lille bygda Trakten i Finland, og på mesterlig vis skildrer 
hun kjærlighet, svik, skyld og lengsel, på tvers av generasjoner og tid. 
Billetter kr. 100
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cornElius jakhElln, pEtEr dyrEborg og 
monika aasprong  
Lørdag 19:00 | Galleri Zink | diKtEt LØPEr sOM EN By 
For to år siden fullførte Jakhelln sitt firebindsverk 
Quadra Natura. Det er et verk der sjangre og stiler 
blandes sammen med sterke innslag av norrøn og gresk 
mytologi, og med en leken bruk av en rekke klassiske 
verseformer. Jakhellns siste diktsamling Trisyn er skrevet 
på høgnorsk, inspirert av Aukrust, Vinje og ikke minst 
Jotunheimen. Peter Dyreborg er dansk forfatter, spoken 
word og poetry slamdikter, som blant annet har utgitt 
diktsamlingene Cyberspasser, Bestseller og Pro Bono. I 
2008 ble han dansk mester i poesislam, og han har også 
deltatt i VM innen samme gren. Monica Aasprong er 
norsk forfatter bosatt i Sverige. Aasprong ga i fjor ut 
diktsamlingen Et diktet barn, en ambisiøs og voluminøs 
bok som kretser rundt et jeg og et barn. Tidligere er 
Aasprong kjent for prosjektet Soldatmarkedet som er 
utgitt i bokform, og har figurert i tidsskrift i forskjellige 
utgaver. Programleder: Oscar Rossi (Finland). 
Billetter kr. 100

by og land – hand i hand?  
Lørdag 19:00   |   Lillehammer 
kunstmuseum   HOVEddEBattEN  
Etter fem dager med Byen i fokus 
spør vi om det i Norge virkelig er 
sterke motsetninger mellom by og 
bygd? Handler by-/land debatten 
om definisjon av hvor makta sitter, eller avmakta? 
Dersom det gode liv er på landet, hvorfor flytter stadig 
flere av oss til byer? Og hvorfor drømmer små tettsteder 
om bystatus? Skal vi en gang for alle avlive myten om 
by/land-konflikten?  I panelet sitter blant andre Anne 
Viken, journalist og blogger, Egil Ulateig, forfatter og 
journalist, og Stein Ringen, professor ved University 
of Oxford. Debattleder: Kristian Skullerud, redaktør i 
Gudbrandsdølen Dagningen.  
I samarbeid med Gudbrandsdølen Dagningen  
Støttet av Fritt Ord | Billetter kr. 100

hans olav lahlum   
Lørdag 20:00   |   Søndre park      

KriM i ParKEN  
Hans Olav Lahlum debuterte som 
krimforfatter med Menneskefluene 
i 2010, fikk strålende anmeldelser 
og ble raskt en lesersuksess.  
Handlingen er lagt til Oslo på 60-tallet, og vi blir kjent 
med kriminaletterforsker Kolbjørn «K2» Kristiansen. 
Menneskefluene er en klassisk kriminalroman, samtidig 
en historisk og psykologisk roman fra en viktig periode i 
norsk historie. I samtale med Magnhild Bruheim.
 
Gratis adgang

by og slum: jazz og poEsi Lørdag 17:00  |  Bingo’n |  VErdENsBiLdEr
Bulldoserne kommer uanmeldt midt på natten, og familier får kun minutter på å komme 
seg ut før hjemmene blir rasert. Tusenvis sendes ut i ytterligere fattigdom. Denne våren 
skal Amnesty kjempe sammen med slumbeboere mot tvangsutkastelser i Kenya. Kom 
på Bingo’n til musikk og litteratur og join our fight. Jazzmusiker Karl Seglem har fått i 
oppdrag å koble jazz og poesi til Amnesty sitt tema slum. Han stiller med nye poeter og 
musikere under litteraturfestivalen. Her vil vi få presentert temaet slum på nye måter. Karl 
Seglem har med seg Guttorm Andreasen på slum-electronica og Eple trio, som består 
av Andreas Ulvo, Sigurd Hole og Jonas Howden Sjøvaag. I tillegg møter vi poetene Ann 
Kavli  og Stein Versto.
I samarbeid med Amnesty International Norge | Billetter kr. 100  
 
 

hEnning bErgsvÅg og frEdrik nybErg  
Lørdag 17:00 | Galleri Zink | POEtisK diaLOg 
Henning Bergsvåg feiret i fjor tiårsjubileum som forfatter, med sin fjerde diktsamling 
Over elven Tweed, en togreise og en erindringsreise der diktene utspiller seg rundt en 
bestefar og et barnebarn. Fredrik Nyberg satte sitt preg på den nordiske poesien allerede 
rundt 2000-tallet med diktsamlinger som En annorlunda praktik og Blomsterur. Begge 
to kommer rykende ferske fra de litterære festspillene i Bergen for å snakke på tvers av 
forfatterskapene, om poesien, og kanskje stillheten i poesien?   
Billetter kr. 100

jan vardøEn: pølsEr og øl  Lørdag 18:00   |   Søndre park    
Restaurant-gründeren og multitalentet Jan Vardøen, også kjent 
fra programmet Masterchef på TV3, hyller raus og usnobbet kost 
i sin siste kokebok Tøff mat – Pølser og øl. I Søndre park vil denne 
dyktige kokken ta kokebokas innhold ut i praksis og lage pølser fra 
bunnen av – kverne, krydre, stappe og grille på direkten. Underveis 
vil Vardøen fortelle om pølser fra forskjellige verdensdeler, om 
hemmelighetene i riktig krydring, om ølet og sennepen som hører til 
– og ikke minst gleden ved å gå løs på litt større matprosjekter i eget 
kjøkken. Etterpå blir det smaksprøver og god stemning. 
Billetter kr. 100
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itjnÅ som kjæm tÅ sæ sjøl   
Lørdag 20:00   |   Kulturhuset Banken   |   KONsErt  
Hans Rotmo møter  
Den Norske Mannsoktett 
Fengende melodier, humor og brodd gjorde Rotmo og 
Vømmøl Spellmannslag kjempepopulære med mange 
hits og nasjonale landeplager på 1970-tallet. Den 
Norske Mannsoktett og gjestemusikere inviterer på nytt 
til samarbeid med en populær singer-songwriter. På 
denne konserten får vi høre perler fra Rotmos allsidige 
produksjon. Det blir fengende sanger, alvor og skjemt, 
presentert i flere nyskrevne arrangementer. Oktetten vil 
også presentere urbane kontraster og lover stor stemning 
og sikkert noen musikalske overraskelser også. 
Billetter forhåndssolgt gjennom Billettservice kr. 250 pluss 
avgift. Ved inngang kr. 300

bokbad mEd katE morton  
Lørdag 21:00   |   Maihaugsalen   
Kate Morton (Australia)  er forfatteren bak bestselgerne 
Den glemte hagen (2007) og Tilbake til Riverton (2008). 
Morton har solgt over 150 000 bøker i Norge og bøkene 
hennes er gitt ut i 36 land. Hennes tredje roman En 
svunnen tid er rykende fersk og etterlengtet når Morton 
kommer på sitt første norgesbesøk. En svunnen tid er i 
likhet med de to foregående bøkene en romantisk thriller 
som holder leseren i ånde fra første side. Møt Kate 
Morton i eksklusivt intervju med Anette Orre. 

«Det begynte med et brev. Et brev som hadde vært borte 
lenge, som lå og ventet et halvt århundre i en glemt 
postsekk på det mørke loftet i et helt alminnelig hus i 
Bermondsey … Edie Burchill og hennes mor har aldri 
stått hverandre nær. Da et bortkommet brev ankommer 
femti år for sent, begynner Edie å mistenke at moren har 
en hemmelighet som kan forklare hvorfor. Returadressen 
på brevet lyder Milderhurst slott, Kent – og nettopp her 
begynner Edie utforskningen av morens fortid.»
 
Helene Uri
Bokbadet innledes med Helene Uri, som forteller om sin 
nyeste roman Kjerringer i samtale med Annette Orre. 
 
I samarbeid med De norske Bokklubbene 
Billetter forhåndssolgt 
gjennom  
Billettservice  
kr. 150 pluss avgift. 
Ved inngang kr. 200.

tErjE thorsEn og thE mormonEs   
Lørdag 21:00  | Start på Felix Pub & Scene, deretter Haakons  
PUB tiL PUB  
Lillehamringen Terje Thorsen leser uten nåde fra sine diktsamlinger 
Samtaler med en sauebonde og Dikt fra ei nonne, med musikalsk støtte 
fra det lokale punkbandet The Mormones. Thorsens dikt strekker 
seg geografisk fra Fåberg via Lillehammer til Oslo, og kronologisk 
fra barneår til bleika ungdomsår, fram til voksen alder. Han vil også 
lese fra den kommende samlingen Strofer av en industriarbeider. The 
Mormones – tidvis betegnet som et nulltoleranseband – leverer knallhard 
punk underveis. I løpet av kvelden vil vi ventelig se dem forsøke å 
overdøve diktopplesningen, men Thorsen er en mann som selger seg 
dyrt. En høyrøstet programpost som er uegnet for sarte sjeler.

Fra Felix går turen til Paddy’s Irish Pub i selskap med Rimskis 
sykkelpiano som gir oss musikk fra livets kronglete og svikefulle 
ferd. Det hele avsluttes på Haakons pub. 
Gratis adgang

hyggElig pub mEd god musikk og 
stEmning

ÅpEnt hvEr dag fra 11 til 03

storgatEn 95

lillEhammEr
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Glass og smykker kan kjøpes 
fra egne verksteder | butikk  

på Fabrikken, Løkkegata 9, og 
i Galleri Zink, Sigrid Undsets pl.

www.hett.no | mob 412 29 895
www.franksøderlund.no | mob 909 43 771

S
m

y
k

k
er

 m
ed

 S
itater

 fr
a 

d
en

 n
o

r
S

k
e litter

æ
r

e k
a

n
o

n

w
w
w
.franksø

derlund.no

 �lm, �ernsyn, kulturprosjekt, organisasjon

reiseliv, turisme, opplevelser 
økonomi
 �lm, �ernsyn

økonomi
 �lm, �ernsyn

, ledelse, 
 �lm, �ernsyn

ledelse, 
 �lm, �ernsyn,

ledelse, 
, kulturprosjekt, organisasjon

ledelse, 
kulturprosjekt, organisasjon

innovasjon
kulturprosjekt, organisasjon

innovasjon
kulturprosjekt, organisasjon

, idrett
kulturprosjekt, organisasjon

, idrett
kulturprosjekt, organisasjon

internasjonale studier, 
reiseliv, 
internasjonale studier, 

reiseliv, turisme, opplevelser 
internasjonale studier, 

turisme, opplevelser 
,

internasjonale studier, 
, ledelse, 

internasjonale studier, 
ledelse, innovasjon

internasjonale studier, 
innovasjon

historie, sosiologi
turisme, opplevelser 

historie, sosiologi
turisme, opplevelser 

innovasjon
historie, sosiologi

innovasjon, idrett
historie, sosiologi

, idrett

juss, velferd, 
reiseliv, 

velferd, 
reiseliv, turisme, opplevelser 

velferd, 
turisme, opplevelser 

helse- og sosial
turisme, opplevelser 

helse- og sosial
turisme, opplevelser  

historie, sosiologi hi
l.n

o

Prøv Klassekampen
GRATIS i 3 uker med Bokmagasinet hver lørdag

tilbudet er uforpliktende - avisa stopper automatisk

SMS ABO LF
TIL 1960



KJEll wESTö 
MARIA AMElIE 
THoMAS HYllAND ERIKSEN 
KNUT FAlDBAKKEN 
MAGNHIlD BRUHEIM 
DAGFINN NoRDBØ 

65 

SøNDAG 29. MAI

64 

SøNDAG 29. MAI



66 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nordisk toppmøtE Søndag 14:00   |   Galleri Zink   

Kjell Westö og Monika Fagerholm 
Det er duket for finsk toppmøte når Kjell Westö og 
Monika Fagerholm møtes her på Lillehammer. Begge 
har en stor leserskare i Norge og har vært nominert til 
Nordisk Råds litteraturpris for sine romaner. «Ny, sterk 
leseopplevelse om Helsingfors og byens mennesker», 
skrev Aftenposten da Westös Gå ikke alene ut i natten 
kom i 2010. Om Fagerholms siste roman Glitterscenen 
(2010) skrev Dagens Nyheter: «Faktisk tar jeg meg i å 
grøsse til under lesningen av Glitterscenen – den type 
svært uvanlige grøss som bare oppstår når man berører 
litteraturens vesen, selveste mening. For meg er og blir 
Monika Fagerholm en av de helt store.»  
Støttet av Finsk-norsk kulturinstitutt | Billetter kr. 100

mjøsas kriminEllE farvann  
Søndag 15:00   |   Kulturhuset Banken   |   EttEr LUNsj  

Lahlum, Faldbakken og Bruheim  
Hvordan har tilhørighetene til mjøsbyene preget 
forfatterskapene til Hans Olav Lahlum (Gjøvik), 
Knut Faldbakken (Hamar) og Magnhild Bruheim 
(Lillehammer)? De tre forfatterne setter hverandre 
i stevne for å diskutere krim, inspirasjonskilder og 
omgivelser, og ikke minst vil de prøve å besvare 
spørsmålene: Er det utelukkende forbrytelsen som 
driver fram de gode kriminalromanene, eller er det 
sjangeren selv som stiller allmenngyldige, harde krav til 
plott og dramaturgi – krav som mange skjønnlitterære 
samtidsforfattere ellers tar lett på? Er innlandet et godt 
sted å plassere handlingen i krim? Hvorfor har i så fall 
ikke norske krimforfattere senket flere lik i Mjøsas 
mørke farvann? 

Lahlums krimroman Menneskefluene klatret lynraskt 
på bestselgerlistene da 
den utkom i fjor. Knut 
Faldbakken har de siste 
årene dreid sitt lange og 
rike forfatterskap mot krim, 
og Magnhild Bruheim har 
med stort hell brukt lokale 
omgivelser i sine mange 
krimromaner.
Billetter kr. 100
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dEn littErærE byEn Søndag 12:00   |   Søndre park   |   OVErsEttErtiMEN  
Erik Egeberg om St. Petersburg og Andrej Belyj 
St. Petersburg ble grunnlagt i 1703 og er dermed ikke en spesielt gammel by, men ingen 
annen russisk by er så mettet med symbolsk betydning og rommer så mange motsetninger: 
Strålende palasser, men også bunnløs fattigdom. En gang Russlands hovedstad, men likevel 
høyst urussisk. Viktige aktører i utformningen av Petersburg-bildet har vært Pusjkin og 
Dostojevskij, toppet av Andrej Belyjs store verk Petersburg – den russiske symbolismens 
betydeligste roman og et gjennombruddsverk i europeisk modernisme. 
I samarbeid med Norsk Oversetterforening | Gratis adgang

forfattErE lEsEr   
Søndag 13:00   |   Søndre park   |   LUNsj i ParKEN  
Maria Amelie leser fra sin bok Ulovlig norsk. Maria Amelie oppholdt seg ulovlig i Norge i 
åtte år, før hun ble sendt ut av landet etter pågripelse på Lillehammer i januar. Med Ulovlig 
norsk ga Maria Amelie en stemme til alle papirløse i Norge. Thomas Hylland Eriksen leser 
fra sin bok Søppel, og Kjell Westö leser fra sin siste roman Gå ikke alene ut i natten.  
Gratis adgang

søppEl  Søndag 14:00   |   Lillehammer bibliotek   |   OPPLysNiNgstid    

Thomas Hylland Eriksen 
All menneskelig aktivitet skaper avfall og søppelet er et speil som forteller menneskeheten 
hvem vi er. Thomas Hylland Eriksens siste bok Søppel: avfall i en verden av bivirkninger  
(2011) forteller oss hva det er som egentlig gir tingene verdi, og hvordan avfall kan bli 
forvandlet til kostbarheter. Hvorfor er forsøplingen av hjerner et voksende miljøproblem? 
Og er søppel egentlig bare ressurser på avveie? Hylland Eriksen forteller oss historier som 
er både groteske og fascinerende, om livet på søppeldynga i Venezuela, ekstrem gjenvinning 
i Colombia og innholdet i egen fryseboks da den ble koblet fra strømnettet. Hylland 
Eriksen er professor i sosialantropologi og forskningsleder på kulturell kompleksitet  ved 
Universitetet i Oslo. Støttet av Fritt ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening | 
Billetter kr. 100

to EnaktErE av og mEd mortEn jostad  
Søndag 14:00 | Det hemmelige teater i Vestre Gausdal  

BryLLUPEt På aULEstad 
Om forholdet mellom Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen. 
 
Et diKt i diKtEt gjEMt 
En dialog mellom Brand og Peer Gynt.  Ekstern arrangør | Billetter kr. 200 (Ikke festivalpass)

hvEm trEngEr nansEnpassEt i dag?  Søndag 16:00   |   Kafeen i kunstmuseet  | 
I år er det 150 år siden Fridtjof Nansen ble født. Året startet med arrestasjonen av Maria 
Amelie utenfor nettopp Nansenskolen. Dette har satt fokus på de papirløses situasjon i Norge. 
Nansenpasset ble innført i 1922 etter initiativ av Fridtjof Nansen og var et internasjonalt 
anerkjent identitetsbevis utstedt av Folkeforbundet til statsløse flyktninger. Det ble gitt ut til ca. 
450 000 mennesker og reddet antagelig livet til flere tusen. Fridtjof Nansen fikk Nobels fredspris 
i 1922 for sitt humanitære arbeid. Med blant andre Dag Hareide, rektor ved Nansenskolen, 
Thomas Hylland Eriksen, forfatter og professor i sosialantropologi , Ann-Magrit Austenå, 
generalsekretær i NOAS og forfatter Maria Amelie. I samarbeid med Nansenskolen | Billetter kr. 100
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SEMINARER
dEbutantsEminarEt  
Onsdag | Birkebeineren Hotel & Apartments 
Norsk Litteraturfestivals årlige seminar for 
forrige års skjønnlitterære debutanter. Barne- og 
ungdomsbokforfattere og voksenbokforfattere inviteres 
til sosialt samvær og faglig påfyll. Seminarledere er Lise 
Männikö og Ingrid Z. Aanestad. Kun for inviterte. 

kritikErsEminarEt  Onsdag og torsdag  |  
Kulturhuset Banken, Holbøsalen 
Norsk kritikerlags årlige forum for kritikere og forfattere 
legges for fjortende år på rad til Norsk Litteraturfestival. 
Seminaret er et viktig fristed for den offentlige, levende, 
men ikke alltid så synlige debatten mellom forfattere 
og kritikere. Seminaret er sponset av Institusjonen Fritt 
Ord, Kulturrådet og Den norske Forfatterforening. 
Tittelen på årets Kritikerseminar er  
Geografi og kritisk praksis.  
Programpostene er åpne for publikum og står beskrevet  
på side 35, 37, 48 og 49.

sEminarEr i rEgi av norla 
sENtEr FOr NOrsK sKjØNN-  
Og FagLittEratUr i UtLaNdEt 
Oversettere til Lillehammer 
For 17. gang inviterer NORLA rundt ti oversettere til 
litteraturfestivalen. Årets deltakere oversetter fra norsk 
til engelsk, fransk, kinesisk, nederlandsk, polsk, russisk, 
tsjekkisk og tysk. 
 
Bøker og bygninger  
I anledning Arkitekturens år, og at temaet for årets 
litteraturfestival er «Byen», arrangerer NORLA et 
internasjonalt seminar om arkitekturbøker. Deltakere 
er inviterte norske og utenlandske forlag, forfattere, 
oversettere, arkitekter og andre som er interessert i 
formidling av arkitektur. Seminaret foregår på engelsk.

Internasjonalt forleggerseminar
Den norske Forleggerforening har i en årrekke invitert 
utenlandske forleggere til seminarer om norsk litteratur 
under litteraturfestivalen. Interessen for å komme 
til Lillehammer har økt for hvert år. Årets deltakere 
kommer fra Danmark, Tyskland, Storbritannia, Spania 
og Italia. På seminaret vil de bli presentert for et utvalg 
av årets aktuelle norske forfattere. 
Seminarene er lukkede.

mEd lov skal bokbransjEn byggEs  
Fredag | First Hotel Breiseth 
Norsk bokbransje og politikere møtes til seminar 
om den foreslåtte bokloven. Kulturminister Anniken 
Huitfeldt og Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic 
Thommesen møter toneangivende forleggere, forfattere 
og bokhandlere til paneldebatt. 

Seminaravgift 200,- inkludert servering  
Påmelding til post@litteraturfestival.no  
Begrenset antall plasser  
Støttet av Kulturdepartementet
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ulovlig norsk   
Søndag 17:00 |  Lillehammer kunstmuseum      

Møte med Maria Amelie 
Madina Salamova er russiskfødt forfatter og vokste opp 
sammen med sine foreldre i Nord-Ossetia. Familien 
kom til Norge i 2002, og Maria Amelie har oppholdt 
seg ulovlig i landet fram til hun ble pågrepet og sendt 
til Russland i januar i år. I mars ble hun fribyforfatter i 
Polen. Nå venter den papirløse forfatteren på å få vende 
tilbake til Norge, som hun regner som sitt hjemland. 
Maria Amelie forteller sin i historie i samtale med Dag 
Hareide. 
Billetter kr. 100

dagfinn nordbø og dEt norskE poEsi  
& satirEorkEstEr  
Søndag 19:00   |   Kulturhuset Banken      

Avslutningskonsert 
Latter, jazz, poesi og galskap, eller omvendt.  Dagfinn 
Nordbø, tekst og vokal, Vigleik Storaas, piano  
og Gaute Storaas på bass. 
Poesi, prosa, humor og satire går hånd i hånd i denne 
forestillingen, med musikk av to av våre fremste 
jazzmusikere. 
Dette er en befriende underfundig, humoristisk 
og innimellom alvorlig avslutning på Norsk 
Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene 2011. 
Billetter kr. 100

«klubbforEstilling av klassE»  
Mona Levin, Aftenposten 
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fribysEminar   
Tirsdag til fredag   |   Nansenskolen    
Seminar for forfulgte forfattere og deres koordinatorer 
i de norske fribyene. Arrangør er Lillehammer 
kommune i samarbeid med ICORN, International 
Cities of Refuge Network, og Nansenskolen. Temaer er 
etablering av forfattervirksomhet i Norge, ytringsfrihet 
og menneskerettigheter. Forfatterne deltar også i 
festivalprogrammet med opplesninger. Seminaret er 
lukket. 

Onsdag 10:15 til 10:45   Maria Amelie – en av mange 
stemmer på flukt. Peter Normann Waage innleder 
til seminar for forfulgte forfattere og deres vertsbyer. 
Med utgangspunkt i saken om Maria Amelie ser 
han på vilkårene for forfulgte forfattere i Norge og 
internasjonalt.

Onsdag 10:45 til 11:15   Ann-Margit Austenå – Arven 
etter sataniske vers – bakgrunnen for og oppstarten av 
fribyer

For fullstendig program se www.icorn.org

forfattErnEs hus– Et Årlig 
forfattErsEminar  
Tirsdag – fredag | Nansenskolen 
Av programmet bl.a: Anne Gjeitanger og Erland 
Kiøsterud: I kamp med engler og demoner – om skriving 
og indre prosess. André Brink i samtale med Philo 
Ikonya: En uredd litteratur for det sørlige Afrika – kva 
kreves? Widar Aspeli: Om erfaringer, muligheter og 
umuligheter med skolebesøk og opplesninger. Hagefest 
med Ord for natten ved Bertrand Besigye; konsert med 
Busi Ncube og band, samt standup-forfatterscene.    
Pris pr. arrangement kr. 100 
Seminarpris kr. 2600 inkl. tre overnattinger, festivalpass og 
måltider. For fullstendig program se www.nansenskolen.no 

skrivEkurs pÅ nansEnskolEn  
Fredag - søndag | Nansenskolen 
Igjen inviterer vi til dette populære helgekurset i 
kreativ skriving – for alle skrivelystne, uansett erfaring. 
Hvordan arbeide med lysten og leken for å nærme seg 
det krevende, det som trykker på? Gjennom kortere og 
lengre øvelser jobber vi med materiale og virkemidler for 
å bringe ny, kreativ tekst. Forfatterne Arne Hugo Stølan 
og Hanne Ørstavik byr på impulser, knep og rettledning. 
Påmelding innen 9. mai   
Kurspris kr. 2100 inkl. lunsj/kaffe. Kr 3200,- inkl.  
full kost og losji  
 
For mer info se www.nansenskolen.no   
Kontakt: administrasjon@nansenskolen.no/61 26 54 00 

utstillingEr
ballongfErd  2. april 
- 5. juni   |   Lillehammer 
kunstmuseum    
Sigurd Bronger (1957) 
er en av samtidens 
ledende smykkekunstnere 
både nasjonalt 
og internasjonalt. 
Utstillingen 

Ballongferd presenterer Brongers kunstneriske 
utvikling fra 1980-tallet og fram til i dag. I tillegg 
vises helt nye arbeider. Brongers smykker ligner lite på 
tradisjonell smykkekunst. Han kombinerer natur- og 
hverdagsmaterialer med edelt metall på en overraskende, 
teknisk avansert og humoristisk måte. Ofte har 
smykkene karakter av å være maskiner. Billetter kr 100/60 
(Barn og årskortinnehavere går gratis)

UTSTILLINGER

SEMINARER

ÅrEts vakrEstE bøkEr 2011 24. til 29. mai   |   Lillehammer bibliotek  
Hvert år arrangerer bransjeorganisasjonen Grafill kåringen Årets vakreste bøker. 
Konkurransen hedrer fremragende kvalitet innen blant annet illustrasjon, typografi og 
omslagsdesign. Norske forlag har i 2011 sendt inn nærmere 300 bøker til konkurransen, 
fordelt på sju kategorier. Denne utstillingen viser samtlige årets 41 vinnere, sammen med 
juryens begrunnelser. Det blir også vist arbeider fra vinneren av Bokkunstprisen. 
I samarbeid med Grafill | Gratis adgang

Et samarbEid 24. mai - 12. juni | Galleri Zink   
Galleri Zink ønsker velkommen til årets festivalutstilling Et samarbeid. Utstillingen er ved 
Unni Askeland og Ari Behn. Galleriet er åpent hver dag under festivalen.
Gratis adgang

pushwagnErs soft city 25. til 29. mai | Lillehammer kunstmuseum 
Utstilling av trykk fra Pushwagners Soft City, som var forsvunnet i over tjue år, og som 
nå regnes som et av kunstnerens hovedverk. Onsdag kl. 1400 holder Petter Mejlænder 
foredrag om bymotivene i Pushwagners kunst. 

 

norgE mEd irakiskE øynE | 25. til 29. mai | Nansenskolen 
 Fotoutstilling ved Safaa Alwan. Alwan (Irak) er for tiden fribyforfatter i Skien.  
Åpning onsdag 15:30. I samarbeid med Nansenskolen og Lillehammer kommune | Gratis adgang

øyEts fortElling  
24. til 29. mai   |   Galleri Zink   
Møt noen av våre fremste norske og 
utenlandske illustratører: Kitty Crowther, 
Stian Hole, Anna Fiske, Øyvind Torseter, 
Lisa Aisato og Shaun Tan, australsk 
illustratør og Oscar-belønnet animatør. 

Gratis adgang
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PEGASUS FOR BARN OG UNGE
pEgasus Er norsk littEraturfEstivals 
tilbud til barn og ungE. programmEt til 
pEgasus skal aktivErE gjEnnom hElE ÅrEt 
og kulminErE undEr fEstivalEn. pEgasus 
tilbyr kurs og vErkstEdEr, konkurransEr 
og aktivitEtEr, konsErtEr, forEstillingEr 
og forfattErmøtEr. allE tilbud til barn og 
ungE Er gratis. arrangEmEntEnE Er ÅpnE 
for allE, mEn pÅmElding Er nødvEndig for 
gruppEr og klassEr.
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PEGASUS FOR BARN OG UNGE

programsEriEr - pEgasus 
Ord Og BiLdE Møte med forfattere og illustratører som 
har skrevet og illustrert bildebøker. Serien arrangeres på 
Galleri Zink. 
grOttEN Et sted for sitrende spenning, mystiske 
hendelser, fantastiske møter, eventyrlige fortellinger og 
grusomme grøss. Arrangeres på Bingo’n. 
saNt Og saKLig Møte med forfattere som skriver om 
sak og fag. Serien arrangeres på Plan B. 
2 På 1 tiME Spennende møter mellom to forfattere og 
deres arbeider. Serien foregår på Plan B. 
FOrFattErMØtEr Barn og unge møter forfattere på 
Lillehammer bibliotek eller ute i sin skole. 
aLdri VOKsEN Aldri voksen er for voksne! Serien 
arrangeres på Galleri Zink og er en programserie om 
bildebøker.
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PEGASUS TIRSDAG OG ONSDAG

PEGASUS 

grøss i grottEn  Onsdag 10:00   |   Bingo’n   |   grOttEN  
Hadde du likt å flytte til et hus som var fullt av lydløse spøkelser som ingen andre enn deg 
så? Og hvordan hadde du reagert om du hadde blitt kontaktet av en fremmed gutt i speilet 
på ditt eget, trygge rom? Eldrid Johansen leser og forteller fra de to iskalde grøsserløvene 
Åsas grøss og Gutten i speilet.
For småtrinnet | Gratis adgang 
 
 

mEd EgnE øynE  Onsdag 10:00   |   Lillehammer bibliotek   |   FOrFattErMØtE  
Med egne øyne av forfatter Arne Svingen og illustratør og grafisk designer Christoffer Grav 
er en illustrert roman for ungdom og unge voksne. Historien utspiller seg et sted mellom 
teksten og illustrasjonene. Den handler om å kunne se seg selv og sitt eget liv – og kanskje 
det å ikke kunne se. Med egne øyne er en musikalsk historie om en uvanlig forelskelse. 
For ungdomstrinnet | Gratis adgang

kurs og vErksstEdEr 
Tegneserieverksted Todagersverksted for ungdom med 
den norske Donald-tegneren Arild Midthun. 
Standupkurs Dagskurs med UPrisvinner og standupartist 
Terje Torkildsen 24. og 25. mai 2011. 
Papirverksted Håndlaging av papir i samarbeid med 
Klevfos Industrimuseum. Skrivekurs med Widar Aspeli. 
Skrive- og fotoverksted Byen er tema når forfatter og 
UPris-vinner Lars Mæhle og fotograf Jørn Hagen holder 
skrive- og fotoverksted for ungdom i Fabrikken på 
Lillehammer 25. mai 2011. 
Perler for svin? Kurs for lærere og bibliotekarer 
om bildeboka som sammensatt tekst i bruk på 
ungdomstrinnet og i den videregående skolen. 
Alle store rever kan si R Kurs for lærere og bibliotekarer 
om bildeboka i bruk i førskole og barneskole – lek, glede 
og nytte. First Hotel Breiseth, Lillehammer 23. mai 2011. 
Dramatisk Dramatikerforbundet lærer videregående elever 
å dramatisere en episk tekst.

konkurransEr og aktivitEtEr 
Fortell eventyret på nytt Skrivekonkurranse i samarbeid 
med Bokbussen, Oppland fylkesbibliotek.
Workshop Workshop med ALMA-prisvinner Kitty 
Crowther og Øyvind Torseter. 
Gatelangs Skrivekonkurranse for ungdom i samarbeid 
med Oppland Arbeiderblad, Byavisa (Lillehammer)  
og Eidsiva. 
!leseløype Aktivitet som kobler idrett og lesing.  
Et samarbeid med Foreningen !les.

juba tuba 
Tirsdag 10:00   |   Kulturhuset Banken     

BarNEHagEKONsErt  
En hyllest til Knutsen og Ludvigsen
Årets tilbud til barnehagene er en konsert 
viet musikken til Øystein Dolmen og Gustav 
Lorentzen. Sangerne Karianne Kjærnes, Camilla 
Susann Haug og Eldrid Johansen synger og 
spiller diverse småinstrumenter, Lars Andreas 
Haug er med på tuba mm.  
Tilbys også kl 12 og 14 samme dag | Gratis adgang
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TheatreDelicatessen presenterer: 
pEdal pushEr Onsdag 11:00  |   Maihaugsalen   
Marco Pantani var utrolig. Den italienske proffsyklisten festet med rockestjerner, var oppvartet av politikere og 
beundret av fansen. Marco var mesteren paven selv ba om å få møte. Han skulle ha vært den største i sin generasjon. 
Men nå ligger Marco død på et hotell i Rimini. Og den største syklisten er amerikaneren Lance.  

Pedal Pusher er den sanne historien om Marco Pantani, Lance Armstrong og Jan Ullrich – tre profesjonelle 
syklister som kjemper om å vinne Tour de France. Den engelske teatergruppen Theatre Delicatessen bruker spenstig 
dramaturgi og fysisk teater når de tar publikum med gjennom fjellene, sprintene, fallene og inn i den profesjonelle 
sportens farlige verden. For, når alt kommer til alt: For å pine seg gjennom et sykkelritt må man være gal. Eller dopet.

Forestillingen er skrevet og regissert av Roland Smith, produsert av Theatre Delicatessen, designet av Sophie 
Mosberger og gitt bevegelsesregi av Tonny A. 
For videregående | Gratis adgang

harEhjErtE  Onsdag 10:00   |   Kulturhuset Banken   |   FOrEstiLLiNg  
Harehjerte er en forestilling om ensomhet basert på de tre bildebøkene Klikk av Øyvind 
Torseter, Garmanns gate av Stian Hole og Sageren av Lars Aurtande og Bjørn Arild 
Ersland. Den store fiktive boka Harehjerte brettes ut, og tilskuerne får blant annet 
møte magikeren Halvdan som kan trylle med sag og kiste, Amund som er på besøk 
hos besteforeldrene i et stort og litt skummelt hus og Garmann som er redd når Roy i 
fjerde sperrer porten. Medvirkende er skuespillerne Rebekka Nystabakk og Karl Flynn, 
koreografi/instruksjon ved Hege Haagenrud og musikk ved Rebekka Karijord.
Forestillingen er produsert av Turneorganisasjonen for Hedmark | Gratis adgang

ungdomssprÅk 
Onsdag 10:00   |   Plan B   |   saNt Og saKLig  
Språkforsker og forfatter Ingrid Kristine Hasund vil fortelle deg alt du trenger å vite om 
slang, banning, småord og engelske ord i norsk!
For ungdomstrinnet | Støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening | Gratis adgang

kan En bok forandrE livEt ditt?  Onsdag 11:00   |   Bingo’n   |   grOttEN  
Da Live Bonnevie skrev Hestenes klan ønsket hun nettopp dette: Å forandre noe i leseren 
for alltid. Live vil også snakke om hvordan erfaringer fra filmbransjen, og en aktiv bruk 
av sosiale medier, åpnet for en utvidelse av det litterære universet og ga mulighet til en 
toveiskommunikasjon med leseren som ville vært helt utenkelig for få år siden. Hun vil 
også lese utdrag fra boka og dessuten avsløre hvordan hun går fram når bokmanuset blir til 
filmmanus.
For ungdomstrinnet | Gratis adgang

lEsEløypEshow  Onsdag 12:00   |   Kulturhuset 
Banken   
Et arrangement med kåring av vinnerne av årets 
!leseløype og tekstkonkurranse for barn, arrangert i 
samarbeid med Bokbussen ved Oppland fylkesbibliotek. 
I tillegg blir det visning av forestillingen Harehjerte. En 
forestilling om ensomhet basert på de tre bildebøkene 
Klikk av Øyvind Torseter, Garmanns gate av Stian Hole 
og Sageren av Bjørn Arild Ersland og Lars Aurtande.
For mellomtrinnet | Gratis adgang

nÅr allE sovEr   
Onsdag 11:00   |   Galleri Zink   |   Ord Og BiLdE  
Når alle sover er en magisk fortelling om et 
uvanlig vennskap og om å tørre å gå sin egen vei, 
og om utfordringene man står ovenfor når man 
begynner å omgås digre, pelskledde monstre. 
Illustratør Rune Markhus og forfatter Nicolai 
Houm vil lese og illustrere.
For barnetrinnet | Gratis adgang

«pEdal pushEr Er En tEatErrEvolusjon.» 
 The Guardian
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sigrid scEnE Onsdag 14:00   |   Stortorget  
Fra Sigrid scene kan publikum oppleve barn og unge som leser, synger, spiller, har standupshow og spiller teater.
For alle | Gratis adgang

magiskE linjEr Onsdag 15:00  
Galleri Zink | aLdri VOKsEN 
Møte med Kitty Crowther og 
Svein Nyhus 
Kitty Crowther er illustratør og 
forfatter, bosatt i Belgia. I 2010 mottok 
hun ALMA-prisen, verdens største 
barne- og ungdomslitteraturpris. Svein 
Nyhus er forfatter og en av Norges 
fremste illustratører. Møt dem i samtale 
med Maria Lassén-Seger, forsker og 
kritiker fra Åbo Akademi i Finland. 
I samarbeid med Norsk barnebokinstitutt 
(NBI) | Gratis adgang

minibankEn Onsdag 19:00   |   Kulturhuset Banken og Stortorget   |   MiNiBaNKEN  
Dette arrangementet er en oppkjøring til U, hvor nominasjonsklassene fra de åtte fylkene får møte de nominerte 
forfatterne, Hilde Hagerup, Arne Svingen og Christoffer Grav, Axel Hellstenius og Morten Skårdal, Sigbjørn Mostue 
og Tor Arne Røssland. Etterpå blir det konsert med Inna Di Lights på Sigrid scene på Stortorget.
For nominasjonsklassene til UPrisen | Gratis adgang

dEn som ropEr høyEst blir hørt?  Onsdag 12:00   |   Plan B   |   2 På 1 tiME  
Hilde Hagerup og Harald Rosenløw Eeg er begge opptatt av å fortelle historier om 
ungdom som vanligvis ikke blir hørt. Hvorfor det? Hva er det med outsideren som egner 
seg så godt for ungdomsbøker? Dette blir et av temaene når Hagerup møter Rosenløw Eeg 
i 2 på 1 time. For ungdomstrinnet | Gratis adgang 

kamppoEsi  Onsdag 12:00–18:00   |   Nansenskolen   | KUrs Og VErKstEdEr 
Kamppoesi er poesi med innslag av rap og standup skrevet for engasjert framføring, gjerne 
i knallhard, men vennskapelig konkurranse - et poesislag. På dette dagseminaret får elevene 
kyndig hjelp av Norges beste kamppoeter til å bruke seg selv og sitt ståsted til å finne en 
unik, sterk uttrykksform. Dagen avsluttes med et frivillig slag mellom elevene. Instruktører 
er Guro Sibeko og Taro Vestøl Cooper. Spesielt beregnet på deltakere fra 15 år.
Forhåndspåmelding til pegasus@litteraturfestival.no | Gratis.

øyEts fortElling Onsdag 12:00 

Galleri Zink   |   UtstiLLiNgsåPNiNg  
Møt noen av våre fremste norske og utenlandske 
illustratører: Kitty Crowther, Stian Hole, Anna 
Fiske, Øyvind Torseter, Lisa Aisato og Shaun Tan, 
australsk illustratør og Oscar-belønnet animatør.
Gratis adgang
 

papirfigurEnE Onsdag 13:00   |   Galleri Zink   |   Ord Og BiLdE  
Spennende møte med illustratøren og forfatteren Øyvind Torseter. Torseter har laget flere 
prisbelønte bildebøker både egne og i samarbeid med andre. Han ble så sent som i mars 
i år tildelt den høythengende Bokkunstprisen. Torseter vil lese og vise illustrasjoner fra 
bøkene sine. 
For mellomtrinnet og ungdomstrinnet | Gratis adgang 
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Ella og dE andrE  Torsdag 10:00   |   Lillehammer bibliotek   |   FOrFattErMØtE  
Bøkene om Ella og vennene hennes er bestselgere i Finland og Tyskland. Nå kan du få 
vite hvorfor! Du får også vite hvem som mistet badebuksene sine i svømmehallen, hvorfor 
Rødhette har så stor nese og hva som er grunnen til at læreren til Ella og vennene hennes 
trenger ferie. Forfatter Timo Parvela og oversetter Tor Tveite leser og prater, og latteren 
sitter løst.
For småtrinnet| Gratis adgang

fotball, fantasy og bittElitt lovE   
Torsdag 10:00   |   Bingo’n   |   grOttEN  
Fjorårets UPrisvinner Lars Mæhle leser og forteller fra bøkene sine, om 
hvordan det er å være forfatter, og hvordan man kan bli forfatter. Ta med 
penn og papir. For mellomtrinnet | Gratis adgang 

 

hvor japansk Er japansk animE?  Torsdag 10:00   |   Plan B   |   saNt Og saKLig  
Nysgjerrig på anime? Og på Japan? Da er dette foredraget for deg! Anne Thelle forteller 
om animes utvikling i Japan fra tidlig på 1900-tallet og fram til i dag. Kan anime lære oss 
noe om Japan? Trenger man å kjenne til Japans historie og kultur for å forstå anime? Hvor 
japansk er egentlig anime? Dette og mer til får du høre om!  
Etter foredraget blir det visning av filmen Chichiro og heksene.
For ungdomstrinnet | Støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening | Gratis adgang. 

hallo byEn!  Torsdag 11:00   |   Galleri Zink   |   Ord Og BiLdE  
Hva er det som finnes i en by, og hvem er det som bor i byen? Anna Fiske forteller og viser 
illustrasjoner fra sin bok Hallo byen!
For småtrinnet | Gratis adgang

«Vagants 2010-årgang er et tankestimulerende overflødig-
hetshorn. Tidsskriftet fremstår sterkere og mer rendyr-
ket enn på lenge. (…) Tidsskriftet har funnet seg en nisje, 
eller rettere konstruert en nisje, og fylt den med viktig 
stoff. Fremfor alt: Årgangen er redigert fra første til siste 
side. (...) Tidsskriftet er rett og slett blitt mer kommuni-
serende i tonen og mer verdensåpent – også i formen på 

henvendelsene til leseren.»

trond berg eriksen, Morgenbladet

«Det snart 25 år gamle tidsskriftet har under redaktør 
Audun Lindholm gjennomgått forandringer, både vi-
suelt og tekstlig, som de fleste tidsskrifter bare kan 
drømme om. (…) Demokratiet på sitt beste gjør det 
mulig å skrive tekster som i Samtiden og Vagant, med 
et like stort potensial til å sette enkeltmennesker fri.»

tom egil hverven, Klassekampen

Vagant
tidsskrift for litteratur og kritikk 

2/2011 ute i  mai |  tema: Tokyo, science fiction & norsk samtidspoesi

Tegn abonnement nå!

www.vagant.no | 116 sider |  119 kroner  
abonnement: send sms med vagant + navn og adresse til 2025

Større innsikt
Få LE MONDE diplomatique hjem i posten for kun 99,- per kvartal
Bestill abonnenemt på www.lmd.no, send e-post til abo@lmd.no  

eller ring/send melding til 47 46 58 80
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4 forfattErE og 1 band  Torsdag 14:00   |   Brenneriet     
Blant andre Ruben Eliassen, Knut Faldbakken og Erlend Loe leser for elever ved 
Lillehammers videregående skoler. Nabolaget fra Biri spiller. Forfattere og band er stemt 
fram av elevene på bakgrunn av et leseprosjekt elevene har hatt gjennom vinteren. Elevene 
har selv drevet prosjektet fram. De har også planlagt forestillingen, som ledes av elevene selv. 
Arrangementet er åpent og gratis, med fortrinn for 1. klasseelever fra videregående skoler.  
Åpent for alle med fortrinn for 1. klasseelever ved videregående skoler | Gratis adgang | Bokpremier 

visuElt mEstErmøtE Torsdag 15:00 | Galleri Zink |  aLdri VOKsEN 
Møte med Shaun Tan og Stian Hole 
Shaun Tan er illustratør og forfatter, bosatt i Australia. Han er verdenskjent for bøker 
som Ankomsten, Fortellinger fra ytre utkant og Det røde treet, og den Oscarbelønte 
animasjonsfilmen The Lost Thing. Tan er vinner av ALMA-prisen 2011. Stian Hole har 
markert seg som en av våre fremste illustratører, særlig kjent for Garmann-bøkene. Møt 
dem i samtale med Morten Harper, kritiker og forfatter av flere bøker om tegneserier.
I samarbeid med Norsk barnebokinstitutt

barnEbokbar  Torsdag 19:00   |   Nikkers Sport   
Seks forfattere presenterer barne- og ungdomsbøkene sine, og 
denne kvelden leser de for nysgjerrige voksne. Hør noe av det beste 
av nyere litteratur for unge mennesker. En spennende og morsom 
time med australske Shaun Tan, finske Timo Parvela og våre egne 
Bjørn Sortland, Hilde Hagerup, Bjørn Rørvik og Nina E. Grøntvedt. 
Konferansier er Tor Tveite. I samarbeid med Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere (NBU) | Gratis adgang

En frEmmEd som jEg kjEnnEr  Torsdag 12:00   |   Plan B   |   2 På 1 tiME  
Møte med to prisbelønte illustratører – den australske artisten og illustratøren Shaun Tan 
og vår egen forfatter og illustratør Stian Hole – i samtale med John Erik Riley. En samtale 
om å arbeide med visuelle fortellinger med mange lag. Om å bygge en annen virkelighet 
som kan være både kjent og fremmed på samme tid. Et sted med plass for både skjønnhet 
og uro. Det blir visning av Tans animasjonsfilm The Lost Thing som vant Oscar i år for beste 
animerte kortfilm.
For ungdomstrinnet og videregående | Gratis adgang

humor i barnElittEraturEn  Torsdag 12:00   |   Lillehammer bibliotek      

FOrFattErMØtE  
Hva er det som får oss til å le? Hva synes barn er morsomt? Og voksne? Anna Fiske og 
Bjørn Rørvik i samtale med Lars Mæhle. Fiske og Rørvik tegner og forteller fra sitt og 
andres forfatterskap. Garanti: Forfatterne vil fortelle minst én vits.
 For voksne| Gratis adgang

u  Torsdag 13:00   |   Kulturhuset Banken  
Et arrangement for ungdomstrinnet med presentasjon 
av tekster fra kurs og verksteder, kåring av vinnere av 
skrivekonkurranser og ikke minst: De åtte juryklassene 
vil fortelle hvem som har skrevet fjorårets beste 
ungdomsbok og kåre vinneren av UPrisen 2011. Les mer 
om UPrisen og de nominerte forfatterne på uprisen.no.
I samarbeid med Foreningen !les og åtte fylker | Gratis adgang
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andEby  Fredag 10:00   |   Lillehammer bibliotek   |   FOrFattErMØtE  
Knut Nærum og Arild Midthun tegner og forteller om sitt Andeby-samarbeid. Vi vil få se 
serier fra deres proDUCKsjon, også mange som ikke har vært på trykk i bladet Donald!
For mellomtrinnet og ungdomstrinnet| Gratis adgang

mystikk, spEnning og litt musikk  Fredag 10:00   |   Bingo’n   |   grOttEN  
Atle Hansen er kjent som ein populær forfattar av spennande og kritikarrosa barnebøker 
som Den svarte oksen, Heksa og Ulvestova, men er også musikar og låtskrivar med fleire 
plater bak seg. Hansen vil lesa og fortelja frå nokre av bøkene sine og spe på med 
humoristiske musikalske innslag.
For mellomtrinnet | Gratis adgang

norsk nok?  Fredag 10:00   |   Plan B   |   saNt Og saKLig  
Hvor lenge må man bo i Norge for å bli godkjent som norsk? Kan man noen gang bli 
nordmann om man ikke er født her av etnisk norske foreldre? Hvem bestemmer egentlig 
hva du er - og hva du skal kalle deg? Møt forfatterne Mala Wang-Naveen, Zulmir Becevic 
og leder av Antirasistisk Senter Kari Helene Partapuoli i samtale med Mariann Youmans.
For ungdomstrinnet og videregående | Støttet av Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening | Gratis adgang 

garmanns hEmmElighEt  
Fredag 11:00   |   Galleri Zink   |   Ord Og BiLdE  
Stian Hole forteller og leser fra Garmanntrilogien og åpner også et lite 
vindu inn til en helt ny bildebokfortelling. 
 
For småtrinnet og mellomtrinnet | Gratis adgang

“Det er det, som jeg synes er det bedste ved at reise – at bli alene med sig selv og ikke ha 
nogen som vil hjælpe en og raade for en. – Det gode man skylder sit hjem, kan man ikke 

se og være taknemlig for, før man er borte fra det. Man vet, avhængig av det blir man aldrig 
mer, efter man engang er blit selvstændig.”

Jenny, 1911

Bli medlem av Sigrid Undset-selskapet!
www.undset.no

 

 

 

 

 

Hovudsponsorar

festspeldiktar  
Bjørn sortland

Ragnar Hovland 
Systrene Sørumgård Botheim 
Asbjørn Rydland 
Kari, Ola og Lars Bremnes  
Sigrid Moldestad 
Gunnhild Sundli

Fleire forfattarar og utøvarar:

www.aasentunet.no/festspela
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hvordan lagE En spEnningshistoriE?  Lørdag 10:00   |   Lillehammer 
bibliotek   |   FOrFattErMØtE  
Møt forfatteren bak serien om Kunstdetektivene. Bjørn Sortland forteller hva som trengs 
for å lage en spenningshistorie, og han vil lese fra bøkene sine.
Passer for barn mellom 8 og 12 år | Gratis adgang

Egg og illustrasjon Lørdag 11:00   |   Galleri Zink   |   Ord Og BiLdE  
Lisa Aisato forteller om det å være både illustratør og forfatter. Hun vil også lese og vise 
bilder fra sin nyeste bok Odd er et egg, en bok som handler om å overvinne frykten.
For barn | Gratis adgang

ung rød løpEr   
Lørdag 12:00   |   Kulturhuset Banken  
Opplev fire fantastiske og morsomme forfattere og 
illustratører. Lisa Aisato tegner, og Tor Åge Bringsværd leser 
og forteller om trollungen Tambar. Bjørn Rørvik leser fra 
sin nyeste bok, Den lille penselen, og Stian Hole vil lese og 
vise bilder fra Garmanns hemmelighet. Tilslutt vil publikum 
få oppleve en halvtimes gatekabaret med dumdristige stunt, 
musikalsk klovneri, flakkende galskap, originale sanger og 
andre underverk. Programleder er Vera Micaelsen.
For barn under 10 år | Gratis adgang

fittEkvotE  Fredag 11:00   |   Bingo’n   |   grOttEN  
Soldatrollen og kjønnsroller. Kan ei jente «bli en av gutta»? Dagens forsvar utdanner for 
utenlandstjeneste. Kan man «finne seg sjæl» i det militæret? Axel Hellstenius og Morten 
Skårdal leser og snakker om boka Fittekvote, som er en norsk roman med Forsvaret som 
utgangspunkt og ramme.
For ungdomstrinnet og videregående | Gratis adgang

hagErup møtEr hagErup  Fredag 12:00   |   Lillehammer bibliotek     

FOrFattErMØtE  
Velkommen til en litterær samtale mellom far og datter, Klaus og Hilde Hagerup, om 
litteratur, gener og politisk humor.
For ungdomstrinnet | Gratis adgang

sEriElittEratur og dEn problEmatiskE ungdomsboka  Fredag 12:00      

Plan B   |   2 På 1 tiME  
Hva leser ungdom? Og hvorfor? Og hva er det egentlig som er så magisk med føljetongen? 
Bjørn Sortland i samtale med Lars Mæhle. Sortland leser og forteller fra sitt og andres 
forfatterskap.
For ungdomstrinnet | Gratis adgang

oppdagElsE EllEr oppdragElsE, lEkE EllEr lEksE?   
Fredag 15:00   |   Galleri Zink   |   aLdri VOKsEN  

Erfaringer fra bildeboktrilogien om Garmann 
Stian Holes Garmannbøker har fått mye oppmerksomhet i mange land.  
I Aldri voksen forteller han om sine erfaringer fra arbeidet. Han deler blant 
annet tanker om såkalte allalderbøker, om montasje som arbeidsteknikk, om 
bildedramaturgi og leserens medskapning, om uro og håp i litteratur for små 
og store mennesker.
For voksne | Gratis adgang

 
sigrid scEnE Lørdag 14:00   |   Stortorget  
Fra Sigrid scene kan publikum oppleve barn og unge som leser, synger, spiller, har standupshow og spiller teater.
For alle | Gratis adgang
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PEGASUS UT TIL SKOLER OG BARNEHAGER
alt som Er galt mEd gEorg  Torsdag 10:00   |   sKOLEBEsØK  
Hilde Hagerup snakker om Alt som er galt med Georg, og om hva som skjer når den norske skolen ikke heier på de 
flinke. For ungdomstrinnet | Fullt 

bukkEnE brusE pÅ badEland  Fredag 12:00   |   sKOLEBEsØK  
Et forfatterbesøk der du får høre om hvordan det går når Bukkene Bruse drar på badeland i stedet for på setra. Bjørn 
Rørvik viser bilder og forteller fra boka. For småtrinnet | Fullt 
 

EEgs forfattErunivErs Torsdag 10:00 og Fredag 12:00  |   sKOLEBEsØK  
Harald Rosenløw Eeg vil snakke litt om hvordan han ble forfatter og hvorfor han skriver. Han vil også snakke om 
hvordan det er å skrive for film. Han kommer ut med en ny ungdomsbok til høsten, og det er ikke utenkelig at det 
kommer noen smakebiter fra den. For ungdomstrinnet 

Ella  Fredag 10:00   |   sKOLEBEsØK  
Timo Parvela og Tor Tveite leser Ella-historier, snakker om Ella-bøkenes verden, og hvor viktig det er å lese.
For småtrinnet | Fullt

fittEkvotE  Torsdag 10:00   |   sKOLEBEsØK  
Soldatrollen og kjønnsroller. Kan ei jente «bli en av gutta»? Axel Hellstenius og Morten Skårdal leser og snakker om 
Fittekvote, som er en norsk roman med Forsvaret som utgangspunkt og ramme.
For ungdomstrinnet og videregående

korlEis laga Ei spEnningshistoriE? Torsdag og Fredag 10:00 |   sKOLEBEsØK  
Bjørn Sortland fortel kva som trengs for å laga spenningsbøker, med utgangspunkt i serien om Kunstdetektivene.
For mellomtrinnet | Fullt begge dager

rEvEn og grisungEn  Fredag 10:00   |   sKOLEBEsØK  
Bøkene om Reven og Grisungen er uhøytidelige og morsomme på en måte som treffer både små og store lesere. Man 
kjenner seg igjen og får sympati for de to hovedpersonene som ikke er helt perfekte. Bjørn Rørvik gir elevene en livlig 
opplesning, samtidig som bildene fra boka vises på lerret. For småtrinnet| Fullt 

tambar Er Et troll  Fredag 10:00, 12:00 og 14:00 |   BarNEHagEBEsØK  
Bli kjent med Tambar, en vilter femåring som går i barnehage sammen med bestevennen Gurine, og som liker å 
huske og leke med lego. En ganske vanlig gutt, altså… bortsett fra at han er et troll! Lisa Aisato tegner og Tor Åge 
Bringsværd forteller og leser om trollungen Tambar.
For barnehagene | Fullt kl. 10:00 og 12:00 

lEs for mEg, pappa!  Søndag 12:00   |   Galleri Zink   
Barn trenger gode lesende rollemodeller. Pappa er en av de viktigste. Dersom du 
som pappa fremstår som en leser, vil du også inspirere dine barn til å lese. Møt 
forfatterne Lars Mytting, Knut Nærum og Bjørn Ousland. Programleder er 
Trygve Ramnefjell, litteraturformidler, Oppland fylkesbibliotek.

Les for meg, pappa! er et prosjekt Foreningen !les har for å fremme leselyst hos 
barn generelt og hos unge gutter spesielt. Dette ved å få menn (fedre) til å bli 
gode lesende rollemodeller, og for sin egen del få oppleve lesing som meningsfylt 
og lystbetont. Med dette arrangementet går startskuddet for Les for meg, pappa! 
i Oppland. Bokpremier!

Passer for barn 5-10 år og menn. Damer ingen adgang!
I samarbeid med Oppland fylkesbibliotek og Foreningen !les | Gratis adgang

barnEbytrÅkk  Søndag 13:00   |   Stortorget     
Barn er eksperter på fysisk miljø. De opplever, ser og anvender uterommet mangfoldig. Byrommet er i stadig 
utvikling og skal det tilrettelegges for barns bruk må ungene spørres. Vi inviterer barna med på et bytråkk der de 
selv dokumenterer hvordan de helst bruker byen, hva som er bra og hva som bør endres. Utstyrt med kart går de opp 
sin favorittløype. Kanskje kan barnas brukervaner bidra til kloke og dristige valg i utvikling av byen vår. Oppstart 
Stortorget, servering, premier og overraskelser underveis. 
I samarbeid med Lillehammer kommune, Eidsiva Energi og GD. 
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Utstilling ”Med saksen som pensel” er på vandring rundt 
i verden og kommer 10. april til Maihaugen på Lillehammer.
Utstillingen består av 75 arbeider, et spesial-komponert 
lydkulisse for saksofon og sakser og en film som viser
kunstneren i arbeid med et stort papirklipp.

Årets separatutstilling på MAIHAUGEN

Åpningstid: Kl. 11-16

”Med saksen som pensel” 
av psaligraf og designer Karen Bit Vejle

www.maihaugen.no
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DEBATT!
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DIALOG
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PROGRAMOVERSIKT TIRSDAG
stEd
tid

bankEn bibliotEkEt gallEri zink maihaugsalEn fEliX garmokirka

09:30 Standupkurs                  
Terje Torkildsen

10:00 Barnehagekonsert
Juba Tuba 
En hyllest til Knutsen 
og Ludvigsen. 

11:00

12:00 Barnehagekonsert
Juba Tuba 
En hyllest til Knutsen 
og Ludvigsen. 

13:00

14:00 Barnehagekonsert
Juba Tuba 
En hyllest til Knutsen 
og Ludvigsen. 

15:00

16:00

17:00 Utstillingsåpning                 
Air Behn og Unni 
Askeland

18:00

19:00 Åpningsforestilling 
Dag Solstad, Ane Dahl 
Torp, Mathias Eick 
med flere.

20:00

21:00 Festivalpub

22:00

23:00 Konsert                       
Kolbein Falkeid og Nils 
Økland 

Årets tidsskrift og Årets nordiske tidsskrift i 2010
«Syn og Segn er eit moderne og aktuelt tidsskrift i beste tyding av ordet. 
Det inneheld interessante, velskrivne, grundige og personlege artiklar. 
Tidsskriftet har stor breidd både i sjanger og tema. Syn og Segn gir lyst til  
å lese meir og tenkje vidare sjølv, og juryen tilrår det på det varmaste.» 
Juryen for Årets nordiske tidsskrift

 Syn og Segn
Abonner pÅ

bestill abonnement på: 
www.synogsegn.no – og få ei god bok med på kjøpet! Abonnement kr 395 / student kr 339 / bedrift kr 489

annonse_litteraturfestivalen2011.indd   1 18.03.11   12.07

Pegasus for barn og unge Tema Byen
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PROGRAMOVERSIKT ONSDAG
stEd
tid

parkEn bankEn café stift bibliotEkEt kunstmusEEt kinoEn

09:30 Standupkurs                     
Terje Torkildsen 

10:00 Forestilling   
Harehjerte                        

Forfattermøte               
Med egne øyne            

Film og frokost             
New York, I love you    

11:00 Parkmorgen                  
Doblougprisvinnere 
leser        

Skolebibliotekar-
foreningens  
litteraturpris 

12:00 Oversettertimen 
Storbyjungelen

Leseløypeshow            Byrekka                         
Dag Solstad,  
Karl Otto Ellefsen               

13:00 Lunsj i parken        
Beate Grimsrud, Asli 
Erdogan, Nina E. 
Grøntedt, Vigdis Hjorth                  

14:00 Boksignering Opplysningstid            
Hvem er Asli Erdoğan?                         

Utstillingsåpning          
Pushwagners Soft City                          

15:00 Etter lunsj                                   
Beate Grimsrud                        

Debatt                        
Byen og nynorsken                                 

Fremtidsbiblioteket    
Bibliotekar, bli ved 
din lest!                                                  

16:00 Internasjonalt 
forfattermøte       
Asli Erdoğan                                

Bylandskaper  
i sør-afrikansk   
samtidslitteratur

17:00 Folketale                  
Hallgrímur Helgason    

18:00 Bytriangelet           
 Jerusalem       
Thorvald Steen             

Scener i mørket                
Suite Habana                                   

19:00 Minibanken         
Forfattere leser 
etterfulgt av konsert 
på Stortorget                 

Hoveddebatten                       
Lillehammer - den 
typiske norske byen?                                        

20:00 Krim i parken              
Chris Tvedt          

21:00 Dylan night!        
70-årsfeiring                                

bingo´n gallEri zink stortorgEt plan b maihaugsalEn bjErkEbæk annEt

Grotten                            
Grøss i grotten               

Sant og Saklig              
Ungdomsspråk               

Grotten                           
Kan en bok forandre 
livet ditt?                           

Ord og Bilde                    
Når alle sover                    

Skoleforestilling    
Pedal Pusher                             

I kamp med engler og 
demonar  Om skriv-
ing og indre prosess. 
På Nansenskolen    

Utstillingsåpning                              
Øyets fortelling  

2 på 1 time                      
Den som roper høyest 
blir hørt?      

         Kurs                           
Kamppoesi       
På Nansenskolen   

Ord og Bilde                    
Det røde treet og 
papirfigurene                    

Åpne bymurene             Sigrid Scene 
Barn og unge opptrer                 

Aldri voksen              
Magiske linjer     

Rimskis sykkelpiano

Byens tak               
Oslo fra 
øst til vest

Verdensbilder                         
Byer i opprør                                                    

Litterære vaganter      
Undsetforelesnigen 
Sigrun Slapgard       

Diktet løper 
som en by                                       
Erling Kittelsen            
Mazdak Shafieian               
Joanes Nielsen                          

Kraften                             
Joralf Gjerstad  
Ingar Sletten Kolloen               

97 Columbia Heights 
Undsets New York                       

Festivalpub
På Felix

Pegasus for barn og unge Tema Byen
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PROGRAMOVERSIKT TORSDAG
stEd
tid

parkEn bankEn café stift bibliotEkEt kunstmusEEt kinoEn

10:00 Forfattermøte               
Ella og de andre              

Film og frokost           
Crossing the Bridge: 
The Sound of Isatanbul

11:00 Parkmorgen                  
Debutantene kommer!

Kritikerseminaret       
Et boost via geografien
               

12:00 Oversettertimen         
Fra by til by                      

Forfattermøte                
Humor i barne-
litteraturen                             

Byrekka                
Tone Selboe, Andreas 
Vaa Beermann            

13:00 Lunsj i parken     
Tove Nilsen
Carl Frode Tiller
Colm Toibin
Bjørn Sortland
 

Kritikerseminaret    
Offentlighet, kritikk og 
filosofi. Grunn-
lagsproblemer i 
sakprosakritikken  
U Uprisen deles ut        

14:00 Boksignering Kritikerseminaret       
På reise med Karavan i 
litteraturen og verden
Utilslørt 
Muslimske råtekster

Opplysningstid             
Helvete er en by
Fredrik Wandrup   

15:00 Etter lunsj  Tove 
Nilsen, Carl Frode Tiller   

Byen som byggverk              
Byskildringer i science 
fiction på 2000-tallet         

            Fremtidsbiblioteket 
Biblioteket bygger byen           

16:00    Internasjonalt forfat-
termøte  Colm Tóibín        
Jonny Halberg  

Årets hovedforedrag          
Asli Erdoğan   

17:00 Folketale                       
Arne Hjeltnes
            

                                                                      

18:00             Bytriangelet         
Istanbul   

Scener i mørket                 
Wasteland     

19:00                                           Hoveddebatten                                    
Fra Kabul til Karachi    

     

20:00 Krim i parken                  
Karin Fossum

                                                         

21:00                      

22:00            LitteraturQuiz

23:00

bingo´n gallEri zink stortorgEt plan b maihaugsalEn bjErkEbæk annEt

Grotten                            
Fotball, fantasy og 
bittelitt love                   

Sant og Saklig                  
Hvor japansk er 
japansk anime?              

Bjørnson-forelesningen   
Forsoning og utvikling                      
På HiL

Ord og Bilde                    
Hallo byen!                          

Byvandring En lit-
terær sykkeltur langs 
"Bedringens vei"                    

2 på 1 time                       
En fremmed som 
jeg kjenner                               

97 Columbia 
Heights Undsets 
New York                   

Sigrid Scene                     
Oppland forfatterlag

En uredd litteratur for det 
sørlige Afrika  – hva kreves? 
Samtale med Bjørnson-
foreleser På Nansenskolen
4 Forfattere og 1 Band
På Brenneriet

Aldri voksen            
Visuelt mestermøte

           Rimskis 
sykkelpiano

Byens tak              
Torshavn, Reykjavik, 
Hässelby       

Verdensbilder I en ny 
by i et nytt land  

Poetisk dialog          
Liverpool   

                           Litterære vaganter         
Tankeganger      

Hagefest for alle 
Nansenskolen

                              Diktet løper 
som en by                                                         
Arne Hugo Stølan         
Hanne Bramness                  

Barnebokbar      
Opplesninger for voksne 
På Nikkers Sport

Sykkelprolog                   
Thomas Espedal  

                                            

           Pedal Pusher         
Theatre Delicatessen 

Festivalpub
På Felix

Littfest                               
Levi Henriksen   
Thomas Mårud og 
Bra landsens folk    

                      

I tolvte time 
Lillehammer kirke

Pegasus for barn og unge Tema Byen
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PROGRAMOVERSIKT FREDAG
stEd
tid

parkEn bankEn café stift bibliotEkEt kunstmusEEt kinoEn

10:00 Forfattermøte              
Andeby                           

Film og frokost              
Paris Je T'aime                 

11:00 Parkmorgen                                        Kritikerseminaret         
Kritikkens død?            

12:00 Oversettertimen  
Prisutdelinger               

Forfattermøte             
Hagerup møter 
Hagerup                           

Byrekka             
Torgrim Eggen  
Anne-Kristine Kronborg                

13:00 Lunsj i parken           
Jan Kjærstad, Mikkel 
Bugge, Wendy Guerra
Hilde Hagerup

Kritikerseminaret              
Urbanitet og poesi

     

14:00 Boksignering Finst Europa?                           
Nils Rune Langeland                

Opplysningstid   
Cubansk litteratur  

                          
15:00 Etter lunsj                 

Jan Kjærstad                                     
Fremtidsbiblioteket   
Avkobling eller 
påkobling?              

16:00 Internasjonalt 
forfattermøte       
Wendy Guerra 

17:00 Folketale                       
Inge Ås   

18:00 Bytriangelet    
Buenos Aires Thorvald 
Steen

Scener i mørket             
Hodiak

19:00 Hoveddebatten                             
Islamsk feminisme

20:00 Banknatta  
Andeby speiler  
virkeligheten        

Banknatta             
Poesislam                      

21:00 Banknatta                      
Etter kampen   

22:00 Banknatta                               
Dei nye  kapellanane                  

Banknatta                 
Liverpool: Poesi og 
galskap                     

23:00 Banknatta               
Havannas begjær                            

00:00 Banknatta                 
Hovedøen Social Club                                   

bingo´n gallEri zink stortorgEt plan b bjErkEbæk stampEslEtta brEisEth

Grotten                    
Mystikk, spenning og 
litt musikk                   

Sant og Saklig               
Norsk nok?                     

Grotten                          
Fittekvote 

                   

Ord og Bilde                  
Garmanns  
hemmelighet

2 på 1 time                    
Serielitteratur og 
den problematiske 
ungdomsboka              

                  Bransjeseminar 
Med lov skal 
bokbransjen bygges 

Jonny Halberg: 
Gravøl over en 
trassig døl                            

Sigrid Scene                 
Standup-forfatter-
scene

Aldri voksen            
Oppdragelse eller op-
pdagelse, leke eller lekse 

Rimskis sykkelpiano                   

Byens tak                             
Colm Tóibín             
Thor Gotaas    

Verdensbilder        
Slum                                                 

Forfatterlands-
kamp i fotball

Litterære 
vaganter       
Feminapolis                          

Diktet løper som en by                                        
Joar Tiberg                      
Øyvind Berg 
Anna Hallberg             

                                        

Diktet løper som en by                                                         
Arne Hugo Stølan         
Hanne Bramness             
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PROGRAMOVERSIKT LøRDAG

PROGRAMOVERSIKT LøRDAG
stEd
tid

parkEn bankEn café stift bibliotEkEt kunstmusEEt kinoEn

10:00 Forfattermøte         
Hvordan lage en  
spenningshistorie 

11:00 Parkmorgen                 
Danske fotballspillere  
leser                 

Et spøkelse vandrer 
omkring i Europa                       

12:00 Oversettertimen       
Den litterære byen                         

Ung rød løper                   

13:00 Lunsj i parken       
Kate Morton, Monika 
Fagerholm, Morten 
Skådal, Axel Hellstenius

14:00 Boksignering Opplysningstid        
Den virtuelle byen                                            

15:00 Etter lunsj                                     
Monika Fagerholm             

16:00 Internasjonalt forfat-
termøte  Roy Jacobsen            
Kjell Westö                     

17:00 Folketale                        
Sigbjørn Johnsen              

18:00 Jan Vardøen: Pølser 
og øl              

19:00 Hoveddebatten              
By og land, hand i hand?  

20:00 Krim i parken                  
Hans Olav Lahlum                     Itjnå som kjæm tå 

seg sjøl                        

21:00

22:00

23:00

00:00                      

bingo´n gallEri zink stortorgEt maihaugsalEn fEliX lillEtorgEt fabrikkEn

Ord og Bilde         
Egg og illustrasjon                                  

Byvandring              
En byvandring i 
Roman 1987 

Åpen kafé

Sigrid scene                    
Ungdommens 
kulturmønstring

Rimskis sykkelpiano

Byens tak                            
Mikkel Bugge                 
Peter Adolphson                                                                    

Verdensbilder                         
By og slum: jazz 
og poesi                                                        

Poetisk dialog              
Henning Bergsvåg         
Fredrik Nyberg                 

Diktet løper 
som en by                                        
Cornelius Jakhelln       
Peter Dyreborg  
Monica Aasprong                           

Bokbad spesial                    
Kate Morton                                       

Pub til pub                      
Terje Thorsen og 
The Mormones                             

Fortsettelse Pub til 
pub på Paddy's

Fortsettelse Pub til 
pub på Haakons 

Pegasus for barn og unge Tema Byen
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PROGRAMOVERSIKT SøNDAG

stEd
tid

parkEn bankEn bibliotEkEt kunstmusEEt gallEri zink divErsE

12:00 Oversettertimen          
Den litterære byen                

Les for meg Pappa!    
Damer forbudt

13:00 Lunsj i parken      
Maria Amelie, Thomas 
Hylland Eriksen,  
Kjell Westö                

Barnebytråkk  
Barn utforsker byen  
På Stortorget

14:00 Opplysningstid             
Thomas Hylland 
Eriksen                              

Nordisk toppmøte      
Kjell Westö        
Monika Fagerholm             

To enaktere av og med 
Morten Jostad. På Det 
Hemmelige Teater

15:00 Etter lunsj  Mjøsas 
Knut Faldbakken
Magnhild Bruheim
Hans Olav Lahlum                         

16:00 Hvem trenger 
Nansenpasset i dag?                                            

17:00 Ulovlig norsk            
Maria Amelie                

18:00

19:00 Avslutningskonsert  
Dagfinn Nordbø og 
Det norske poesi & 
satireorkester  

FINSK-NORSK
KULTURINSTITUTT

takk til allE samarbEidspartnErE og frivilligE for vErdifull støttE og godt samarbEid!

SAMARBEIDSPARTNERE

diktErhjEmmEnE  
aULEstad Og BjErKEBæK 
Nobelprisvinnerne Bjørnstjerne 
Bjørnson og Sigrid Undset. 
Velkommen  
23. mai – 9. oktober    
www.aulestad.no 
www.bjerkebek.no

fotorEttighEtEr
Mari K. Bjerke (Silje Rindahl), Randi Høiholt-Vågsnes (Silje Rindahl), Endre Ruset (Ingvil Skeie Ljones), Kjersti Stenseng (Silje 
Rindahl), Dag Solstad (Tom Sandberg), Air Behn (Marcel Lelienhof ), Jonny Halberg (Rof. M. Aagard), Vigdis Hjorth (Siv-Elin 
Nærø), Tove Nilsen (Tom Sandberg), Kolbein Falkeid (Hans Jørgen Brun), Tone Huse (Carsten Aniksdal/Flamme Forlag), Anne 
Gjeitanger (Finn Ståle Felberg), Inger Gjelsvik ( Johanna W. Gjelsvik), Beate Grimsrud (Henrik Lindal), Vetle Lid Larsen (Siv-Elin 
Nærø), Hallgrímur Helgason (Ari Magg), Mansur Rajih (Signe Christine Urdal), Sigrun Slapgard (Christian Elgvin), Thorvald Steen 
(Per Maning), Cecilie Løveid (Rolf M. Aagaard), Kristina Ohlsson (Peter Knutson), Sigrid Undset ( Jacob Lofman), Line Berg (Rolf 
M. Aagaard), André Brink (Ørnelund AS), Dag F. Gravem (Elisabeth Fryking), Birgitta Wallin (Mikael Lindström), Bjørn Sortland 
( Janne Solgaard), Espen Søbye (Torunn Nilsen), Anniken Huitfeldt (Berit Roald/Scanpix), Johan Harstad ( John Erik Riley), Paul 
Farley (Hayley Madden),  Hanne Bramness (Ina Otzko), Elisabeth Eide (Ole C. H. Thomassen), Karin Fossum (Arild Sønstrød), 
Levi Henriksen (Arnljot Bringedal), Lars Amund Vaage (Torunn Nilsen), Ragnar Hovland (Herborg Pedersen), Hilde Hagerup 
(Hæga Haatveit), Anne Oterholm (Geir Vestad), Anna Hallberg (Sara Mac Key), Mustafa Can (Lars Tunbjörk), Forfatterlandskamp 
(Brynjar Vik), Frode Grytten (Hans Jørgen Brun), Sigrid Undset (Karl Anderson Sand/Berkebæk),  Veronica Aasprong (Cato 
Lein), Nazneen Khan-Østrem (Scanpix), Banknatta (Odd Bjerke), Knut Nærum (Fredrik Arff ), Torgrim Eggen (Christian Berset), 
Hovedøen Social Club (Atle Bøckmann), Monika Fagerholm (Ida Pimenoff ), Elisabeth Beanca Halvorsen (Wolfgang Ruzicka), 
Axel Hellstenius ( June Witzøe), Mikkel Bugge ( John Erik Riley), Karl Seglem (Ziga Koritnik), Hans Olav Lahlum (Fredrik Arff ), 
Kate Morton (Martin Bleasdale), Hans Rotmo (Glen Musk), Maria Amelie ( Jo Michael), Eldrid Johansen ( June Witzøe),  
Live Bonnevie ( June Witzøe), Kristine Hasund (Tor Martin Lien), Harald Rosenløw Eeg (Morten Mathiesen), Øyvind Torseter 
(Une Hofgaard), Kitty Crowther (Stefan Tell), Lars Mæhle (Tove Breistein), Anne Thelle (Tom Henning Bratlie), Vera Micaelsen 
(Marte Garmann Johnsen), Ida Jenshus (Kim Ramberhaug), Erlend Loe (Katrine Mellingen Kaldal), Mariann Youmans (Grete Bro), 
Klaus Hagerup (Morten Krogvold), Stian Hole ( Jo Michael), Lisa Aisato (Einar Børresen), Timo Parvela (Veikko Somepuro) og 
Bjørn F. Rørvik ( June Witzøe). Design: www.brenneriveien.no  /  Trykk: Grøset.no
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DIALOG
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A

LEGEVAKT
SYKEHUS

HAAKONS

KULTURHUSET
BANKEN

BINGO’N

FELIXPLAN-B

GALLERI 
ZINK

PARKEN

PARK CAFE’N

STILLE BYROM

LILLEHAMMER 
KIRKE

BIBLIOTEKET

ANDERS SANDVIGSGT

KIRKEGATA 

BJERKEBÆK

FABRIKKEN

KINOEN

KUNSTMUSEET

STOR-
TORGET

SKYSSTASJON

LILLEHAMMER
HOTEL

BIRKEBEINEREN
HOTEL & APARTMENTS

HAMMER HOTEL

PADDY’S

RICA VICTORIA 
HOTEL

BREISETH
FESTIVALKONTOR

STASJONEN HOTELL

MØLLA HOTELL

MAIHAUGEN

NANSEN-
SKOLEN

VINMONOPOLET

STAMPE-
SLETTA

mEr info: www.littEraturfEstival.no
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