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VELKOMMEN

Velkommen til fremtiden
For hundre år siden var Norge et av de fattigste landene i Europa. Våre oldeforeldre satset på folkeopplysning og skolegang for alle, og nordmenn ble raskt et lesende folk, som brukte kunnskap til å skape
et av verdens rikeste land. Vår fortid gir håp for fremtiden.
«– sed og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager», skrev Sigrid Undset.
Norsk Litteraturfestival vil i år gi oss glimt av fortidens og fremtidens litteratur. Når vi leser dannes forestillinger om oss selv og tiden vi lever i. Slike møter skaper kunnskap og forventninger. Ikke minst i et
mangfoldsår, er det grunn til å anerkjenne hvordan
litteraturen gir oss innblikk i andre menneskers liv,
tanker og opplevelser. Mitt håp for litteraturen at
den fortsetter å vise oss viktige historier om både
fortid, samtid og fremtid. Lykke til med festivalen!
Trond Giske – Kultur- og kirkeminister
Trond Giske

Welcome to the future
A hundred years ago, Norway was one of the poorest countries in Europe. Our great-grandparents introduced general education and compulsory schooling for all, and Norway soon became a nation of readers
who used knowledge to create one of the world’s richest countries. Our past gives hope for the future.
“ – manners and customs change a lot as time goes by, and people’s beliefs change and they think
differently about many things. But people’s hearts remain the same through the ages,” Sigrid Undset
once wrote.
This year’s Norwegian Festival of Literature will give us glimpses of literature of the past and the
future. When we read, we form ideas about ourselves and the times in which we live. Such meetings
create knowledge and expectations. Not least in a Year of Cultural Diversity, there is reason to acknowledge how literature affords us insights into other people’s lives, thoughts, and experiences. My hope
for literature is that it will continue to show us important stories from the past, the present, and the
future. My best wishes for the festival!
Trond Giske – Minister of Culture and Church Affairs

Audun Tron – Fylkesordfører i Oppland

Synnøve Brenden Klemetrud – Ordfører i Lillehammer
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Fremtiden er noe vi alle forholder oss til. Det kan være gjennom bekymring eller forventning. Eller begge deler. I verste fall frykter vi den. I beste
fall går vi den utålmodig i møte. Hvordan fremtiden arter seg per mai 2008 vil avhenge av hvor i verden man betrakter den fra. Der den ene ser
globale miljøkatastrofer, utvidelse av kløften mellom fattig og rik, tilspissing av etniske og religiøse konflikter, terrortrussel, og trusselen fra krigen
mot terror, ser en annen økonomisk vekst, økt frihet, revolusjonerende teknologiske fremskritt, nye og uante muligheter for kommunikasjon på tvers
av etniske og kulturelle barrierer. Så forskjellig kan den fremtiden vi skisserer for våre barn fortone seg. I den ene versjonen går det radig oppover,
i den andre lukt til helvete.
Litteraturen har alltid vært full av fantasier om
fremtiden. Særlig spennende er det å gå til den eldre litteraturen og studere
spente streng fra
«hans– dentil hennes
dens forestillinger om det som i mellomtiden er blitt nåtid, eller allerede forhjerte. »
tid. For hvis vi skal snakke om fremtiden, kommer vi ikke utenom fortiden.
Inger Hagerup
Episode
Våre fremtidsvyer vil alltid være et produkt av det forgangne. Det er vår
samlede erfaring som til enhver tid danner grunnlaget for våre antagelser om det som skal komme.
Randi Skeie
Hvordan vi definerer fortiden er med andre ord
« Hadde det ikke vært for
Der alt er kjent er ingen
«fortelling
ideen om selvmord, hadde jeg
bestemmende for hvilken fremtid vi er i stand til å
mulig. »
tatt livet av meg forlengst.»
Cormac McCarthy
anskueliggjøre. Historien om fortiden er dermed
E. M. Cioran
Byene på høysletten
Aforismer
også et spørsmål om makt. Den versjonen av hisMari K Bjerke
torien som vinner frem er den som legger premisWidar Aspeli
sene for fortsettelsen.
Stig Sæterbakken
«Gardening. No hope for the future,» heter det i en
« Det vesentlige er
usynlig... »
av Franz Kafkas dagboksopptegnelser. Samuel Becketts kommentar seksti år senere var: «At least
Antoine de Saint-Exupéry
Den lille prinsen
he could garden.» Og det er kanskje her omtrent, et sted mellom ytterste håpløshet og overdreven
optimisme, at de fleste vil prøve å rydde seg et levelig perspektiv på det som venter dem.

F

1 setning

The future is something we all relate to. We may do so through worry or expectation. Or both. At worst, we fear it. At best, we move towards it with impatience. How the
future looks by May 2008, will depend on where in this world one views it from. Where one person sees global environmental catastrophes, a widening gap between the rich
and the poor, an aggravation of ethnic and religious conflicts, the terror threat, and the threat from the war on terror, another person sees economic growth, increased
freedom, revolutionary technological advances, new and undreamt of possibilities for communication across ethnic and cultural barriers. This is how different the future we
sketch out for our children may appear. In one version we are moving briskly upwards, in the other straight to hell.
Literature has always been full of fantasies about the future. It is particularly exciting to turn to older literature to study its notions of what, in the meantime, has become
the present, or the past. Because, if we are to talk of the future, we cannot overlook the past. Our vision of the future will always be a product of the past. It is our collective experience which, at any given time, forms the basis for our conjectures of what is to come. In other words, how we define the past determines the kind of future we
are able to illustrate. The story of the past is therefore also a question of power. The version of history which gains prevalence, is the one that lays down the premises for
the continuation.
“Gardening. No hope for the future,” reads one of Franz Kafka’s diary entries. Samuel Beckett’s comment sixty years later was, “At least he could garden.” And it is perhaps
somewhere here, between extreme hopelessness and exaggerated optimism, that most people will attempt to clear a liveable perspective on what is in store for them.
Randi Skeie
Festivalsjef

Stig Sæterbakken
Kunstnerisk rådgiver

Widar Aspeli
Programansvarlig Pegasus

Mari K Bjerke
Produksjonskoordinator

Frode Sannum
Rådsleder

Jesper Holte
Styreleder

ÅPNINGSFORESTILLING
Jostein Gaarder: Prolog

Johan Sara

Forfatteren som ble verdenskjent da han skrev en roman om filosofiens historie,
holder åpningsforestillingens prolog. Han vil stort sett holde seg til vår egen planet, og
ikke minst til litteraturen, men lover oss noen lysår og litt stjernehimmel også.

Saras sang og musikk, sammen med Kristin Sevaldsens saxofon og Morten
Hovlands film, vil føre oss inn i møter mellom ur og urban, asfalt og fjell, joik og
elektronikk. Urkraft og univers!

Margrethe Rakvaag

Øyvind Rimbereid og Xploding Plastix

Margrethe er 9 år og kommer fra Øyer. Hun vil fortelle oss hva hun tenker at fremtiden kan bringe. Margrethe skal i dagene som kommer, sammen med flere tusen barn
og unge, delta i festivalens store Pegasusprogram.

Dans
En «cabaret aspirateur» med tema fremtid og litteratur. Et menneske kommer inn i en
verden av maskiner – «Satriplette del belle ville» – og ender opp i en tango med en
robot: «Gotam project».
Koreografi: Teresa Utsetø
Dansere: Eline Bostad, Emma Damskaug, Mina Erichsen, Katrine Gaaserød, Kristin
Agnes Haugstad, Andrea Hjelt, Liv Johanne Hjortdal, Hilde Høybakken, Andrea Ivarson,
Silje Riseng, Beathe Kristine Slåtsveen, Vilde Ystanes.

Øyvind Rimbereids Solaris korrigert er verk nummer 25 i Den norske litterære
kanon som ble kåret på fjorårets festival. Sitatet «FOR aig veit existen af vorld»
kan du nå se på en steinhelle utenfor Lillehammer Bibliotek. Rimbereids vakre
fremtidsspråk får vi her høre til musikk av Jens Petter Nilsen og Hallvard Hagen
i Xploding Plastix; hvor jazz møter drum’n’bass.

Anders Baasmo Christiansen og Aniara
Anders Baasmo Christiansen, kjent fra teater og film, vil ta oss med inn i Harry
Martinsons Aniara (1956), en romodyssé i poesiform.

1 setning

Vi danser yurg og det blir tydelig
at alt av yurg er helt vidunderlig
når Daisi Doody vrir seg i en yurg
og pludrer på sjargong fra Dorisburg:
du glemmer gutsen og blir jail og dori.
Men gjør som meg, jeg sitter aldri lori.
Her slumrer ingen chadvick, strutter Daisi,
jeg går på skinner, jeg er vlamm og gondel,
min dejd er gander og min fejd er rondel
og vøpt i taris, gland i deld og yondel.
(Fra Aniara, oversatt av Johann Grip og Espen Stueland)

MAIHAUGSALEN

«harhardudusagtsagtA A
»

Jan Erik Vold
kykelipi

Margrethe Rakvaag

Anders Baasmo Christiansen
Men på veien var kong
«Valemon
innom og tok med
de tre småjentene, og nå fikk
hun se hvorfor han hadde tatt
fra henne barna og satt dem
bort. Det var for at de skulle
hjelpe henne fram til ham.
Kvitebjørn kong Valemon

»

Jostein Gaarder

«

Tvilen rev i ham. Ansiktet
og kroppsspråket røpet til
enhver tid det faktum at han
ønsket å sette spørsmålstegn
ved hver ball han slo, hver
bevegelse han gjorde og hver
beslutning han eller alle andre
på banen fattet.
Tim Adams, Being John McEnroe

»

Jon Anders Halvorsen
Halvorsen, som vi møter igjen på Banknatta, synger her Kjartan Fløgstads sang fra romanen Grand
Manilla. Fremtiden handler også om døden, og denne sangen er hentet fra en begravelse; «Når eg ein
gong skal til himmels vil eg gå med stolpesko. Slik at eg kan opp og fiksa linene frå han til ho…»

Utdeling av Eckbos Legaters Kulturpris
og Doblougprisen

Trond Giske

Konferansier

«

Trond Giske

Den sterkeste mann
i verden, det er han som står
mest alene.
Henrik Ibsen
En Folkefiende

Kultur- og kirkeministeren vil åpne årets festival.

»

Dansere

Regi:
Arild Halvorsen
Morten Hovland
Jon Anders Halvorsen

«

Den som kun tar spøk for
spøk, og alvor kun alvorlig,
han og hun har faktisk fattet
begge deler dårlig.
Piet Hein
Gruk

»

1 setning

Johan Sara

Øyvind Rimbereid

Iđđesdola áššu,
«váimmu
deaddá
jurdagat
girdet ruoktot
giđa čáppa beaivvádaga
Paulus Utsi
Don čanat mu alccesat
Kristin Sevaldsen

«

Min Pen har den
Art, Hun løber, der
Veyene falder.
Petter Dass
Nordlands Trompet

»

»
Xploding Plastix

«

At leve er – krig med
trolde i hjertets og hjernens
hvælv.
At digte, – det er at holde
dommedag over sig selv.
Henrik Ibsen
Digte

»

«

[I]ts a mere computer
which dreams that it's
a robot.
Jerry A. Fodor
Methodological Solipsism
Considered as a Research
Strategy in Psychology

»

Billetter kr 250,– / 100,–
Festivalpass gir rabatt ved dørsalg.

TIRSDAG 27. MAI KL 19.00
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LILLEHAMMER KINO (SAL 2)

Gaétan Soucy

1 setning

Torsdag 29. mai kl 16.00
En dag trenger du ikke lenger å elske barna dine, en maskin gjør det for deg
Un jour, vous n'aurez plus à aimer vos enfants, une machine fera cela à votre place
I årets hovedforedrag tegner Gaétan Soucy et tilsynelatende dystert bilde av fremtiden. Aldri før har menneskeheten,
eller i hvert fall den delen av menneskeheten representert ved den vestlige verden, hatt så liten tro på morgendagen.
Betyr dette, desillusjonerte som vi er, at vi ikke har andre alternativer enn å henfalle til kynisme og vold? Betyr dette
at idealene vi arvet fra gårsdagens forfattere, begreper som Rettferdighet, Fornuft og Fellesskap, vurdert i lys av det
historiske nå, er lite annet enn museumsgjenstander? Eller kan vi fremdeles tillate oss å håpe at denne betydelige arven
rommer noe vesentlig som angår oss alle?

«

History is a nightmare from
wich I am trying to awake.
James Joyce
Ulysses

»

Gaétan Soucy

Mikael Holmberg

Foredraget blir holdt på fransk. En bok med en norsk oversettelse av foredraget følger med billetten. Boken er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival
og Gyldendal Norsk Forlag og er produsert i et eksklusivt opplag på 500 eks.
Billetter kr 150,– Støttet av Institusjonen Fritt Ord.

GAÉTAN SOUCY
Kanadisk forfatter (f. 1958),
studerte fysikk, matematikk,
litteratur og filosofi, før han
debuterte som forfatter
i 1994, med romanen
L'Immaculée conception
(Den ubesmittede
unnfangelsen).

Hans mest kjente roman,
La Petite fille qui aimait
trop les allumettes (1998),
er oversatt til tyve språk.
Han underviser for tiden
i filosofi ved Cégep EdouardMontpetit i Quebec, Canada.

”

Nous vivons
de nos jours
une agression
permanente
de l'avenir
sur le
présent.

Hør også Soucy lese fra
romanen La Petite fille qui
aimait trop les allumettes
(Den lille piken som elsket
fyrstikker), sammen med
Øystein Røger, Søndre Park,
fredag 30. mai, kl 11.00

For en introduksjon til Soucys
forfatterskap, hør Sissel Lies
Opplysningstidsforedrag,
Lillehammer Bibliotek, onsdag
28. mai kl 20.00.

LILLEHAMMER KINO (SAL 1)

Naomi Klein
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1 setning

Søndag 1. juni kl 13.00 Naomi Klein: Sjokkdoktrinen
I sitt foredrag vil Naomi Klein gå i dybden av det hun kaller «krisekapitalismen» og dokumentere hvordan krisetilstander i land som Irak og Sri Lanka – og i USA, etter flommen i New Orleans – er blitt utnyttet til fordel for kyniske
aktører på det frie marked. Hun sammenligner de politiske og økonomiske virkemidlene som blir tatt i bruk med 50tallets sjokkterapi, og sporer «sjokkdoktrinen» tilbake til økonomen Milton Friedman, en av guruene innen moderne
økonomisk tenkning. Samtidig viser hun, med skremmende eksempler fra vår samtid og nære fortid, hvordan krig er
forvandlet fra å være et middel for å nå målet, til å være målet i seg selv: fra å være brukt som verktøy til med makt
å underlegge seg nye markeder, er krigen i seg selv blitt et lønnsomt marked for de nye profittørene.
Konferansier: Marte Michelet, journalist i Dagbladet.
Etter foredraget blir det visning av kortfilmen The Shock Doctrine av Alfonso Cuarón og Naomi Klein, regi: Jonás
Cuarón.

When George Bush says
«"You're
either with us, or you

are with the terrorists," we can
say "No thank you." We can let
him know that the people of the
world do not need to choose
between a Malevolent Mickey
Mouse and the Mad Mullahs.

»

Arundhati Roy – War talk
Naomi Klein

Jade Caffoor

Billetter kr 150,–
Støttet av Institusjonen Fritt Ord

NAOMI KLEIN
Kanadisk forfatter (f. 1970). Klein hadde sitt store internasjonale gjennombrudd med No Logo: Taking Aim at the Brand
Bullies i 2000. Boken ble noe av en bibel for en gryende antiglobaliseringsbevegelsen og er til nå oversatt til 28 språk.
Hennes seneste bok er Sjokkdoktrinen (norsk utgave: 2007).

”
ALFONSO CUARÓN
Meksikansk regissør (f. 1961),
kjent blant annet for filmene
Children of Men og Harry
Potter and the Prisoner of
Azkaban.

JONÁS CUARÓN
Meksikansk regissør (f. 1981),
sønn av Alfonso Cuarón.

As I dug deeper into the history of
how this market model had swept
the globe, I discovered that the idea
of exploiting crisis and disaster has
been the modus operandi of
Friedman's movement from the very
beginning – this fundamentalist
form of capitalism has always needed disasters to advance. What was
happening in Iraq and New Orleans
was not a post-September 11 invention. Rather, these bold experiments
in crisis exploitation were the culmination of three decades of strict
adherence to the shock doctrine.
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SØNDRE PARK

Midnatt i parken

1 setning

Torsdag 29. mai kl 24.00
Margaret Atwood LIVE i det virtuelle rom!

« Call me Ishmael. »

Herman Melville
Moby Dick

Margaret Atwood (f. 1939) har gjennom et langt forfatterskap utforsket de fleste sjangre, fra poesi og essayistikk til
romaner og litteraturkritikk. I flere bøker har hun benyttet elementer fra science fiction-litteraturen. Dystopien er et
tilbakevendende motiv, senest i romanen Oryx and Crake (norsk utgave: 2004).
Fortelleren i denne fremtidsfabelen er en mann som en gang het Jimmy, men som nå bare blir kalt «snømannen». Han
er den eneste overlevende, tilsynelatende, etter en miljøkatastrofe som har etterlatt en jord full av vrakgods og avfall og
lumske rovdyr som er avlet frem i laboratoriene. I tillegg finnes de såkalte crakerne, genspleisede menneskelignende
vesener, som snømannen har reddet fra utryddelse. Romanen skildrer kampen for overlevelse under umenneskelige
forhold, samtidig som det søkes en forklaring på hva som egentlig skjedde.
Møt forfatteren i samtale med Simen Ekern (debattredaktør i Dagbladet), muliggjort gjennom et høyteknologisk samarbeid Norge – Canada.

Intervjueren vil befinne seg sammen
med publikum i Søndre Park. Forfatteren vil være i Toronto (Canada).
Samtalen mellom dem vil bli produsert på skjerm, der de to vil oppholde
seg i et felles virtuelt rom.

BOKSIGNERING
Etter samtalen vil
Atwood signere
bøker via LongPen.

Med dette ønsker festivalen å vise det ypperste
av fremtidsrettet teknologi. Prosjektet er et
samarbeid mellom LongPen (videokonferanse
med signering av bøker) i Toronto og den norske telepresence-forskningen på Høyskolen i
Lillehammer og Master-utdanningen i fjernsynsproduksjon, også ved HiL.

NB! De som ønsker navngitt
dedikasjon må på forhånd
skrive ønsket hilsen med
BLOKKBOKSTAVER på en
post-it-lapp.
NB! Begrenset
antall bøker vil bli
signert.

Velkommen til et unikt møte med en av verdens
ledende skjønnlitterære forfattere!

Margaret Atwood

Fokus: India

CAFE BANKEN

1 setning

Fredag 30. mai kl 14.00 Cafe Banken
Anuradha Roy i samtale med Heidi Grinde
Debutromanen til Anuradha Roy (f. 1967) blir utgitt samtidig i England og India denne våren. I An Atlas of Impossible
Longing følger vi en indisk familie gjennom tre generasjoner. Den foreldreløse gutten, Mukunda, som mangler både
kaste og religion, vokser opp hos en fabrikkeiers familie i landsbyen Songarh. Gutten tilbringer barndommen sammen
med familiefarens morløse datterdatter Bakul. Etter mange år i eksil, vender Mukunda tilbake til Songarh som en
vellykket forretningsmann. Maktforholdene er med ett snudd opp ned. I romanen er temaer som britisk overstyre,
frigjøring, korrupsjon, det brutale kastesystemet og religiøse voldelige konflikter vevd inn i en storslått krønike om
kjærlighetens og menneskenes vilkår. Boken er under oversettelse til norsk (norsk utgivelse: Vigmostad & Bjørke,
januar 2009). Møt forfatteren i samtale med sin norske oversetter. Opplesning på engelsk og norsk.

«

The lion and the calf shall
lie down together but the calf
won't get much sleep.
Woody Allen
The Scrolls

»

Anuradha Roy

«

I flere århundrer har
vi indere spurt hverandre
hva vi skal være.
Nå er det på tide at vi spør:
Hva skal vi gjøre?
Jawaharlal Nehru
The discovery of India

»

Fredag 30. mai kl 16.00 Cafe Banken
Torbjørn Færøvik: India i dag
Torbjørn Færøvik har asiatisk historie som hovedfelt. Vi kjenner ham som utenrikskorrespondent for NRK og som
Brageprisvinner for India - stevnemøte med skjebnen. Han vil snakke om et India i vekst, med et spesielt fokus på
nyere indisk litteratur.

Torbjørn Færøvik

«

Utopia is as old as
organized world.
She is the vanguard of
the new society.
Jaxques Ranciere
‘The Nights of Labor’

Søndag 1. juni kl 12.00 Cafe Banken
Poetic dialogue – Anamika & Aazim
Anamika (f. 1961) er en av dagens fremste indiske poeter. Hun skriver på hindi, utga sine første bøker som ung og har
mottatt flere æresbevisninger for sitt forfatterskap. I tillegg til dikt, har hun skrevet prosa og litteraturkritikk, samt
oversatt bl.a. Rilke og Octavio Paz. Anamika underviser i engelsk ved Satyawati College, University of Delhi. For tiden
arbeider hun med en omfattende poetisk trilogi, Tinka Tin ke Pas, med utgangspunkt i myter om falne kvinner. Fra
denne vil hun lese diktene «Knowing», «Husband's Women», «Dalai Lama», «Seventeen year old» og «Snap Button».
Aazim er kunstnernavnet til Gurvinder Singh Kohli (f. 1952). Han valgte urdu-språket som uttrykksform da han
begynte å skrive poesi i 1994. Siden har han også utgitt bøker på morsmålet punjabi. Hans hovedverk til nå er Aaghaz,
en samling dikt skrevet innenfor den gamle arabiske verseformen ghazal. Ghazalen følger et strengt mønster av rimede
kupletter med refreng. Direkte oversatt betyr ghazal «å snakke med kvinner», og versene ble opprinnelig laget for
muntlig fremføring med akkompagnement. Aazim har mottatt flere priser for sin mestring av denne krevende verseformen og vil selv gi en innføring til en tradisjon som går tilbake til det 6. århundres Persia.
Billetter alle arrangementer kr 100,– Støttet av Det Kongelige Norske Utenriksdepartement
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»

Anamika

«

Love demands patience
Desire will not wait.
Assadullah Khan Ghalib
Divan-e-Ghalib

Aazim

»

10

SØNDRE PARK

Lunsj i parken

Onsdag 28. mai kl 13.00 Bing & Bringsværd reunion!
Science fiction i Norge har vært synonymt med Bing & Bringsværd. Fra slutten av 60-tallet gjorde de to et pionerarbeid
i forhold til å introdusere sjangeren på norsk. De skrev flere bøker sammen, utga antologier, laget TV-programmer om
science fiction for NRK, debuterte i fellesskap som dramatikere med skuespillet Å miste et romskip i 1969 og skrev
manus til den sagnomsuste TV-serien Blindpassasjer (1978). Møt de to forfatterne og få et sjeldent innblikk i et legendarisk vennskap og samarbeid. OBS: Bokoverraskelse til alle fremmøtte!
Tor Åge Bringsværd

Jon Bing

1 setning

Torsdag 29. mai kl 13.00 Gert Nygårdshaug
I 2007 inviterte Norsk Litteraturfestival, i samarbeid med Dagbladet og Nitimen, det norske folk til en avstemning om
beste norske bok gjennom tidene. Vinneren ble Mengele Zoo av Gert Nygårdshaug. I romanen tegnes et dystert bilde
av en nær fremtid. Fattiggutten Mino er vitne til hvordan regnskogen ved landsbyen hans blir rasert av multinasjonale
selskaper. Som leder for sommerfugl-ligaen setter han seg fore å svare miljøovergriperne med samme mynt. Møt
Nygårdshaug til en samtale om både Mengele Zoo og hans kommende bok, som blir utgitt høsten 2008.

«

Hun holdt i håndtaket og
bøyde seg over dolokket.
Vigdis Hjorth.
Fransk åpning
(Bokklubben Nye Bøker)

»

Gert Nygårdshaug

Fredag 30. mai kl 13.00 Carl Frode Tiller
Carl Frode Tiller har på kort tid etablert seg som en av de mest anerkjente yngre forfatterne i Norge. For sin seneste
roman Innsirkling fikk han både Brageprisen og Kritikerprisen, samt ble innstilt til Nordisk Råds litteraturpris.
Hovedpersonen i Innsirkling er en ung mann – David – som har mistet hukommelsen. Gjennom en avisannonse prøver
han å komme i kontakt med noen som kan fortelle ham hvem han er. Tre personer responderer, og brevene fra disse
inngår i et fascinerende spill om fortidens makt over nåtiden.

Lørdag 31. mai kl 13.00 Johan Harstad

« Ikke søl blod i håret.»

Olav Tryggvasons saga

Carl Frode Tiller

Hovedpersonen i Johan Harstads prisbelønte roman Hässelby er Albert Åberg. Fortellingen starter idet pappaen til
barne-TV-helten dør. Alene i livet for første gang må Albert Åberg begynne å orientere seg i en både skremmende og
tiltrekkende verden. En samling Star Wars-figurer spiller en viktig rolle, det gjør også Viktor og Milla og Alberts indre
demoner, i det som utgjør et mindre og mindre sikkert grep om virkeligheten. Til slutt går verden under. Eller gjør den?
Uansett: DEMONTERINGEN HAR BEGYNT.

«

To a man standing on the
shore, time passes quicker
than to a man on a boat
— especially if the man on
the boat is with his wife.
Woody Allen
Mere Anarchy

»

Intervjuer: Knut Hoem
Johan Harstad

«

Jeg kastet ikke vekk tiden
med å være våken og edru.
Jeg søkte rus og søvn i så
mange blader og bøker som
jeg kunne få tak i.
Georg Johannesen
Moralske tekster

»

Storgata 26, 2609 Lillehammer • Tlf: 61 25 08 85
Knut Hoem

GALLERI DREYER / CAFE BANKEN
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1 setning

Onsdag 28. mai kl 14.00 Galleri Dreyer
Paul McAuley: Stories About The Story Of Life

«

Livets store bibliotek er skrevet i en kode på bare fire bokstaver: ACGT. Strukturen i denne genetiske koden ble
oppdaget av Watson og Crick for bare litt over 50 år siden. I dag kan man transkribere det fullstendige genet – livshistorien – til hvert eneste levende vesen av en hvilken som helst art. Fiksjoner om bioteknologi har i lang tid utforsket
mulighetene for å omskrive disse livshistoriene, gjenskape tapte arter, og skape nye. Den britiske science fictionforfatteren Paul McAuley spør: Hvor gyldige er disse litterære spekulasjonene, og hvorfor blir de så ofte polarisert som
enten utopier eller dystopier?
Paul McAuley (f. 1955) er utdannet biolog og botaniker. Han debuterte som skjønnlitterær forfatter i 1988 med Four
hundred billion stars, som han fikk den prestisjefylte Philip K. Dick Memorial Award for. I 1995 ble han tildelt både
Arthur C. Clarke Award og John W. Campbell Award for romanen Fairyland. Forfatterskapet teller så langt fjorten
romaner og over seksti noveller. McAuley er bosatt i London og regnes i dag som en av verdens fremste eksponenter
for sjangeren «hard science fiction».
Foredraget blir holdt på engelsk. Vagant-redaktør Susanne Christensen holder en kort innledning om forfatterskapet.
Husk også debatten Science fiction – tradition and renewal, Galleri Dreyer, torsdag 29. mai kl 21.00.
Billetter kr 100,– Støttet av Institusjonen Fritt Ord.

The Herr Doctor does not
know about peoples.
William Golding
Free Fall

Paul McAuley

«

The aim of all commentary
on art now should be to make
works of art – and by analogy,
our own experience – more,
rather than less, real to us.
Susan Sontag
Against Interpretation

»

Susanne Christensen

« yes »

Fredag 30. mai kl 12.00 Cafe Banken
Mircea Cărtărescu i samtale med Audun Lindholm
Mircea Cărtărescu (f. 1956), er, ved siden av Herta Müller, Romanias betydeligste forfatter i dag. På norsk foreligger
romanene Travesti (1994, norsk utgave: 1998) og Nostalgien (utgitt i sensurert utgave under tittelen Drømmen i
1989, fullstendig rumensk utgave: 1993, norsk utgave: 2001). Hans mest ambisiøse prosjekt til nå er roman-trilogien
Orbitor (1996 – 2007). Trilogien er nå under oversettelse til norsk. Første bind – Venstre vinge – blir utgitt våren 2008,
av Bokvennen Forlag. I tillegg utgir forlaget Gasspedal et utvalg av Cărtărescus artikler og essays.
Møt forfatteren i samtale med forlegger og Vagant-redaktør Audun Lindholm.
Billetter kr 100,– Støttet av Institusjonen Fritt Ord.
NB: For en introduksjon til Cărtărescus forfatterskap, hør Steinar Lones Opplysningstidsforedrag, Lillehammer Bibliotek,
torsdag 29. mai kl 14.00. Husk også Cărtărescus opplesning i Søndre Park, lørdag kl 11.00.

Nytt Samtiden ute nå
Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål

Les om olje og ytringsfrihet i årets andre Samtiden. Tegn abonnent på www.samtiden.no,
eller kjøp Samtiden hos Narvesen og gode bokhandlere.

»

James Joyce
Ulysses

Mircea Cărtărescu

«

Historiens rot er det
arbeidende, skapende
menneske som overskrider
og omdanner det gitte.
Ernst Bloch
Håpets prinsipp

»

Audun Lindholm
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LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM

Visuell litteratur/litterære bilder

1 setning

Onsdag 28. mai kl 11.00
Terje Thorsen: Graphic novels, smaphic novels eller hvorfor lese tegneserier
En «graphic novel» er en tegneserie i bokformat. Sandman, V for vendetta, Jimmy Corrigan og Persepolis er
klassiske eksempler, hvorav flere er filmatisert. Handlingens kompleksitet, karakterenes flertydighet og fortellingens
lengde samsvarer gjerne med det vi forbinder med konvensjonelle romaner. Allikevel er begrepet «graphic novel» uklart,
og omstridt, slik det bl.a. blir brukt som et kvalitetsstempel vis-à-vis «vanlige tegneserier». Bokhandler Terje Thorsen
rydder opp i begrepene og gir en innføring i sjangerens historikk.

«

Ordinary life is pretty
complex stuff.
Harvey Pekar
American Splendor

Terje Thorsen

Fredag 30. mai kl 11.00 Petter Mejlænder: Hariton Pushwagners «myke» by
Soft City er en satirisk tegneserie – en billedroman – om robotiserte, pillespisende sjablonmennesker i en fremtidig
totalitær og gjennomindustrialisert sivilisasjon, som går mot undergangen. Hariton Pushwagner og Axel Jensen klekket
ut den svært beske kulturkritiske ironien i 1969, og Pushwagner fullførte den for egen hånd i London tidlig på 1970tallet. Billedromanen var sporløst forsvunnet i 20 år og blir nå for første gang vist offentlig i Berlin og Sydney – og på
Lillehammer. Petter Mejlænder forteller historien om et unikt samarbeid og om en gjenfunnet norsk kulturskatt.

«

Men alt ble så annerledes
enn jeg hadde tenkt det.
Axel Jensen
Ikaros

»

Petter Mejlænder

Lørdag 31. mai kl 11.00 Mads Eriksen: Mads tegner og forteller
Tegneserieskaperen Mads Eriksen (f. 1977) er mest kjent for seriene Gnom og M. Gnom gikk som serie i tegneseriebladet Smult (2002–2003), mens M er i dag en av de faste stripene i Dagbladet og Adresseavisen, samt i bladene M
og Pondus. I 2005 kom det første M-albumet. Eriksen tegner i dag serien på fulltid. M handler om hans eget liv, ispedd
surrealistiske og overnaturlige elementer. Dessuten spiller referanser til Star Wars-filmene en vesentlig rolle. Møt
mannen bak det særegne universet, som ifølge myten også er en av Stormtrooperne i Nordic Garrison (se side 16).

»

«

Dog carcass in alley
this morning, tire tread on
burst stomach. This city is
afraid of me. I have seen
its true face.
Alan Moore/Dave Gibbons
Watchmen

»

Mads Eriksen

Søndag 1. juni kl 11.00 Morten Harper om Oppfinnelsen av Hugo Cabret
«

Med boken The invention of Hugo Cabret sprenger den amerikanske forfatteren og illustratøren Brian Selznick alle
sjangerrammer. Er det en roman? Er det en tegneserie? Er det en film? Boken, som har vunnet et utall internasjonale
priser, kom ut på norsk i vår. I et fascinerende samspill mellom tegninger, tekst og fotografi fortelles historien om en
gutt som lever i skjul på en jernbanestasjon i Paris. Kritiker og president i Norsk Tegneserieforum Morten Harper ser
nærmere på den visuelt oppsiktsvekkende og nyskapende boken.

If people failed to understand comics, it was because
they defined what comics
could be too narrowly!
Scott McCloud
Understanding Comics

»

Morten Harper

Billetter alle arrangementer kr 100,–

Torsdag 29. mai kl 11.00
Arve Hagen og Per Elvestuen: De forbannede tegningene

STREK I BEVEGELSE
TEGNEKUNST GJENNOM 150 ÅR
9. februar - 1. juni 2008

Foredrag i anledning museets utstilling «Strek i bevegelse. Tegnekunst gjennom 150 år».
EKSTERN ARRANGØR

Åpningstider: tir - søn 11-16
Tlf. 61 05 44 60 www.lillehammerartmuseum.com Billetter: 60/50

Nordiske forfattere

LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM
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1 setning

Onsdag 28. mai kl 15.00 Svend Åge Madsen
Dansk litteraturs grand old man er kjent for sin bruk av perspektiver fra nær og fjern fremtid i sine bøker. Blant hans
mest kjente utgivelser er romanen Se dagens lys (1980, norsk utgave: 1981), som skildrer et ekstremt utskiftningssamfunn, der tanken om fornyelse er omsatt i sin mest absurde ytterlighet, ved at hovedpersonen våkner med en ny
familie i en ny leilighet og må begynne i en ny jobb hver eneste dag. Hans seneste roman Det syvende bånd beskriver
et Danmark der kriminaliteten er utryddet og ingen såkalte «umoralske handlinger» lenger begås.

«

til fremmed land / er det
godt at drage for dygtig
Svend
Ukjent forfatter
Beowulf

»

Svend Åge Madsen

Torsdag 29. mai kl 15.00 Ninni Holmqvist
«

Den som har stått vid
spisen hela dan kan vara
trött när natten kommer.
Och sömnen ska man
respektera.
August Strindberg
Fröken Julie

Holmqvist debuterte med novellesamlingen Kostym i 1995. Hennes første roman Enheten (norsk utgave: 2007) er en
fortelling om en nær fremtid der menn over 60 og kvinner over 50 blir definert som unyttige og innlagt på en klinikk
– Enheten – hvor de blir brukt i medisinske eksperimenter og til organdonasjon, frem mot det som bare går under
navnet «sluttdonasjonen». Romanen kan leses som en dystopisk allegori over kynisk nyttetenkning i et fremtidig sorteringssamfunn, kamuflert og institusjonalisert som den nye tids «omsorg».

»

Ninni Holmqvist

Fredag 30. mai kl 15.00 Lars Jakobson
En av den nordiske samtidslitteraturens mest spennende og nyskapende prosaister, som siden debuten med romanen
Vinterkvarteret i 1985 har bygget et stilistisk suverent og tankemessig utfordrende forfatterskap. Jakobsons affinitet
til science fiction-litteratur ble synlig i romanen Kanalbyggarnas barn (1997, norsk utgave: 1998), men kom først for
alvor til sin rett i den ruvende I den Röda damens slott. En martiansk biografi (2000), som han fikk både
Aftonbladets litteraturpris og Eyvind Johnsonpriset for. Her er klassiske sci-fi-elementer blandet med realistisk og
ekspressiv prosa i tradisjonen fra Hemingway og Faulkner.

«

Upptäcker vi matematiken /
eller uppfinner vi den?
Eva Ström
Kärleken till matematiken

»

Lars Jakobson

Lørdag 31. mai kl 15.00 Rune Christiansen
Med Fraværet av musikk skrev Rune Christiansen en av fjorårets mest omtalte og verdsatte norske romaner, der en
vakker og uhyre velskrevet tekst er bygget opp som en mosaikk rundt tomrommet etter en død far. Gamle minner og
ulike hverdagslige inntrykk glir ut og inn av hverandre, det samme gjør referanser til litteratur, film, musikk og bildende
kunst. Midt i det hele dukker den døde faren opp og fører samtaler med sønnen, som er forfatter, og som er oppslukt
av det krevende arbeidet med en ny bok. Fortid, nåtid, fremtid, alt blir likeverdige deler av en intens «skrivende stund».
Intervjuer: Elin Claeson Hirschfeldt, journalist i Sveriges radio
Billetter alle arrangementer kr 100,–
Støttet av Nordisk Kulturfond

«

Jeg fikk ikke frem et
eneste, trøstens ord.
Sōseki Natsume
Kokoro

»

Rune Christiansen

«

Det här måste vara ett
fantastiskt stort klädskåp!
tänkte Lucy, och så tog hon
ett steg till och sköt undan de
mjuka pälsverken för att få
plats. Plötsligt märkte hon att
något krasade under fötterna
på henne.
CS Lewis – Häxan och Lejonet

»

Elin Claeson Hirschfeldt
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KULTURHUSET BANKEN / SØNDRE PARK

1 setning

Onsdag 28. mai kl 12.00 Cafe Banken
Bjørn Andreas Bull-Hansen i samtale med Susanne Christensen
Handlingen i Bull-Hansens Lushon-trilogi (2004–2007) er lagt til en ikke nærmere bestemt fremtid. Verden er ødelagt
av krig mellom den vestlige alliansen og de forente muslimske nasjoner, og de overlevende fra verdenskrigen lever som
primitive stammer, i ruinene av det som en gang var Europa. Møt forfatteren i samtale med Vagant-redaktør Susanne
Christensen, om et av de mest egenartede romanprosjektene i norsk samtidslitteratur.
Billetter kr 100,–

«

No one can win against
kipple.
Philip K. Dick
Do androids dream
of electric sheep?

Bjørn Andreas Bull-Hansen

Lørdag 31. mai kl 12.00 Cafe Banken
Ian Buruma i samtale med Marte Michelet
Med boken Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the Limits of Tolerance (2006, norsk utgave: 2008) setter den nederlandske forfatteren Ian Buruma (f. 1951) et sterkt og provoserende fokus på de utfordringer det multikulturelle Europa står overfor, med utgangspunkt i dramatiske hendelser i nyere nederlandsk historie.
Hendelsene og personene (Hirsi Ali, Theo van Gogh m.fl.) som beskrives er kjent for de fleste nordmenn, og utfordringene rundt det multikulturelle samfunnet er påfallende like: Murder in Amsterdam er sånn sett en bok om vår alles
fremtid. Møt forfatteren i samtale med Marte Michelet, journalist i Dagbladet.
Billetter kr 100,–

«

To be deraciné, is to be
on the road forever
Nirad C. Chaudhuri
Autobiography of
an Unknown Indian

Alle arrangementer støttet av Institusjonen Fritt Ord

1.-5. oktober 08: Over grenser

Tromsø internasjonale litteraturfestival

»

Ian Buruma

«

Everything has gone from
me but the certainty of your
goodness.
Virginia Wollf
selvmordsbrev til sin mann

»

Søndag 1. juni kl 15.00 Søndre Park Alan Weisman: The world without us
Panama-kanalen vil tørke ut etter 20 år, plastgjenstander vil vare i bortimot uendelig tid, New Yorks tunnelsystemer og
T-banenett vil være oversvømt etter et og et halvt døgn, mens presidentmonumentet i Mount Rushmore vil stå i sju
millioner år til. Dette er noen av scenariene den amerikanske forfatteren Alan Weisman trekker opp i boken The world
without us. I samarbeid med ledende forskere på sine fagområder har han utarbeidet et storslått scenario som
beskriver jordkloden etter at det siste mennesket er borte. Hva vil skje? Og ikke minst: hvor fort vil det skje? Hvor lang
tid vil det ta før storbyene er overgrodde? Hvilke dyr vil overleve, hvilke vil bukke under? Den oppsiktsvekkende boken,
som for tiden er under oversettelse til norsk, ble nylig kåret til beste faktabok i 2007 av Time Magazine.
I sitt foredrag, som blir holdt på engelsk, vil Alan Weisman legge spesielt vekt på nordeuropeiske og nordiske forhold.

»

Marte Michelet

«

So we beat on, boats
against the current, borne
back ceaselessly into the
past.
F. Scott Fitzgerald
The Great Gatsby

»

Alan Weisman
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Foredrag

1 setning

Torsdag 29. mai kl 19.00 Biblioteket
Odd Arild Storsveen: Wergeland i historiens favn

är strunt och
«snusMenär strunt
snus om ock i gyllne
dosor, och rosor i ett sprucket
krus är ändå alltid rosor.
Gustaf Fröding
Nya dikter

Avslutningsforelesning for Wergeland-seminaret i anledning 200 års jubileet for Wergelands fødsel.
Ordstyrer: Gudleiv Bø.

Lørdag 31. mai kl 12.00 Breiseth Hotell Cecilie Naper: Litteraturkiosken

»

Odd Arvid Storsveen

Et foredrag om kvinner, lesning og facinasjon – og «bestselgere» i bibliotek og kiosk. Cecilie Naper mener hun finner
iøyenfallende fellestrekk mellom den prisbelønte, «høye» biblioteklitteraturen og den masseproduserte, «lave» kiosklitteraturen.

«

Ungdom er noe bare unge
mennesker har og som bare
eldre mennesker forstår å
benytte seg av.
Agnar Mykle
Lasso rundt fru Luna

»

Lørdag 31. mai kl 15.00 Cafe Banken Jan Erik Vold om Ruth Maiers dagbok
Ruth Maier og Gunvor Hofmo møttes på Biri, på Feiring gård, høsten 1940 i den Kvinnelige Arbeidertjenestens regi. Det var
et stort NS-møte (her) i (Kulturhuset) Banken 2.desember det samme året. Her holdt Quisling tale. Gunvor og Ruth var
der. Gunvor ble så opprørt over det Quisling sa, at hun reiste seg midt under foredraget og trampet ut. Ruth fulgte etter.

Cecilie Naper

Lørdag 31. mai kl 19.00 Galleri Dreyer Bygdøvrien forklarer bankog pengevesenet og viser hvorfor det ikke duger i framtida
Vi går våtere tider i møte. Mark Twain definerte en bankmann som en som låner deg en paraply når sola skinner, og tar
den tilbake så fort det begynner å regne. OBS! Garanti: Alle som ikke får oppklart to åpenbare misforståelser i løpet av
foredraget, får billettpengene igjen ved utgangen!

«

Man kan si: Jeg blir hengt.
Jeg kommer til å bli hengt.
Men man kan ikke si:
Jeg ble hengt.
Ruth Maier
Dagbok

»

Jan Erik Vold

Billetter alle arrangementer kr 100,–
away in society.
«CowsI amarethrown
my passion. What
I have ever sighed for, has been
to retreat to a Swiss farm, and
live entirely surrounded by cows
— and china... What I want,
is frankness, confidence, less
conventionality, and freer play
of soul. We are so dreadfully
artificial.
Charles Dickens, Dombey and Son

Onsdag 28. mai kl 11.00 Nansenskolen: Handlingsdriv kontra språkdriv
Hvordan skape tekster som leses? Er det slik at et litterært språk utelater en interessant handling?
Foredrag og samtale ved Henrik H. Langeland, forfatter og litteraturviter.
EKSTERN ARRANGØR

KNUT
HAMSUN

150 år

»

Bygdøvrien

MARKERING I LOM OG VÅGÅ I TIDA 4. AUGUST – 9. AUGUST 2009
Ein del av ei nasjonal/internasjonal markering

Tre fjerdedeler av
«intellektuelle
menneskers

Hovudtema: VANDRAREN Førebels program: Riksteateroppsetting v/C.Telle,
Litteraturseminar med internasjonale deltakarar, Barneprogram, Vandring Skultbakken
- Garmostrædet, Guida busstur Vågåvatnet rundt, Utstillingar, Konsertar, Filmnatt med
Hamsun-filmar, Festkveld, Matopplevingar, Hamsun-komiteen i Lom og Vågå

problemer skyldes deres
intellekt.
Marcel Proust
På sporet av den tapte tid

»

Kontaktperson: Bård Hanem 41 62 17 41

www.lom.kommune.no • www.vaga.kommune.no • www.hamsunlaget.no
Henrik H. Langeland
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BRENNERIET / GALLERI DREYER

1 setning

Onsdag 28. mai kl 23.00 Brenneriet The Sell-Out Space Girls
The Sell-Out Space Girls (aka The All Purpose Submarine Panhandlers) er en duo bestående av Kelly Davis og Johan
Harstad. Mengden utstyr og instrumenter varierer gjerne fra konsert til konsert, men i bunn ligger alltid improvisasjonsmusikk av det heller dystre slaget med utgangspunkt i utstrakt bruk av MacBook, slagverk, theremin, diverse bokser,
knapper og brytere, i tillegg til loops, vridninger, lån, tyverier og ren lydokkupasjon. Duoen befinner seg tradisjonelt sett
et sted midt mellom impro støyjazz, elektronika, club, et skakt dj-show fra en støvete klubb utenfor Trnava og en generell
bedøvende følelse av verdens forestående undergang.
Billetter kr 100,–

NORDIC GARRISON ærer
Lillehammer med et eksklusivt
besøk under årets litteraturfestival. Medlemmene av
garnisonen bærer uniformene til
Lord Vaders dødsskvadroner fra
Georg Lucas’ Star Wars-filmer.
Draktene er autorisert av
Lucasfilm. Ryktene forteller at
selveste Darth Vader også kan
komme til å dukke opp i byen.
Se opp for Stormtroopers i full
mundur i ditt nærmiljø!
May the force be with you!

«

It's impossible to start
a fire if you have no desire
to burn.
Jeff Ellis
It's Impossible to Start a Fire if
You Have No Desire to Burn

»

Kelly Davis

Se også Johan Harstad og
John Erik Rileys fotoutstilling
på Galleri Dreyer. Utstillingen
vises hele festivaluken.
Inspirert av Harstads roman
Hässelby har de to forfatterne
gått sammen om å realisere
et fotoprosjekt beslektet med
det som for en kort stund
bringer romanens Albert
Åberg til den kunstneriske
stjernehimmel i Paris.
Og mens Albert Åberg nøyde
seg med å fotografere små
Star Wars Stormtrooperfigurer i plast i bymiljøet,
har Harstad/Riley tatt det helt
ut og plassert en lys levende
Stormtrooper i det norske
kulturlandskapet.

GALLERI DREYER
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1 setning

Søndag 1. juni kl 12.00 EPP
Da Epp kom ut i 1965, markerte den et overraskende brudd i Axel Jensens forfatterskap. Romanen er en dyster – og
komisk – skildring av et fremtidssamfunn. Men også språklig representerte den noe nytt. Forfatteren selv kalte stilen
«science faction», noe han utviklet videre i oppfølgeren Lul (1992) og i det store samleverket Og resten står skrivd
i stjernene (1995).
Byen er Oblidor, landet er Gambolia. Hovedpersonen Epp er pensjonist og bor i en enorm blokk med tusenvis av andre
pensjonister, som også har navn på tre bokstaver. I dette gjennomregulerte samfunnet følger vi Epp i hans daglige dont,
med koking av egg og mating av den kjøttetende planten Ili.
Å lese Epp i dag er dobbelt interessant. For det første får man en anledning, førti år etter, å se om forfatteren fikk rett
i sine satiriske antagelser om hvilken retning samfunnet skulle komme til å utvikle seg. Dernest viser den på en spennende måte hvor sterkt en fremtidsskildring alltid vil være preget av den tiden den ble til i. Slik blir både 1965 og 2008
satt i perspektiv når vi leser.
Men den aller viktigste grunnen til å lese romanen
i dag, er at den fremdeles er en gripende fortelling
om et evig tema: menneskets ubotelige ensomhet.
Som sådan rører den oss med et overskudd av chaplinsk komikk på overflaten og smertefull eksistensiell tragikk i dybden.
Romanen blir lest i sin helhet av skuespiller
Øystein Røger. Innlagt pause.
Velkommen til Oblidor!
Billetter kr 150,–

E

« Evig eies kun det tapte.»

Henrik Ibsen
Brand

Øystein Røger

« Jeg gikk rett til egget. »
Axel Jensen
Epp
Axel Jensen
EPP

P

P

Torsdag 29. mai kl 22.00 Skolegården Lillehammer VGS. MultiVisuellVisning: Fremtiden
Elevene i kulturklassen ved Lillehammer videregående skole fremfører sin multivisuelle visning FREMTIDEN. Forestillingen formes rundt et ungt menneske som skal
ut ,i verden og står foran flere valg. Det unge mennesket prøver ulike veier, kommer inn i ulike verdener, og i en epilog formes en slutt. Fortellingen formidles gjennom
dans, musikk, bilder, film, lyd, bevegelse og andre effekter. Elevene har gjennom skoleåret jobbet med EPP av Axel Jensen, og omformet episk tekst til dramatisk
sammen med dramatiker Per Øian og Liv Hege Nylund, Oppland Scene. Scener fra dette arbeidet inngår i forestillingen. Inngang kr 50,–
EKSTERN ARRANGØR
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Lørdag 31. mai kl 14.00 Galleri Dreyer NORDISK TOPPMØTE
Leena Krohn (finsk, f. 1947) debuterte i 1970 og er oversatt til et titalls språk. Handlingen i Mehiläispaviljonki.
Kertomus parvista (Biepaviljongen. En fortelling om svermer) fra 2007 er lagt til et ikke nærmere definert sted i et
fremtidig Europa. Det gamle huset som kalles Biepaviljongen skal rives, og ut fra dets kriker og kroker strømmer underlige historier og menneskeskjebner, gjenskapt av bokens forteller, som er medlem av den mystiske organisasjonen
«Föränderlig verklighet».

«

Nicht du bist in dem Ort,
der Ort, der ist in dir.
Angelus Silesius
Cherubinischer Wandersmann

»

Leena Krohn

Kristín Steinsdóttir (islandsk, f. 1946) har et omfattende forfatterskap bak seg. For sin siste bok, romanen
Á eigin vegum (Sin egen vei), fikk hun Fjarapriset, som er «kvinnenes litteraturpris» på Island. Hovedpersonen Sigtrud
lever isolert i en kjellerleilighet, sammen med sine to katter. Hun går med avisen og lever sine dager i en jevn rutinepreget strøm, hvor det å gå i andres begravelse og følge med på dødsannonsene blir en måte å holde kontakten med
det virkelige liv på.

«

Þar sem jökulinn ber við loft
hættir landið að vera jarðneskt,
en jörðin fær hlutdeild í himninum, þar búa ekki framar neinar
sorgir og þess vegna er gleðin
ekki nauðsynleg, þar ríkir
fegurðin ein ofar hverri kröfu.

»

Jens Smærup Sørensen (dansk f. 1946) debuterte som poet i 1971. Mottok Det Danske Akademis Store Pris i
1990, medlem av Det Danske Akademi fra 1995 og akademiets sekretær siden 2006. Hans seneste roman, Mærkedage
(2007), er en slektssaga, som følger den danske bondekulturen gjennom et århundre, idet den langsomt taper terreng
og til slutt forsvinner. Romanens ramme er to slektsgårder i forfatterens barndomsby Staun.

Halldór Kiljan Laxness
Fegurð himinsins
Kristín Steinsdóttir

Hør tre av Nordens fremste prosaister lese fra sine seneste romaner. Forfatterne leser på originalspråket.
Publikum kan følge teksten i norsk oversettelse på skjerm.

«

Men her, på den såkaldte
maskerade, viser mennesket
sig som det er.
Steen Steensen Blicher
Himmelbjerget

»

Konferansier er Philip Teir (journalist Hufvudstadsbladet, Finland).
Støttet av Nordisk Kulturfond

Fredag 30. mai kl 17.00 Cafe Banken Poetic dialogue

Jens Smærup Sørensen

Frances Presley (UK) & Hanne Bramness (N)

«

Sat upright and owl-eyed for
hours so thoughts got to pellets
& droppings of words but to
longhand e-mail or fax foxes
barking trees weeping their
sticky in the early hours flashing
sodium tales in the techno light
show of all night club fang.

Frances Presley (f. 1952) er en av Englands mest særegne nålevende poeter. Hun ble født i en engelsk og hollandskindonesisk familie i Derbyshire i 1952. Etter år som bibliotekar og politisk aktiv debuterte hun som lyriker med The Sex
of Art i 1988. I 2007 utkom et utvalg av hennes dikt på norsk: Avgjørende øyeblikk i mors liv. Møt henne i samtale
med sin norske gjendikter. Med dette arrangementet markeres avslutningen på bokserien Stemmens kontinent
(Cappelen 1996–2007), med gjendiktninger av kvinnelige poeter fra 25 land.

»

Geraldine Monk, Noctivagations
Frances Presley

Lørdag 31. mai kl 17.00 Cafe Banken Poetic dialogue
Sharron Hass (Israel) & Helle Bjerkan (N)

«

Sharron Hass (f. 1966) er poet og essayist. Hun debuterte i 1997 og har utgitt tre bøker, senest Subjects of the sun
i 2006. Hun har mottatt en rekke priser og har vært en del av The International Writers Program ved universitetet i Iowa,
USA. Myter og grensene mellom virkelighet, legender og drømmer er tilbakevendende motiver i hennes diktning. Møt
henne i samtale med sin norske gjendikter.
Billetter alle arrangementer kr 100,–

I also saw the Sphinx.
I could not decipher her
meaning, nor could she
decipher mine.
Clarice Lispector
Selected Cronicas

»

Sharron Hass
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Torsdag 29. mai kl 10.00 Bjørnsonforelesningen 2008
"X1aра дуьне б1арлаг1а ю те?" «Er livet et stort mirakel?»

Friby-forfatteren Musa Mutaev er den første tsjetsjener som er oversatt til norsk
Mutaev er født i 1956 i Kirgisistan. Familien var deportert dit av Stalin. I 1957 dro familien tilbake til Argon i Tsjetsjenia,
der Mutaev vokste opp. Der arbeidet han som lærer i 8 år. Han ble viseredaktør i kunst- og litteraturmagasinet «Orga»
i Grozny, og debuterte selv som forfatter med novellen «Ulv». Tidligere hadde han skrevet ulike små fortellinger som
kom på trykk i tsjetsjenske magasiner.
Pga. flere kriger i Tsjetsjenia på 1990-tallet måtte Mutaev flykte. Han tilbrakte flere år i en leir i Ingusjetia. I 2004 måtte
han igjen flykte, og han kom til Trondheim som fribyforfatter med hjelp fra Helsingforskomitéen og Norsk PEN.
Fribyforfattere omfattes av et internasjonalt nettverk av fribyer for forfulgte forfattere. Kommunestyret i Lillehammer
har vedtatt at kommunen skal søke om å bli friby. Selv om perioden som fribyforfatter nå er over for Musa Mutaev, har
han bestemt seg for å leve og skrive videre med base i Norge. Han er leder for Tsjetsjenske PEN i eksil.
I dag er Mutaev en av Tsjetsjenias mest populære forfattere. Kuntas skygge er hans første utgivelse på norsk. Krig og
lidelse er et gjennomgående tema i denne novellesamlingen, men det er også plass til medmenneskelighet og
kjærlighet.
Bjørnsonforelesningen skal være en talerstol for fremragende forfattere som har vist engasjement i samfunnsspørsmål
nasjonalt og internasjonalt. Arrangementet skal fremme eller belyse en sak i «Bjørnstjerne Bjørnsons ånd». Problemstillinger knyttet til kamp for ytringsfrihet, menneskerettigheter og demokrati er særlig relevante. Forelesningen arrangeres av Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med Nansenskolen, Maihaugen og Norsk Litteraturfestival.

Program for dagen
09:00 Gratis buss fra skysstasjonen
10:00 Rektor Bente Ohnstad: Velkommen
Ordfører Synnøve Brenden
Klemetrud: Om Lillehammer
som friby
Forfatter og journalist Åsne
Seierstad: Om Tsjetsjenia og
De krenkede
10:45 Pause
11:05 Skuespiller og forfatter Morten
Jostad: Bjørnson-bilder
Kjell Olaf Jensen: Introduksjon
av Musa Mutaev
Forfatter Musa Mutaev:
Bjørnsonforelesningen 2008,
som oversettes til norsk
12:30 Gratis buss tilbake til byen

Torsdag 29. mai kl 14.00 Nansenskolen: Døde penner

1 setning

Ytringsfriheten er truet! Bare i vårt naboland Russland er mer enn 200 journalister blitt drept de siste 15 årene,
blant dem Anna Politkovskaja. Nansenskolen presenterer i samarbeid med Norsk Journalistlag en utstilling som
dokumenterer hennes og mange andres skjebne. Foredrag ved journalist og forfatter Peter Normann Waage.
Panelsamtale med forfatterne Åsne Seierstad og Musa Mutaev, og Kjell Olaf Jensen, Norsk PEN.

Torsdag 29. mai kl 18.00 Hagefest for alle! Litteratur, musikk,
mat og vin i Nansenskolens vakre hage

«

Livet er et stort mirakel.
Døden har mindre
betydning.
Musa Mutaev
Den smittsomme sykdommen

»

Musa Mutaev

Bli med på en riktig litterær hagefest! Klaus Hagerup gir oss et fantastisk kåsereri om sin mor Inger Hagerup.
Jørn Simen Øverli synger tekster av den russiske trubaduren Vysotskij. Stand-up forfatterscene, mat fra grill,
vinsalg. (Hvis regn, innendørs program)
Arrangementet er i samarbeid med Nansenskolen og Norsk Forfattersentrum
Billetter kr 100
EKSTERN ARRANGØR

«

Next to the rigth to create,
the rigth to criticize is the
richest gift that liberty
of thought and speech
can offer.
Vladimir Nabokov
Lectures on Russian literature

»

Åsne Seierstad
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Torsdag 29. mai kl 21.00 Science fiction – tradition and renewal
Science fiction-litteraturen blir oppfattet som relativt ny, selv om mange regner Mary Shelleys Frankenstein som den
første sf-romanen. Det finnes et utall retninger, så som «space travel», «artificial intelligence» og «alien invasion». Man
kan si at hver nye generasjon forfattere, enten de blir assosiert med Old Wave, New Wave eller Cyberpunk, gjenoppfinner sjangeren ved å bruke gamle ideer i nye former. Hvilke tradisjoner finnes egentlig innen science fiction, og
hvordan blir de fornyet av dagens forfattere? Velkommen til en uformell diskusjon mellom sf-forfatter Paul McAuley,
fantasyforfatter Liv Margareth Alver og leder av Oslo Science fiction-festival Heidi Lyshol. Samtalen foregår på engelsk.

« Fear is the mind killer. »

Frank Herbert
Dune

Liv Margareth Alver

Fredag 30. mai kl 16.00 Fremtidens kriger
Vi kjenner historiens kriger: mennesker har til alle tider gått til kamp mot hverandre, og utvikler stadig nye våpen som
gjør kampen mer nådeløs. Hvordan vil fremtidens kriger være? Hva forteller dagens kriger oss om det? Er krig forvandlet fra å være et middel – til å bli et mål? Norske soldater er i Afganistan. Er vi i krig eller er vi ikke?
I panelet: Janne Haaland Matlary (professor i internasjonal politikk), Robert Mood (generalmajor) og Laila Bokhari
(forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt).
Ordstyrer: Aslak Fløgstad Nore (forfatter, journalist og forlagsredaktør).

«

I det jeg uttalte ordet
Askim, blei mitt ekteskap
oppløst.
Dag Solstad
Roman 1987

»

Aslak Nore

Søndag 1. juni kl 17.00 Går det til helvete eller gjør det ikke?
På festivalens siste dag oppsummerer vi alle festivalens debatter om fremtiden, med dette uhyggelige spørsmålet.
Teologene diskuterer om begrepet helvete skal brukes i den nye Bibel-oversettelsen. Vi er opptatt av hvordan kloden vår
med alt sitt liv vil møte fremtiden. Er det håp om en god fremtid? Vi har et bredt sammensatt panel, og samtalen vil
foregå på engelsk.
Alan Weisman (forfatter, USA), Aazim (forfatter, India), Torgeir Schjerven (forfatter), Kjetil Wiedsvang (journalist i DN)
og Kaja Heir Senstad (naturvernsaktivist).
Ordstyrer: Karin Haugen (journalist i Klassekampen).

« I heard God laughing.»

Hafiz
I heard God laughing

Laila Bokhari

«

Hvert skritt bærer
kimen i seg til et pinlig
øyeblikk (...)
Dag Solstad
T. Singer

»

Billetter alle arrangementer kr 100,–

Karin Haugen

Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål

Styrer Norge Statoil,
eller er det omvendt?

«

Skal landet leve,
må sjøinteressene beskyttes,
først og fremst i de hjemlige
farvann, og dernæst så langt
råd er, i andre farvann.
Ukjent forfatter
Sjøoffiser og samfunnsbygger

»

Les intervju med HELGE LUND og tekster av ARNE JOHAN VETLESEN, ANNE HEGE
SIMONSEN og ØYSTEIN NORENG i Samtiden 2-2008, som er ute nå.
Torgeir Schjerven
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1 setning

Onsdag 28. mai kl 19.00 Hva skjer med ytringsfriheten?
Ytringsfrihet skal styrke demokratiet. Hvor vidt skal ytringsfriheten favne?
Har debattene rundt Muhammed-karikaturene fått oss til å se på ytringsfrihet på en ny måte? Oppildner en slik type
ytringsfrihet til etniske og religiøse konflikter i stedet for å bidra til integrering og likeverd?
I panelet sitter blant annet Hege Storhaug (journalist, forfatter og politisk aktivist), Ingar Sletten Kolloen (forfatter), Inger
Elisabeth Hansen (forfatter), Patricia Kaatee (rådgiver i Amnesty International) og Mala Wang-Naveen (journalist).
Ordstyrer: Erling Borgen (journalist, forfatter og utenrikskorrespondent).

«

Er du usikker, så læg
mærke til, hva bankerne,
skibsrederne, jordejerne
ønsker, at du skal gøre
– gør så det modsatte.
Carl Scharnberg
Politiske digte

»

Erling Borgen

«

Torsdag 29. mai kl 19.00 Fremtidens menneske
Hvordan vil mennesket være 50, 100, 1000 år frem i tid? Hvordan vil genetikk, klimaendringer, migrasjon og ny teknologi komme til å påvirke mennesket? Hvilke endringer kan vi se for oss når det gjelder familieformer, kjønnsroller,
seksualitet, etnisitet og klasse i fremtiden?
I panelet sitter Dag O. Hessen (biolog), Inge Lønning (prest og stortingspolitiker), Wencke Mühleisen (kjønnsforsker),
Nina Kristiansen (redaktør for forskning.no) og Jon Bing (jussprofessor og forfatter).
Ordstyrer: Marte Michelet (journalist i Dagbladet) Arrangementet er et samarbeid med Dagbladet.

Han hadde ikke til hensikt
å skrive en ny Don Quijote
– hvilket var lett – men selve
Don Quijote.
Jorge Luis Borges
Labyrinter

»

Simen Ekern

«

Le labyrinthe est la patrie
de celui qui hésite.
Walter Benjamin
Zentralpark

Fredag 30. mai kl 19.00 The future Europe
Hvilke utfordringer står fremtidens multikulturelle Europa overfor? Hvordan skal vestlige intellektuelle forholde seg til
disse utfordringene? Er Islam en trussel mot demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter, eller er det islamofobi som
utgjør den største trusselen mot disse verdiene? Er det noen vei utenom «clash of civilizations»?
Ian Buruma vs. Pascal Bruckner. Begge er sentrale, profilerte, europeiske intellektuelle. De representerer svært
forskjellige syn i en av de viktigste debattene i vår tid. Ian Buruma er nederlender (se omtale på side 14). Pascal
Bruckner er franskmann. Hans bok Botferdighetens tyrrani som nettopp kom på norsk, er et knallhardt angrep på det
han mener er europeisk selvhat og feilaktig skam både overfor islam og den tredje verden.
Ordstyrer: Simen Ekern (debattredaktør i Dagbladet).
Arrangeres i samarbeid med Dagbladet. Debatten vil foregå på engelsk.
Billetter alle arrangementer kr 100,– Støttet av Institusjonen Fritt Ord.

Pascal Bruckner

«

Bukk fra luften, bukk fra
bunden, stangedes i samme
stunden.
Henrik Ibsen
Peer Gynt

»

Eldrid Lunden

Onsdag 28. mai kl 14.00 Nansenskolen: Fremtidens forfattere?
Det har vært en livlig debatt rundt forfatterutdanningene det siste året. Hva lærer studentene? Blir det viktig
litteratur? Skjer det en ensretting? Innledning ved Eldrid Lunden, professor ved Forfatterstudiet i Bø.
Panelsamtale med Cathrine Krøger, journalist, Merete Morken Andersen, forfatter og skrivelærer, og de tidligere
Bø-studentene Leonard Ibsen og Mathias Samuelsen.
EKSTERN ARRANGØR
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Onsdag 28. mai kl 14.00 Arild Linneberg: «Hvem var futuristene?»
Futurismen oppsto som en kunstbevegelse på begynnelsen av 1900-tallet, med særlig nedslagskraft i Italia, Russland og
England. Futuristene erklærte sin avsky for fortidens politiske og kunstneriske ideer. De ville rasere alt gammelt til
fordel for et radikalt kunstnerisk uttrykk i pakt med den nye tids industrielle og teknologiske fremskritt. Den italienske
futuristen Filippo Marinettis utsagn «En racerbil i vill fart er vakrere en Nike fra Samothrake!» ble stående som en
kvintessens av bevegelsens manifest.

« Øi, øie meg! »

Sofokles
Kong Oidipus

Arild Linneberg

Onsdag 28. mai kl 16.00 Inger Gjelsvik: «Hvem er Margaret Atwood?»
Margaret Atwood (f. 1939) er poet med en forsker i magen. Hun ruver i kanadisk åndsliv, og blir sågar beskyldt for å
være for flink — noe man neppe ville bebreide en mannlig forfatter. Hun debuterte med dikt i 1961, og har siden utgitt
over 50 bøker. I Norge er hun mest kjent for sine romaner, som Tjenerinnens beretning, Katteøyet, Den blinde
morderen og Oryx og Crake. Hennes siste novellesamling, Moralsk forvirring, inneholder hennes kanskje mest åpent
selvbiografiske tekster. Atwoods norske oversetter spør: Har vi henne nå? Husk også MIDNATT I PARKEN, natt til
fredag: et møte med Margaret Atwood i det virtuelle rom.

«

Problemet sitter i knollen
vi har øverst på kroppen.
Jeg er ikke imot kroppen,
ikke hodet heller: bare halsen,
som gir en illusjon om at de
er adskilt.
Margaret Atwood
Gjenkjennelsen

»

Inger Gjelsvik

Onsdag 28. mai kl 20.00 Sissel Lie: «Hvem er Gaétan Soucy?»
Kanadiske Gaétan Soucy (f. 1958) debuterte som forfatter i 1994 og fikk sitt store gjennombrudd i 1998, med romanen
La Petite fille qui aimait trop les allumettes (norsk utgave 2008: Den lille piken som elsket fyrstikker). Han
hevder selv at han aldri har skrevet en bok som ikke har kastet seg over ham som en ørn, og at han arbeider mer
intuitivt enn intellektuelt: først når han er ferdig med en bok, kan han si hva som kom over ham. Hans norske oversetter Sissel Lie vil gi en introduksjon til forfatterskapet, som en opptakt til Soucys hovedforedrag i Lillehammer Kino,
torsdag kl 16.00.

«

våg det du ikke våger,
det er der du føler nytelse,
lag aldri ditt her av annet enn
et der, og fryd deg, fryd deg
over redselen, vær der du er
redd for å gå, kast deg frem,
det er riktig vei!
Hélène Cixous
Nattspråk

»

Sissel Lie

Torsdag 29. mai kl 14.00 Steinar Lone: «Hvem er Mircea Cărtărescu?»
Mircea Cărtărescu (f. 1956) er en av Romanias fremste nålevende forfatter. Hele fire bøker av ham er nå oversatt til
norsk: Travesti (1998), Nostalgien (2001), Orbitor; Venstre vinge (2008) og essaysamlingen Europa er formet
som hjernen min (2008). Romanene hans er ofte store og kompliserte byggverk. Samtidig rommer de et vell av
gripende historier, fantastiske tankesprang og presise bilder på sterke følelsesmessige relasjoner. Steinar Lone, som har
oversatt Cărtărescu til norsk, vil gi en innledning og en veiledning til hva man kanskje bør begynne med, og hva man
kan vente seg. Husk også dybdeintervjuet med Cărtărescu, Cafe Banken, fredag 30. mai kl 12.00.

Storgt 76, 2609 Lillehammer • Tlf: 61 05 75 70 • www.tilbords.no

«

En roman er et speil som
føres langs en vei.
Stendhal
Le Rouge et le Noir

Steinar Lone

»

Opplysningstid
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Torsdag 29. mai kl 20.00 Nan Bentzen Skille: «Hvem er Doris Lessing?»

«

En Mand er en Mand,
en Kvinde er en Kvinde, men
et Menneske – et Menneske,
Rørdam, det er en Mand
og en Kvinde.
Marie Bregendahl
Holger Hauge og hans Hustru

Doris Lessing fikk Nobelprisen i litteratur i 2007. «Think wrongly, if you please, but in all cases think for yourself», sier
forfatteren, som gjorde furore med Den gyldne notatbok i 1962. Med mot og nysgjerrighet fortsetter hun å utforske
vilkårene for personlig frigjøring og politisk forandring, og stirrer fremtidens demoner rett inn i hvitøyet. Hva er det hun
ser?

Fredag 30. mai kl 14.00 Fredrik Wandrup: «Hvem var Jules Verne?»

»

Nan Bentzen Skille

Om Jules Verne (1828–1905) ikke var science fiction-sjangerens far, var han den som moderniserte den. Verne var en
forfatter med det grenseløse som tema. På makeløst vis kombinerte han fantasi og vitenskapelighet. I romaner under
fellestittelen «voyages extraordinaires» lot han sine helter reise i lufta, på kloden, under vann, til jordas indre, ut i
rommet – til og med inn i solsystemet. For Verne var fremtiden et rom med tusen muligheter, på godt og vondt. Hans
forfatterskap er en hyllest til det ukjente; til eventyr, menneskelig mot og drift til å overleve.

Lørdag 31. mai kl 14.00 Thomas Hylland Eriksen: «Hva er tid?»

«

Hvis det er en ting i verden
man kun skal omgås med den
ytterste varsomhet, så er det
evighetsmaskinen!... Man kan
være sikker på at man ikke vil
slippe helskinnet fra den...
Louis-Ferdinand Céline
Død på kreditt

»

Fredrik Wandrup

Menneskelig tid kan deles inn i fortid, nåtid og fremtid, men også i rask og langsom tid, kort tid og lang tid, dårlig tid
og god tid. Foredraget vil undersøke konsekvenser av forskyvninger i forholdet mellom de ulike måtene å erfare tid på:
Hva skjer med fremtiden når fortiden blir irrelevant, og hvor ble det av den langsomme tiden i informasjonssamfunnet?

«

It was the afternoon of
my eighty-first birthday, and
I was in bed with my catamite
when Ali announced that the
archbishop had come to see
me.
Anthony Burgess
Earthly Powers

»

Lørdag 31. mai kl 20.00 Kjetil Korslund: «Hva er Frankenstein?»
Frankenstein blir gjerne regnet som verdens første science fiction roman. Victor Frankenstein og hans monster er
dessuten blant de få figurer fra litteraturen som alle har en forestilling om. Fortellingen er blitt stående som erkeeksempelet på hvilke uante konsekvenser som kan hjemsøke et velment prosjekt. Men Mary Shelleys roman fra 1818
har ingen entydig moral. Det antas som regel at historien er en advarsel mot å tukle med naturen, men Mary Shelley
hadde som andre romantikere stor tro på at vitenskapen skulle kunne bedre menneskenes kår. Så, hva gikk galt?

Thomas Hylland Eriksen

«

Det var en trist kveld
i november jeg nådde målet
for alle mine anstrengelser.
Mary Shelley
Frankenstein

»

Billetter alle arrangementer kr 100,–

Kjetil Korslund

Storgata – Strandtorget Lillehammer • Tlf: 61 25 47 09 • www.belsvik.no
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KULTURHUSET BANKEN / GALLERI DREYER

Foredrag

1 setning

Onsdag 28. mai kl 16.00 Kulturhuset Banken, Holbøsalen
Øystein Sørensen: Hva om Hitler hadde vunnet annen verdenskrig?
Kontrafaktisk historieskrivning dreier seg om det som ikke skjedde, men som kunne ha skjedd. Det har lenge vært
betraktet som et stebarn i historiefaget. Også skjønnlitterære forfattere har skrevet om hva som kunne ha skjedd hvis
Hitler hadde vunnet annen verdenskrig – og mange andre kontrafaktiske temaer. Historikeren Øystein Sørensen spør:
Hvor går grensen mellom kontrafaktisk historieskrivning og kontrafaktisk historisk skjønnlitteratur? Er det mulig å finne
noen klar grense? Og hvis ikke – hva kan det si om forholdet mellom historieskrivning og skjønnlitteratur?

«

Lykken later til å ligge
i fritid.
Aristoteles
Den Nikomakiske etikk

Øystein Sørensen

Torsdag 29. mai kl 12.00 Cafe Banken
Ebba Witt-Brattström: Dekadansens kjønn. Litteratur og politikk rundt 1900
St. Hans-aften 1888 traff den skånske poeten Ola Hansson den baltiske kritikeren Laura Marholm hjemme hos Georg
Brandes i København. Det var et møte mellom vest og øst, mellom estetmannen og den Nye Kvinnen. Fra dette øyeblikk
av var deres liv og verk sammenflettet. Det «litterære bandittparet» sjokkerte den europeiske kulturdebatten med sine
dristige ideer om kjønn og seksualdrift. Ebba Witt-Brattström (f. 1953) er svensk professor og litteraturviter. Foredraget
er basert på hennes seneste bok, den kritikerroste Dekadensens kön.

«

Jag har nu icke mer än
ett enda intresse kvar:
att studera och njuta könet.
Ola Hansson
Sensitiva amorosa

»

Ebba Witt-Brattström

«

If they can get you
asking the wrong questions,
they don't have to worry
about answers.
Thomas Pynchon
Gravity's Rainbow

Torsdag 29. mai kl 17.00 Galleri Dreyer
John Erik Riley & Jorunn Økland:
Apokalypsen ifølge Karl Marx, George Bush, Albert Åberg og Radiohead
Apokalypsen har eksistert som forestilling i uminnelige tider. Ironisk nok har lesere alltid vært overbevist om at et skrift
som Johannes’ Åpenbaring er skrevet for akkurat deres tid, og at akkurat de har oppdaget «koden» til å forstå det rett.
Forestillingen om apokalypsen ser samtidig ut til å være i endring. Fra å beskrive den store endetiden, handler mye av
dagens popkultur og litteratur om å leve i en endetid. Eller leve med den, tolerere den, forstå den. I to parallelle foredrag vil forfatter John Erik Riley og professor i kjønnsforskning Jorunn Økland undersøke endetidsvisjoners relevans og
nedslagskraft i vår egen tids politikk, litteratur og populærkultur. Ordstyrer: Jon Kåre Time, journalist i Morgenbladet.

»

»

John Erik Riley

«

Ithaca has granted you the
lovely voyage.

»

Kωνσταντίνος Καβάφη
(Konstantinos Petrou Kavafi)
ΙΘΑΚΗ (fra The complete
poems of Cavafy)

Billetter alle arrangementer kr 100,–
Jorunn Økland

2008 A FOLK ODYSSEY

«

Han tok øksen helt frem,
grep om den med begge
hender og svingte den i luften;
han sanset knapt seg selv der
han nesten mekanisk, og så
godt som uten anstrengelse,
lot øksehammeren synke ned
i den gamles hode.
Fjodor Dostojevskij
Forbrytelse og straff

Culturally, historically, and aesthetically signiﬁcant.
Selected for preservation. Presenting a musical
drama of tradition, adventure and exploration!

FolkeLarm

Oslo 25.-28. September 2008

»

www.folkelarm.no
Jon Kåre Time

Skandinaviske møter

CAFE BANKEN

1 setning

Onsdag 28. mai kl 17.00 Understrømmer
En samtale mellom Naja Marie Aidt (DK) og Merethe Lindstrøm (N)
Naja Marie Aidt fikk Nordisk Råds litteraturpris 2008 for boken Bavian. De femten novellene handler om hverdagsepisoder som blir dramatiske, til og med katastrofale. Det kan starte med hyggelige situasjoner som søndagstur, biltur
og bryllupsreise til en gresk øy, hvor et ord eller en hendelse plutselig snur opp ned på det hele.
Merethe Lindstrøm var en av de norske kandidatene til samme pris. Gjestene er hennes sjette novellesamling.
Personene i novellene opplever og samhandler i nåtid, samtidig som fortiden er et stadig trykk. Lindstrøm skriver om
mennesker som lever i nære forhold, og på en stillferdig, men intens måte nærmer hun seg det usagte mellom dem.
Møt de to forfatterne i samtale om det som rører seg under vår daglige overflate, og om novellen som sjanger. Er novellen best egnet når man vil skildre presist de viktige situasjonene og hendelsene i hverdagen? Hvordan ser fremtiden til
novellen ut?

Torsdag 29. mai kl 17.00 Endetidsvisjoner
En samtale mellom Mattis Øybø (N) og Göran Sahlberg (S)
I Mattis Øybøs roman Ingen er alene har en gruppe hvitkledte samlet seg i Frognerparken for å vente på verdens undergang. Dagen er 24. august 2003, og menneskene tilhører en religiøs sekt. Men undergangen kommer ikke, tiden og livet
går videre. En av dem som var med, begynner i terapi. Psykolog Harald Stange prøver å finne ut hva det var som fikk
pasienten til å tro at endetiden var kommet.
Göran Sahlbergs debutroman Da tiden tok slutt (norsk utgave: 2008) går tilbake til Sverige på midten av femtitallet.
Guttungen på seks år vil bli som faren, predikant med mørke klær som snakker om frelste og ufrelste. Men moren vil
at han skal være en vanlig gutt. En dag er både far og mor plutselig borte. Har de blitt hentet opp til det store Luftmøtet?
For å forstå hva som har skjedd, griper gutten til profetiene.
Møt de to forfatterne i samtale om endetidsvisjoner. På hvilken måte er vi mennesker preget av forestillinger om
verdens undergang? Hvordan påvirker slike visjoner vår tenkning om fremtiden?
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«

kærligheden findes,
kærligheden findes/så
glemsomt din hånd puttet
ind som en unge/i min,/
og døden umulig at huske.
Inger Christensen
Alfabet

»

Naja Marie Aidt

«

... og i denne litt fomlete
sårbarheten nærmer vi oss
hverandre, viser hverandre
så å si huden på innsiden av
armene, ved den umerkelige
grensen.
Tor Ulven
Vente og ikke se

»

Merethe Lindstrøm

«

Den totala glömskan.
Det är en sorts examen/som
avläggs i det tysta: att gå
över gränsen och ingen
märker det...
Tomas Tranströmer
Det vilda torget

»

Göran Sahlberg

«

We tell ourselves stories
in order to live.
Joan Didion
The White Album

Samtalene ledes av Magnhild Bruheim.
Billetter begge arrangementer kr 100,– Støttet av Nordisk Kulturfond

»

Mattis Øybø

«

Gjev du meiningsløysa
meining og formløysa form,
då har du tenkt ein tanke,
då har du stilt ein storm.
Ragnvald Skrede
Bak dei siste blånar

»

Magnhild Bruheim
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KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN

Fremtidsutsikter

1 setning
«

There is a crack, a crack
in everything that's how the
light gets in.
Leonard Cohen
Anthem

»

Hanne Møller

FREMTIDSUTSIKTER er en serie spesielt for årets program, som utdyper festivalens hovedtema.
Vi har invitert fire norske forfattere til å møte fire representanter for ulike trosretninger i Norge.
De er blitt utfordret til å formidle sine tanker om hva fremtiden vil bringe, gjennom foredrag, opplesning og samtale.
Programleder er Hanne Møller (mag. art, cand. mag og journalist, Danmark)

Onsdag 28. mai kl 18.00

Anne Karin Elstad

Anne Sender

Matias Faldbakken

Shoaib Sultan

Karl Ove Knausgård

Anne Gustavsen

Linn Ullmann

Ram Gupta

Forfatteren Anne Karin Elstad møter Anne Sender, forstander i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo.

Torsdag 29. mai kl 18.00
Forfatteren Matias Faldbakken møter Shoaib Sultan, generalsekretær i Islamsk Råd.

Fredag 30. mai kl 18.00
Forfatteren Karl Ove Knausgård møter Anne Gustavsen, redaktør av Korsets Seier, Pinsebevegelsen.

Lørdag 31. mai kl 18.00
Forfatteren Linn Ullmann møter Ram Gupta, halvt kristen – halvt hindu og religionshistoriker.
Billetter alle arrangementer kr 100,– Støttet av Institusjonen Fritt Ord

Med Navigator inn i fremtiden
Hvem er du, hvor vil du og hvordan skal du komme dit?
For å gjøre fremtiden mindre usikker har vi
utviklet Navigator – et verktøy som går inn i bedriftens kjerne
og stiller disse tre grunnleggende spørsmål.
Det gjelder å starte i nåtid, for å få en god fremtid.
www.dialecta.no

Gjøvik: Tlf 61 14 54 80

●

Lillehammer: Tlf 61 24 67 70

●

Vinstra: Tlf 61 29 21 80

Påmelding nødvendig for klasser og grupper. Utfyllende informasjon på:

www.litteraturfestival.no
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BARN OG UNGE

BARN OG UNGE PEGASUS BARN OG UNGE PEGASUS BARN OG UNG
«Det som gjer at vi kan spegla oss i kvarandre»
Ingelin Røssland var den første vinneren av UPrisen – ungdommens favoritt – da den ble delt ut under Norsk
Litteraturfestival i 2007. Fjorårets UPrisvinner vies spesiell oppmerksomhet under årets festival.
Når Ingelin skriver for ungdom henter hun fram «sin indre fjortis»:
«Som fjortis leita eg i musikk, bøker og film etter noko som kunne spegla meg. Som forfattar leitar eg framleis like
intenst gjennom historiene og menneska eg diktar opp. Gjennom å leva meg inn i situasjonar som kan vera framande
for meg i utgangspunktet, leitar eg etter det som er likt. Det som gjer at vi kan spegla oss i kvarandre.»
Ingelin Røssland er født i 1976 og har vokst opp på Tysnes i Sunnhordland. Hun debuterte som forfatter i 1998 med ungdomsromanen «Viss du vil». Hun har vunnet flere priser. Røssland har jobbet som journalist og producer i fjernsynsprogrammet Newton på NRK1.

1 setning
«

All animals are equal but
some animals are more equal
than others.
George Orwell
Animal Farm

»

Ingelin Røssland

Onsdag 28. mai kl 17.00 Lillehammer Bibliotek Dybdeintervju
Hva gjør litteratur for ungdom særpreget? Hva slags språk kan en bruke i ungdomsbøker? Ingelin svarer slik om sin
egen ungdomslesing: «Det måtte vera noko meir enn snusk for at eg skulle lesa heile historia. Noko eg kunne kjenna
meg igjen i, noko som kanskje fekk meg til å tenka nokre nye tankar eller syna meg ei ny side av livet og verda.»
I dette dybdeintervjuet kommer vi nærmere forfatteren og bakgrunnen for at hun skriver som gjør.
Intervjuer er Jon Ewo

MØT INGELIN RØSSLAND UNDER ÅRETS FESTIVAL:
Onsdag 28. mai kl 10.00 Bingo’n
Monsterhappy

VORITT
MENS FA

UNGDOM

Torsdag 29. mai kl 13.00
Kulturhuset Banken U
Utdeling av UPrisen for 2008 m.m.

Onsdag 28. mai kl 17.00
Lillehammer Bibliotek
Fredag 30. mai kl 17.00 Parkkafeen
Det som gjer at vi kan spegla oss Ungdomsbokbar
i kvarandre Dybdeintervju ved Jon Ewo
Fredag 30. mai kl 20.00
Torsdag 29. mai kl 09.00
Lillehammer Bibliotek
Hammartun ungdomsskole
UFO-arrangement: Minibanken
Psykt! Psprengt!
Lørdag 31. mai kl 18.00 Bingo’n
Torsdag 29. mai kl 12.00 Plan B
Strereo
2 på 1 time
Lørdag 31. mai kl 21.00
Gunnar Ardelius og Ingelin Røssland
Lillehammer Kino
Forfattere velger film
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Påmelding nødvendig for klasser og grupper. Utfyllende informasjon på:

BARN OG UNGE

www.litteraturfestival.no

GJENNOMFØRTE KURS OG VERKSTEDER GJENNOMFØRTE KURS OG
1 setning
«

For Per i Berlin har
drevet det med å skyte efter
påskekjerringer i minst femti
påskeaftener og aldri truffet
noen.
Selma Lagerlöf
Et barns erindringer

Tegneseriekurs
Høsten 2007 gjennomførte Flu Hartberg og Geir Moen tegneseriekurs for elever i ungdomsskolealder. Det var deltagere fra Hamar, Lillehammer, Gausdal og Øyer.
Alle ferdigstilte hver sin serie.

»

Story og stripe
Et tegneserieverksted for elever i ungdomsskolealder. Kursholder var Arild Midthun, en av landets
fremste tegneserieskapere og landets eneste godkjente Donald-tegner. Resultat fra tegneserieverkstedene publiseres under festivalen.

Redesign tekstil
Hovedtilbudet til ungdomstrinnet har vært et utvalg kurs og verksteder med fokus på redesign.
Et tekstilverksted er gjennomført med elever fra Brumunddal og Smestad ungdomsskole.
Kursleder har vært Karen Pederstad, utdannet kles- og kostymedesigner.

Redesign tekst
I regi av Lillehammer kulturskole har forfatter Arne Hugo Stølan gjennom
skoleåret gjennomført skrivekurs på ungdomsskoler i Lillehammer.
Fram mot festivalen har skriverene gjennom flere fordypningsverksted
nærmet seg «Fremtiden». En av inngangene har vært
redesign av eksisterende tekst. Arne Hugo Stølan er lyriker,
debuterte i 1987, har til nå utgitt åtte egne diktsamlinger og en gjendiktning.

«hode!Se, jeg kan sykle uten
»

Carl Barks,
Donald Duck & Co 20, 1999

Arild Midthun

«

Tenk på kunsten, og hold
halen i ro.
Tove Jansson
Farlig midtsommer

Mange år senere, foran
«eksekusjonspeletongen,
måtte
oberst Aureliano Buendîa
tenke på den ettermiddagen
for så lenge, lenge siden, da
faren tok ham med for å vise
ham isen.
Gabriel Garcìa Marquez
Hundre års ensomhet

»

Arne Hugo Stølan

Karen Pederstad

»

Påmelding nødvendig for klasser og grupper. Utfyllende informasjon på:

www.litteraturfestival.no

BARN OG UNGE
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VERKSTEDER GJENNOMFØRTE KURS OG VERKSTEDER GJENNOMFØ
1 setning

Trelinjer
Gjennom dette prosjektet for elever fra mellomtrinnet ønsker vi å fokusere på papirets historie og betydning som
medium for det skrevne ord. Elever håndlager papir. Forfatter Arnt Birkedal har holdt skrivekurs. Du finner tekstene
skrevet på håndlaget papir i Lillehammer sentrum! TRELINJER er et samarbeid med Klevfos Industrimuseum og
Ringsaker kommune. Arnt Birkedal har gitt ut en rekke bøker for voksne, barn og unge, samt dikt og romaner. Han har
også skrevet en rekke sangtekster og holdt en mengde skrivekurs.

Ord tar form
Har ord en form? Tar ord form? Et skapende verksted hvor forfatteren
Liz Bente Løkke Dæhlie og billedkunstneren Peder Bugge skaper ord
og gir ordene form. Resultatene av elevers arbeid vises i en utstilling
på Lillehammer bibliotek.

«

Der skal strutsar halda til
og raggete troll hoppa
omkring.
Jesaja
Det gamle testamente

»

Arnt Birkedal
det skal behøve
«å taTenkheleatlivet
å bli barn,
og våge å tenke et barns
tanker igjen.
Göran Tunström
Skimmer

»

Liz Bente Løkke Dæhli

Alle kurs og verksteder er arrangert i samarbeid med og støtte av Kulturmenyen, Oppland Fylkeskommune.

«Får Askeladden hjelp i fremtiden?»

Skriv og vinn!

Sammen med Hunderfossen familiepark har vi utlyst en konkurranse om nyskriving av «Askeladden og de gode hjelperne» vinklet mot årets tema, FREMTIDEN. Vinneren offentliggjøres under festivalen. Se www.litteraturfestival.no for
fullstendig utlysningstekst.

En dagbok fra 2108..?
En flaskepost fra
fremtiden..?
En hilsen til dine
etterkommere...?
Gudbrandsdølen
Dagningen utfordrer
distriktets ungdomsskoleelever til å skrive
en tekst om fremtiden.
Du kan skrive sakprosa eller
skjønnlitterært. Premie for
beste tekst er en
MacBook, verdi 10 390,–.
Innleveringsfrist 15. mai.
Fullstendig utlysningstekst på
www.litteraturfestival.no
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Påmelding nødvendig for klasser og grupper. Utfyllende informasjon på:

BARN OG UNGE

www.litteraturfestival.no

Tirsdag 27. mai kl 10.00 Kulturhuset Banken Fire forfattere i ring – og på tur

1 setning

Møt fire forfattere og deres lekne og fargerike univers! – formidlet med ord, strek og bevegelse. Med Bjørn Rørvik, Kari
Sverdrup, Ingunn Aamodt og Kristin Roskifte. Fire barnehager får også besøk av forfatterne.

«

Før en drøm blir virkelig,
vil verdens sjel alltid prøve
det som du har lært
underveis.
Paulo Coelho
Alkymisten

Tirsdag 27. mai kl 12.00 Kulturhuset Banken Det hemmelige eventyret

»

Idun E. Østgård har skrevet boken forestillingen bygger på. Forteller Øyvind Granasen Fougner gir oss et møte med eventyret gjennom bruk av lyd og bilder. Som en del av forestillingen vil også elever ved Kulturskolen spille. Etter forestillingen er det frukt, boller og saft til alle.

Tirsdag 27. mai kl. 09.00 Ekrom skole
Pinnsvinmamma

Idun Østgård

Skoleforestillingene er produksjoner beregnet for Den kulturelle skolesekken. De
arrangeres i samarbeid med Kulturmenyen, Oppland Fylkeskommune.

Et annerledes møte med billedboka «Pinnsvinmamma», skrevet av
Kari Saanum. Den fremføres «live» av forfatteren,
sammen med Gry Moursunds bilder og animasjoner,
og komponist Jon Halvor Bjørnseths originalskrevne lydbilder.

But who would have
«thought
we had that much
power? »

Joyce Carol Oates
Bad Girls

Onsdag 28. mai kl 09.00 Åretta ungdomsskole
Kaoskrigeren

Kari Saanum
one can hit their target
«withNotheir
eyes closed. »

En litteraturproduksjonen basert på Annette Münch sin roman. Alis Hartberg skrevet musikk
inspirert av fortellingen, og sekvenser av boka er filmet. Samproduksjon mellom Telemark og Hedmark,
koordinert gjennom Litteraturbruket.

Torsdag 29. mai kl 09.00
Hammartun ungdomsskole Psykt! Psprengt!
Sammen med skuespiller Andreas Holt skal forfatter Ingelin Røssland
inn i skriveprosessen. De skal finne ut og vise hvordan ideene kommer,
må etterprøves, forkastes – eller ikke er der i det hele tatt …
Samproduksjon mellom Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Buskerud,
Hedmark og Oppland, koordinert gjennom Litteraturbruket.

Paulo Coelho
The Devil And Miss Prym

Annette Münch
Hamsun og Nansen
«hetBåde
én gang Hansen. »

Karsten Isachsen
Lyspunkter

Andreas Holt

Påmelding nødvendig for klasser og grupper. Utfyllende informasjon på:

BARN OG UNGE

www.litteraturfestival.no

Biblioteket
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1 setning
«

Gjør det en gang til a,
Karius!
Thorbjørn Egner
Karius og Baktus

»

Bjørn Rørvik

Onsdag 28. mai kl 10.00 Reven og grisungen
Bjørn Rørvik leser og viser tegninger fra den nye boka si, «Tutomaten». Sammen med tegneren Per Dybvig har Bjørn
skapt en særpreget bokserie med mye humor i tekst og bilder.

«

Kan en bokstav åpne et
rom man aldri har vært i?
Jan Kjærstad
Tegn til kjærlighet

Onsdag 28. mai kl 12.00 Jorda rundt på 29 bokstaver
Forfatter og illustratør Kristin Roskifte vil ta med barna på bokstavjakt
i boka «Jorda rundt på 29 bokstaver», snakke om tegneglede, reiseglede
og om gleden ved å lage egne historier.

Kristin Roskifte
look at the bright
«sideAlways
of life. »

Monthy Pyton
Life of Brian

Torsdag 29. mai kl 10.00 Gull-rot og hybelkaniner
Kari Sverdrup vil fortelle om å få ideer og skrive dem ned,
og om samarbeidet med illustratøren Jens Kristensen, som kan tegne
og male de bildene hun selv ikke kan.

Kari Sverdrup

«

For ellers er jeg ikke noe
menneske, men bare en liten
lort, sa Jonatan.
Astrid Lindgren
Brødrene Løvehjerte

»

Torsdag 29. mai kl 12.00 Den mystiske posen
Karin Kinge Lindboe vil lese fra og fortelle om
bøkene hvor Sam er gjennomgangsfigur.
Kanskje vil hun røpe litt om den neste boka om Sam.

en rundt jorden
«medSliksinflakker
lengsel, og uskrevne

Karin Kinge Lindboe

reiseskildringer lagres i ens
sjel.
Harry Martinson
Reiser uten mål

»

Fredag 30. mai kl 10.00 Bisk
Illustratør og forfatter Bjørn Ousland tegner og
forteller om hundevalpen Bisk, som finner en
menneskeunge utenfor butikken.

»

som har begge beina
«påDen
jorda står stille. »

Bjørn Ousland

Tor Åge Bringsværd
Den som har begge beina på
jorda står stille (eller: Alveolene
kommer!). Om de merkelige
hendelsene som rystet London
den 26. og 27. mai 1973.
En digresjonsroman. Vel blåst

Fredag 30. mai kl 12.00 Kalle komet
Forfatter Knut Nærum og illustratør Bjørn Ousland forteller om «Kalle Komet»,
som bodde på en romstasjon med foreldrene sine.

Knut Nærum
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Påmelding nødvendig for klasser og grupper. Utfyllende informasjon på:
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SANT & SAKLIG SANT & SAKLIG SANT & SAKLIG
Sant & saklig gir møter med forfattere som skriver om sak og fag.

1 setning
«

Et klokt menneske mener
at helsen er det mest
verdifulle for menneskene.
Hippokrates
Om legekunsten, 400 f. Kr.

»

Tirsdag 27. mai kl 12.00 Lillehammer Kino Livets kjemi
Hva må til for at cellene i kroppen vår skal kunne samarbeide, sende beskjeder og forstå hverandre? Et møte med
kjemien i livet, formidlet av forsker Hanne S. Finstad – som også gir PÅFYLL til lærere kl 14.00.

Hanne S. Finstad

Onsdag 28. mai kl 10.00 Lillehammer Kino Tutankhamon

«

Du er en ordenlig
vattnisse.
Ole Lund Kirkegaard
Gummi-Tarzan

Tutankhamon er kanskje den egyptiske faraoen man vet minst om, samtidig som han er en av de mest berømte. Han
levde i en turbulent tid, ble farao bare 8 år gammel og døde svært ung. Forfatter Ingunn Aamodt gir oss en fortelling
om LIVET – KJÆRLIGHETEN – DØDEN.

»

Ingunn Aamodt

GROTTEN GROTTEN GROTTEN GROTTEN GROTTEN GROTTEN
Et sted for sitrende spenning, mystiske hendelser, fantastiske møter, eventyrlige fortellinger og grusomme grøss.

Onsdag 28. mai kl 10.00 Bingo’n Monsterhappy
Linn T. Sunne har skrevet «Happy». Ingelin Røssland har skrevet
«Monstertanta». Mer enn et møte med bøkene, er dette et møte
med to forfattere som skriver for barn og ungdom. Hva former ordene
de skriver?

Torsdag 29. mai kl 10.00 Bingo’n Alvetegnet

og til var dei så forelska
«at Avutelampa
blinka. »
Rune Belsvik
Verdas mest forelska par

Linn T. Sunne

«

In our family, there was
no clear line between religion
and fly fishing.
Norman Maclean
A River Runs through It

»

Trilogien «Alvetegnet» forteller en uvanlig spennende historie som
trekker trollene ut i lyset igjen. Forfatter Sigbjørn Mostue tar deg
med inn i en verden du må vite mer om!
Sigbjørn Mostue

Påmelding nødvendig for klasser og grupper. Utfyllende informasjon på:
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!LESELØYPE !LESELØYPE !LESELØYPE !LESELØYPE !LESELØYPE !LES
Onsdag 28. mai – fra kl 10.00 Maihaugen
Et samarbeid med Foreningen !les sin satsing på idrett og lesing. !leseløype er leken kobling mellom kjennskap til, og kunnskap om,
bøker og idrettsaktiviteter – svært vidt definert! Bli med på litteraturdag! Premieutdeling under konserten med Geirr Lystrup kl 13.00.

1 setning

Med Geirr på tur
For bistandsorganisasjonen FORUT har Geirr Lystrup skrevet «Sangen om Yebo» og «Sangen om Vasana». Til høsten
kommer «Sangen om Omis» fra Nepal. Pegasus har invitert til et sangsamarbeid. Resultet er to konserter med Geirr og
band.

«

...men man føler sig så
fjollet, når man sidder og rør
rundt.
Sundhedsråd
Piet Hein

»

Onsdag 28. mai kl 13.00 Maihaugsalen Skolekonsert
Geirr Lystrup

Onsdag 28. mai kl 18.00 Maihaugsalen Familiekonsert

GROTTEN GROTTEN GROTTEN GROTTEN GROTTEN GROTTEN
Torsdag 29. mai kl 12.00 Bingo’n Marg & Bein
Jon Ewo og Ingunn Aamodt er to av forfatterne av denne grøsserserien, som er råspennende lesning for
de modigste. Hva som skjer i GROTTEN denne dagen vet ingen før tiden er inne... hvis noen tør å komme!

«

Bæ, bæ, lille lam, har du
noe ull.
Alice Tegnér
Den store barnesangboka

»

Fredag 30. mai kl 10.00 Bingo’n Kunstdetektivene
Bjørn Sortland kombinerer en spennende krimhistorie med morsom
kunstformidling. I GROTTEN denne timen får elevene et møte med
forfatteren, mysteriene og kunsten å skrive spennende.

Jon Ewo
desse
«tre:Såtru,blirvondeiogverande
kjærleik.
Og størst av dei er
kjærleiken.

»

Fredag 30. mai kl 12.00 Bingo’n Rotta i døra
Marit Nicolaysen og Karin Kinge Lindboe er forskjellige som
mennesker og ulike som forfattere. Hvorfor blir bøker forskjellige
– selv om man skriver om det samme?

Paulus
Bibelen

Bjørn Sortland

«

Å ha alt, er å mangle noe
en ikke har.
Erling Indreeide
Eplekosmos

Marit Nicolaysen

»
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Torsdag 29. mai kl 13.00 Kulturhuset Banken
Enkelt og greit. Og fylt av spennende program. U samler, viser og formidler resultatene fra verkstedene på ungdomsskolene. I tillegg skal
UPrisen 2008 deles ut, og vinnerne av skrivekonkurransen skal offentliggjøres. Alt i en musikalsk ramme skapt av Lillehammer Kulturskoles
orkester – som er utfordret til å spille musikk med tilknytning til
festivalens tema.
Les mer om UPrisen på www.foreningenles.no
T
NS FAVORIT

UNGDOMME

4 FORFATTERE OG 1 BAND 4 FORFATTERE OG 1 BAND 4 FORFATTER
Torsdag 29. mai kl 14.00 Maihaugsalen 4 forfattere og 1 band
Fire forfattere leser for elever i den videregående skolen. Et lokalt band spiller. Forfatterne Jon Almås, Eva J Stensrud, Jostein Gaarder og Margit Sandemo er stemt fram av
2. klasseelever på bakgrunn av et leseprosjekt som har gått på skolene i vinter. Bandet, Inna di Lights, er også stemt fram.
Ungdommene har vært med fra begynnelsen. De har planlagt leseprosjekt, opplegg underveis og nå endelig festforestillingen, som de også leder. Totalt har over
1 000 elever vært involvert. Arrangementet er åpent og gratis, med fortrinn for 2. klasseelever fra videregående. Bokpremier fra Libris.
Jon Almås

Eva J Stensrud

Jostein Gaarder

Margit Sandemo

Inna di Lights
«

Jeg smiler så bredt at jeg
får ørevoks i munnviken
Leo Gudbrandsen,
Inna Di Lights

»

Fredag 30. mai kl 20.00 Lillehammar Bibliotek Minibanken
Ungdomsbokforfatter Ingelin Røssland besøker UFO og Biblioteket. Hun leser fra egne bøker og er konferansier for en innholdsrik kveld med unge lokale
artister innen musikk og teater:
• Teaternymfer og Team Myklebost viser perspektiver fra tilværelsen
• Magnus Bakken/Espen Holten-duo og Suma-kvartetten spiller
• Trubadur Cato Apocalypse underholder med glade tekster og gitar
EKSTERN ARRANGØR

Påmelding nødvendig for klasser og grupper. Utfyllende informasjon på:
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1 setning
« Good grief! »

Sant & saklig gir møter med forfattere som skriver om sak og fag.

Charles M. Schultz
Peanuts

Mandag 26. mai til torsdag 29. mai kl 10.00 Plan B Neopangea
Eirik Newth snakker om emner som fremtiden, universet og romfart. Og om sin roman «Neopangea», som handler om
den mystiske professor Monteverdi som gir brødrene Jan og Theo et tilbud de ikke kan si nei til: Hvis de overleverer en
konvolutt, lover han å hjelpe foreldrene deres ut av fengselet. Problemet er at den som skal ha konvolutten, lever tusenvis av kilometer unna, i år 3098.
Arrangeres av Kulturmenyen, Oppland Fylkeskommune. For ungdomsskolene i Lillehammer. Se egen turnéplan.

Eirik Newth

I serien 2 PÅ 1 TIME har vi utfordret norske ungdomsbokforfattere til å invitere en nordisk kollega til et
møte med hverandre, bøkene de har skrevet – og menneskene bak bøkene. Hva former det de skriver?

«

Foul is fair and fair
is foul.
William Shakespeare
Macbeth

Onsdag 28. mai kl 12.00 Plan B Magnus Nordin og Kari Sverdrup
Forfatter Kari Woxholt Sverdrup har valgt den svenske forfatteren Magnus Nordin. De vil snakke om egne og
hverandres forfatterskap, søke fellesnevnere og forskjeller. Hva skaper drama? Hvordan skrive spenning? Må det være
kriminelt?

Magnus Nordin

Torsdag 29. mai kl 12.00 Plan B Gunnar Ardelius og Ingelin Røssland

«

Den där känslan som
Jonina hyser för Magnus
dyker upp och försvinner och
växlar över till Jonas, lätt som
en fjäder, entydigt och utan
plåga, det är det som är
förfärligast, helt utan plåga.
Judith Hermann
Bara spoken

Hva skaper et forhold mellom mennesker? Hva truer det? Ingelin Røssland og Gunnar Ardelius skriver om forhold
mellom mennesker. Om venner. Om kjærester. Hvilke mennesker ønsker vi å være nær og hvorfor? Og hvor langt er vi
villig til å gå for å oppnå denne nærheten? For å holde på den?

Fredag 30. mai kl 12.00 Plan B Annika Thor og Bjørn Sortland

»

»

Gunnar Ardelius

Bjørn Sortland har valgt Annika Thor, en av Sveriges fremste barne- og ungdomsbokforfattere. De vil snakke om hva
som styrer det de skriver. Gjennom samtale utforsker de hverandres forfatterskap. Hva skjer når du ikke greier å
flykte fra andres definisjoner og fordommer av deg?

«

There is no shortage
of good days. It is good lives
that are hard to come by.
Annie Dillard
The Writing Life

»

Annika Thor
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Torsdag 29. mai kl 17.00 Lillehammer bibliotek Døden i dybden

«

Fru Engen syntes ikke det
var noe stas at de hadde
funnet tegn til liv på mars.
Svein
Svein og Rotta på hesteryggen

Tre forfattere som skriver for barn og ungdom snakker om ulike tilnærminger til døden og det store alvoret. Skal alvor
møtes med alvor? Med humor? Møt Linn T. Sunne, Karin Kinge Lindboe og Jon Ewo i samtale med Philip Teir.

»

Torsdag 29. mai kl 18.00 i byen Rottevandring med Svein og Halvorsen
Bli med på situasjoner og episoder Svein og Halvorsen ikke har opplevd ennå! Følg forfatter Marit Nicolaysen, som har
skrevet suksessbøkene om Svein og Rotta, på en vandring i Lillehammer sentrum. Tenk på hva ville skje hvis ...
Oppmøte på Lillehammer Bibliotek.

Svein

Fredag 30. mai kl 17.00 Park cafe’n Ungdomsbokbar
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere inviterer til «ungdomsbokbar» for voksne. Tre norske forfattere har invitert tre
svenske forfatterkolleger, sammen vil de seks presentere og lese fra sine bøker: Med Annika Thor, Bjørn Sortland,
Gunnar Ardelius, Ingelin Røssland, Magnus Nordin og Kari Sverdrup. Konferansier: Lise Männikkö
Arrangeres av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU).

Fra 26. mai til 1. juni Lillehammer Bibliotek
Ny norsk nynorsk – bokhyllene snakkar!
I samarbeid med Lillehammer bibliotek vil me by på ei annleis tekstoppleving for barn i alle aldrar. Installasjonen «Ny
Norsk Nynorsk» er eit møte mellom tekstar av Ragnar Hovland, Arnt Birkedal, Hans Sande og Per Olav Kaldestad, og
musikk og lydcollage av Are Lothe Kolbeinsen og Gyrid Nordal Kaldestad.

Hele festivalen Litterær GPS-løype!
Ta med familien på en litterær rundløype i Lillehammer sentrum! Postene finnes ved å søke koordinater på en GPS, som
lånes ut på festivalkontoret. Svarene på oppgavene leveres på samme sted. Bokpremier fra Libris!

Lørdag 31. mai kl 10.00 – 13.00 Gågata
i Lillehammer sentrum Bokbyen på Lilleputthammer
Hvordan ser menneskene ut om 100 år? Kle deg ut som et fremtidsmenneske
– og få gratis inngang i Lilleputthammer! Utstilling av innkomne tegninger,
høytlesning og ulike aktiviteter i Lilleputthammer. Tegnekonkurranse – vinn
sesongkort: Tegn FREMTIDEN!
EKSTERN ARRANGØR

«

I tretoppane sit store
bananfroskar og skjønar ikkje
eit kvekk.
Hans Sande
Kyss ein bananfrosk

»

Gyrid Nordal Kaldestad og Are Lothe Kolbeinsen

Påmelding nødvendig for klasser og grupper. Utfyllende informasjon på:
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1 setning

Lørdag 31. mai kl. 12.00 Kulturhuset Banken, Ekspedisjonen
Lille frøken Linn og engelen i veggen

«

Her er ensomhet nok for
et helt orkester!
Arild Nyquist
Kelner

En musikalsk forestilling med sang og opplesning for barn i alle aldre om den lille piken frøken Linn som er så stille, så
stille og så snill, så snill at hun til slutt blir helt usynlig og bort vekk i veggen. Gro Dahle leser. Reidar Vinje Stensvold
og Olaf «Knerten» Kamfjord synger, spiller og tøyser litt.
Gro Dahle

Lørdag 31. mai kl. 13.00 Kulturhuset Banken, Ekspedisjonen
Barnebokbad for de minste
På Barnebokbadet forteller Bjørn Rørvik om hvordan det går når Reven og Grisungen bygger en Tutomat som skal
forsyne dem med så mye godsaker de kan forestille seg. Det går ikke helt etter planen... Dessuten får vi høre om
den tullete kaninen Ludde og bestevennene Karsten og Petra. Inger Gundersen har spilt inn en rekke lydbøker for
de minste. Gjennom sang og fortelling gjør hun barnebokfigurene levende.
Programleder: Liv Gulbrandsen
Passer best for barn mellom 2 og 6 år.
Arrangør: Bokklubben Barn

Søndag 1. juni kl 18.00 Maihaugen (urpremiere) Svalelett og spurveglad
Et vandrespill på Maihaugen med Henrik Wergeland – 200 år! Når Maihaugen står pyntet i sommergrønt, åpner
vi Henrik Wergelands diktning for store og små. Bli med på et nytt vandrespill for hele familien! «Svalelett og
spurveglad/kan du reisen gjøre.» Medvirkende: Mer enn 100 aktører fra Lillehammer Amatørteater,
Ungdomslaget Henrik Wergelands Minde, Britungan og Lillehammer Kantori. I samarbeid med Maihaugen.
Spilles også: Onsdag 4. juni, tirsdag 10. juni og lørdag 14. juni.
EKSTERN ARRANGØR

Lørdag 31. mai kl 11.00 – 14.00
Sigrid Undsets-plass
FREMTIDEN ER FORNYBAR ENERGI
Konkurranser og aktiviteter ved Eidsiva Energi.
Premiering. «Demonstrasjonstog».
Les mer på www.gronnboks.no
Arrangeres i samarbeid med
vår støttespiller Eidsiva Energi.

»
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1 setning

Fredag 30. mai kl 17.00 Kulturhuset Banken, Holbøsalen
Julian Kücklich: Computer games and the future of literature
Er det mulig å forstå dataspill som litterære verk? For mange er ideen absurd. Men spesielt i MMOG – Massively Multiplayer
Online Games – som for eksempel World of Warcraft, begynner nye narrative former å dukke opp. Disse er ikke utviklet av
en forfatter, men av spillerne selv. Disse «historiene», fortalt av MMOG's, har dessuten forbløffende likhetstrekk med relasjoner og samspill i den sosiale virkelighet. Den tyske dataspillforskeren Julian Kücklich vil i sitt foredrag diskutere hvorvidt
det er mulig å se vår tids spillfortellinger som en ny form for realistisk skjønnlitteratur. Foredraget blir holdt på engelsk,
Billetter kr 100,–

«

I confess, I do not believe
in time.
Vladimir Nabokov
Speak, Memory

»

Julian Kücklich

Fredag 30. mai kl 18.00
til søndag 1. juni kl 15.00 Plan B Bar Noir
Vår mørke fremtidsvisjon er åpen fra 18.00 på fredag til 15.00 på søndag.
Du er velkommen innom for å delta i rollespillet, inspirert av filmen
Blade Runner og 40-tallets film noir. Du kan vikle deg inn i farefulle intriger,
møte gåtefulle vesener, og kanskje finne ut hva historien egentlig handler om.
Script: Thomas Mørkrid.

Lilletorget mellom 10.00 og 18.00 hver dag LaidbackBuzz

Suppe for en setning

LaidbackBuzz er en mobil utgave av LaidbackLounge (LL). LL inngår i bevegelsen LicenceToChill,
initiert og drevet av Tom fra Laidback, Hengekøyemannen. I LL er effekter som hengekøyer og skumfylte sittesekker sentrale. Effektene viser seg å avstedkomme løs snipp, god tenkning og avslapning
på høyt nivå. LaidbackBuzz debuterer på Litteraturfestivalen – dens historie som bokbuss er derfor
ekstra morsom.
Trenger du en pause fra festivallivet? Ta en tur innom LaidbackBuzzen!

Ta med deg ditt yndlingssitat og få suppe!
På et foreløpig hemmelig sted i storgata tar vi
imot sitater og henger opp. For dette gir vi
deg en tallerken suppe.
a
Skriv det ned på
ning fr
En set ært verk
en lapp slik:
r
e
litt
et
ter
Forfat
Verk

Lørdag 31. mai 12.00 til 18.00 Fabrikken, Løkkegata 9 Fremtidskafé
kl 14.00 – Fortellerkafé med fremtidsfortellinger v/Fortellerscenen Lillehammer.
kl 16.00 – Filmkafé. Supernova, en kortfilm av Morten Hovland og andre korte filmopplevelser.
Kom og opplev det kreative arbeidsmiljøet i Fabrikken, der nesten 40 virksomheter innen kultur,
kunst og opplevelser er samlet.
EKSTERN ARRANGØR

Profetier
Hva vil fremtiden bringe? Lytt! Flere ganger om
dagen vil profetier bli ropt ut fra tårnet på
Lillehammer videregående skole.

Littfest: litteratur & musikk

BINGO’N
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Tirsdag 27. mai kl 22.00 «Syng ein song for meg»
Edvard Hoem fremfører nye og gamle dikt i samspill med bandet Sødersang, som på kraftfullt vis puster nytt liv i den
nordiske visesangtradisjonen. Det sterke jazzpreget, countryklangen og de melodiøse linjene gjør at de når ut til et stort
publikum. Sødersang består av Jo Fougner Skaansar, akk. bass, Martin Högberg, gitar, Viktor Wilhelmsen, gitar, Martin
Sandvik, perkusjon og Ine Kristine Hoem, vokal.

Onsdag 28. mai kl 22.00 «Frå Mummy Big til Medea»

Edvard Hoem

Sødersang

Inger Bråtveit

Rockettothesky

Jan Erik Vold

Knut Reiersrud

Levi Henriksen

Thomas Mårud

Jenny Hval (aka Rockettothesky), artist og skribent, og Inger Bråtveit, forfatter, byr på en historisk improvisasjon i tekst
og musikk rundt kvinneskikkelser fra gresk tragedie til en forvrengt androgyn lydmaterialitet. De utforsker resonansens
bevegelse mellom tradisjon og klisjé i den akutte skrivegjerningen, i den akutte stemmekomposisjonen, og spør: Hva er
en stemme? Kan vi snakke om en kollektiv kvinnestemme?

Torsdag 29. mai kl 21.00 «Terje Vigen, Knut Reiersrud & Jan Erik Vold»
Henrik Ibsens kjente og kjære dikt «Terje Vigen» finnes i mange fremføringer og tonesettinger. Her kommer en ny en:
Vold synger og Reiersrud spiller til en tekst som går akkurat opp på den gamle Arlo Guthrie-slageren «Alice's
Restaurant», om man bare sløyfer en linje i hver av diktets 43 strofer. En amputert klassiker med andre ord: Henrik
Ibsens tekst fremført som skillingstrykk i country-versjon av to av våre folkekjære sceneartister.

Lørdag 31. mai kl 22.00 «Bang Bang Rett Ned»
Denne dynamiske duoen, som debuterte på litteraturfestivalen i Lillehammer 2005, vender tilbake med to knallsterke
plateutgivelser i bagen. Levi Henriksen og Thomas Mårud ble bokstavelig talt signert av Lydbokforlaget på vei ned fra
scenen på Bingo’n, og kort tid etter spilte de inn den musikalske lydboka «Herfra til Rockaway Beach». Høsten 2007
kom den kritikerroste oppfølgeren «Bang Bang Rett Ned». Foruten å spille bass med Thomas skriver Levi både romaner
og noveller.
Billetter kr 150,– (80,– for studenter)
Arrangementene er et samarbeid mellom Den Norske Forleggerforening og Kulturprosjektledelse (HiL)
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1 setning

Onsdag 28. mai kl 19.00 Aniara spesial
Harry Martinsons epos Aniara (1956) beskriver livet ombord på «goldondern» Aniara, som skysser mennesker fra
jordkloden til Mars. Klimaet på jorda har brutt sammen. Aniara kommer inn i en asteroidesverm og for å hindre
sammenstøt bringer en manøver romferja ut av kurs, i drift mot solsystemets grenser. Elementer av økologisk tenkning,
science fiction og eskatologi inngår i dette poetiske verket, som var sterkt medvirkende til at Martinson fikk Nobelprisen
i litteratur. Verkets norske gjendiktere Johann Grip og Espen Stueland samtaler med utgangspunkt i Aniara.

«

Och tassande en liten
ljusbrun hund.
Gunnar Björling
Angelägenhet

»

Johann Grip

Torsdag 29. mai kl 19.00

«

Det var et strevsomt
arbeide å finne ut av dette,
fordi de som hadde vært tilstede ved de forskjellige
hendelser, ikke fortalte det
samme om én og samme ting,
men slik som enhver var innstilt eller i stand til å huske.
Thukydides, Peloponneserkrigen

Inger Elisabeth Hansen, Birgitta Lillpers, Ursula Andkjær Olsen og Paal-Helge Haugen leser.

Fredag 30. mai kl 19.00

»

Tone Hødnebø, Carl Jóhan Jensen, Lars Amund Vaage og Hanne Bramness leser.
Espen Stueland

Lørdag 31. mai kl 19.00
Eva Runefelt, Synnøve Persen, Torgeir Schjerven og Ove Røsbak leser.

«

När de om kvällen närmar
sig inloppen och revar seglen
ryser kajerna av glädje.
Lennart Sjögren
Grönskan

Konferansierer er Audun Vinger og Mazdak Shafieian fra tidsskriftet Vinduet.
Billetter alle arrangementer kr 100,–
Støttet av Nordisk Kulturfond.

»

Birgitta Lillpers

Restauranten i Kulturhuset Banken

«

instängd i din egen själ
som en hyacint i en plastpåse.
Ann Jäderlund
I en cylynder i vattnet
av vattengråt

LUNSJ og A LA CARTE

»

alle rettigheter

Restaurant–Catering

Kirkegaten 41, Lillehammer
tel: 61 25 00 30
www.cafebanken.no
Carl Jóhan Jensen

«

Kultur er en måte å
slåss mot utslettelse og
glemsel på.
Edward W. Said
Kultur og motstand

»

Synnøve Persen

BJERKEBÆK
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1 setning

Onsdag 28. mai kl 18.00
Den engelske Lods: norsk, engelsk, europeisk, universell?

«

April is the cruellest month,
breeding/Lilacs out of the
dead land...
T. S. Eliot
The Waste Land

»

Hans Hauge om Henrik Wergeland. Ordstyrer: Helge Rønning
Dette er åpningsforelesningen i Wergeland-seminaret «Wergeland og Europa» i anledning WERGELAND 2008,
200-årsjubileet for Wergelands fødsel. For seminarprogrammet, se side 58.
Hans Hauge

Torsdag 29. mai kl 18.00 Hvorfor skal vi vite mer? Undset-biografen svarer
Sigrun Slapgard om Sigrid Undset. Årets Undset-forelesning.
Programansvarlig: Sigrid Undset Selskapet.

«

Gløym aldri en kvite fuglen
som kom i avgrunnen og kom
på tinden!
Ragnvald Skrede
Den kvite fuglen

»

Fredag 30. mai kl 18.00 Vanvitet er ein lang draum.
Knut Olav Åmås om Olav H. Hauge, galskapen og litteraturen. Foredraget er i anledning 100 årsjubileet for Olav H. Hauge.
Programmet starter med at Ulvik Poesi-festival slipper programmet for høstens festival.

Sigrun Slapgard

Lørdag 31. mai kl 18.00 Forfatter uten lesere og sans fortune.
Knut Brynhildsvoll om Sigurd Mathiesen. Historien om Sigurd Mathiesen (1871–1958) er et kapittel av misaktelsens
historie i norsk litteratur. Mathiesen var en av døråpnerne for den tidlige modernismen i Norge. Allikevel ble han raskt
glemt etter sin død og har siden vært utelatt fra den litterære kanon. I sitt foredrag vil Brynhildsvoll forsøke å finne noen
svar på hvorfor et forfatterskap som ble ansett for å være et av de viktigste i sin samtid, etter hvert ble mindre og
mindre påaktet. Hvilke historiske og litterære faktorer påvirker et forfatterskaps fremtid?

«

What then? Who then?
she said. Thirty-six; in a
motor-car; a woman, Yes,
but a million other things
as well.
Virginia Woolf
Orlando

»

Knut Olav Åmås

Foredragsserien er et samarbeid med Maihaugen. Billetter alle arrangementer: kr 100,–

«

Nemesis ei spare
vil i Længden
Den Mand, der høit sig
hæver over Mængden!
Frederik Paludan-Müller
Luftskipperen og Atheisten

»

Onsdag kl 19.30 Bjerkebæk
Årsmøte i Sigrid Undset Selskapet.
EKSTERN ARRANGØR

Fremtiden…?
«Menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager»
Bli medlem i SUS

www.undset.no

Knut Brynhildsvoll

42

SØNDRE PARK

Onsdag 28. mai kl 11.00 Årets Doblougprisvinnere leser!
Den høythengende Doblougprisen deles ut av Svenska Akademien. Prisutdelingen skjer under åpningsforestillingen,
tirsdag. Blant tidligere prisvinnere er Kjartan Fløgstad, Dag Solstad, Lars Saabye Christensen, Tone Hødnebø, Trude
Marstein, Hans Herbjørnsrud, Karin Gundersen, Hanne Bramness, Jan Jakob Tønseth og Arvid Torgeir Lie.

Torsdag 29. mai kl 11.00 Debutantene kommer!
Møt fire av fjorårets norske debutanter. Sigurd Tenningen leser fra Gæa. Audun Roar Eng leser fra holder fest. Agnes
Ravatn leser fra Veke 53. Eldbjørg Brekke leser fra Blenda. Programleder: Mirjam Kristensen.

1 setning
«

Men menneskenes
hjerter forandres aldeles
intet i alle dage.
Sigrid Undset
Fortællinger om kong Arthur og
ridderne av det runde bord

Fredag 30. mai kl 11.00 Gaétan Soucy leser

»

Gaétan Soucy, som torsdag holder årets hovedforedrag (se s. 6), leser et utdrag fra Den lille piken som elsket
fyrstikker. Romanen handler om en ung gutt som har levd i fullstendig isolasjon på en gammel herregård sammen med
sin bror og deres dominerende far, og starter dramatisk med farens selvmord. Skuespiller Øystein Røger leser utdrag
på norsk. (Husk også Opplysningstidsforedraget om Soucys forfatterskap, onsdag kveld.)

Eldbjørg Brekke

Lørdag 31. mai kl 11.00 Mircea Cărtărescu leser
Venstre vinge, første bind av Mircea Cărtărescus store romantrilogi Orbitor, er et selvbiografisk inspirert verk, der
ondskapen og godheten lever side om side. I et billedrikt språk skildres fortellerens personlige historie og slektshistorie, sammen med hendelser i et fiktivt Romania, gjennom landets føydale, stalinistiske og nasjonalist-kommunistiske
perioder. Hør forfatteren lese et utdrag fra romanen, sammen med skuespiller Øystein Røger. (Husk også Opplysningstidsforedraget om Cărtărescus forfatterskap, torsdag, og intervjuet med forfatteren i Cafe Banken, fredag.)

«

History is a nightmare
from wich I am trying to
awake.
James Joyce
Ulysses

»

Gaétan Soucy

1.-6. JULI 2008

Teateroppsetning av

Kransen

på Jørundgard

Bokbad, Litteraturseminar, Vandringer, Konserter mm
«– jeg vil ha eder kjær så lenge I vil det
– og siden vil jeg ingen annen elske»
Kristin Lavransdatter – Kransen

« yes »

Kontakt
Otta Turistkontor
tlf 61 23 66 72
www.billettservice.no
www.kristindagene.no

Mircea Cărtărescu

Få litt mer ut av fremtiden!
Storgata 82 | Strandtorget Kjøpesenter

www.libris.no

James Joyce
Ulysses

Oversettertimen

SØNDRE PARK
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1 setning

Onsdag 28. mai kl 12.00 Anne Helene Bubenzer: Om å oversette til tysk
Anne Helene Bubenzer snakker om å oversette samfunnet, og om arbeidet med å skrive Kjell Ola Dahls Lindeman &
Sachs på tysk.

«

Jetzt ist schon wieder was
passiert.
Wolf Haas
Wie die Tiere

»

Torsdag 29. mai kl 12.00 Erik Skuggevik: Om å oversette til engelsk
Translatologiens logikk – om fremtidens oversettelser.
Erik Skuggevik forteller om hvorfor det aldri vil være mulig å lage en endelig oversettelse av et litterært verk.

Anne Helene Bubenzer

Fredag 30. mai kl 12.00 Prisutdeling

«

Ever tried. Ever failed. No
matter. Try again. Fail again.
Fail better.
Samuel Beckett
Worstward Ho

Utdeling av Bokklubbens oversetterstipend og oversetterpris.
Etterfulgt av prisvinnerens tale.

Lørdag 31. mai kl 12.00 Fartein Døvle Jonassen: Om å oversette fra engelsk

»

Erik Skuggevik

Jakten på Mister Møllballe: om å oversette fra tourettisk.
Fartein Døvle Jonassen forteller om arbeidet med Moderløse Brooklyn av Jonathan Lethem.

«

If others had not been
foolish, we should be so.
William Blake
The Marriage
of Heaven and Hell

Søndag 1. juni kl 12.00 Fra desi-engelsk til kebabnorsk
Ane Frislid Sveinhaug Marwah og Siri Mohammad-Roe forteller om sitt arbeid med å registrere – eller skape – et nytt
språk for oversettelsen av Gautam Malkanis Londonstani.
Fartein Døvle Jonassen

25 setninger
På fjorårets festival kåret vi Den norske litterære kanon. Nå er dette blitt bok, med fyldige presentasjoner av de
25 verkene. Steiner med 1 setning fra hvert verk skal legges ned forskjellige steder i Lillehammer by. Utenfor
Lillehammer Bibliotek kan du nå se de to første, ett sitat fra den første boka i kanon, ett sitat fra den siste:
«Hva spør du meg om?» fra Voluspå, «FOR aig veit existen af vorld» fra Øyvind Rimbereids Solaris korrigert.
Ane Frislid Sveinhaug Marwah

KAPITTEL 08
8. - 14. SEPTEMBER 2008
TEMA: MURER/WALLS

WWW.KAPITTEL.COM
STAVANGER INTERNATIONAL FESTIVAL OF LITERATURE AND FREEDOM OF SPEECH

Siri Mohammad-Roe

»
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PARK CAFE’N

Krim i parken

1 setning

Onsdag 28. mai kl 20.00 Gretelise Holm

«

Man skal ikke plage andre,
man skal være grei og snill,
og for øvrig kan man gjøre
hva man vil.
Thorbjørn Egner
Folk og Røvere
i Kardemomme by

Den danske forfatteren og journalisten Gretelise Holm er mest kjent for sine kriminalromaner. Særlig gjelder det serien
med journalisten Karin Sommer i hovedrollen. Alle tre bøkene er oversatt til norsk: Paranoia, Robinson-mordene
og I full narkose. Den siste trekker trådene tilbake til krigens flyktningestrøm fra Øst-Preussen og til den danske
landsbygda i 1945. Gretelise Holm viser oss menneskene bak det historiske dramaet, samtidig som hun holder på
spenningen knyttet til krimplottet.

»

Gretelise Holm

Torsdag 29. mai kl 20.00 Hva er det med The Wire?
Det amerikanske krimdramaet The Wire går nå i sin andre sesong på norsk fjernsyn. Serien følger et stort persongalleri på begge sider av loven i Baltimore. Gjennom 60 episoder, fordelt på 5 sesonger, settes søkelyset på ulike felter
av et gjennomkorrupt og gjennomkriminalisert samfunn. Dybden i karakterene og den frie fortellerformen har fått
kritikere til å sammenligne The Wire med alt fra greske tragedier til modernistiske romaner. Med rystende troverdighet trekkes vi med på en storslått odyssé gjennom vår egen samtid.
Velkommen til en inspirert samtale om serien som har satt en helt ny standard for moderne TV-dramatikk. Deltagere er
forfatter og forlagsredaktør John Erik Riley, forfatter og filmregissør Sara Johnsen og professor i filmvitenskap Jan
Anders Diesen.

«

Jeg lærer tyven
å skjule tyvegodset:
Legg det overalt. Stjel alt.
Georg Johannesen
Ars Moriendi

»

Sara Johnsen

«

Den som har begge beina
på jorda står stille.
Tor Åge Bringsværd
Den som har begge beina på
jorda står stille (eller: Alveolene
kommer!). Om de merkelige
hendelsene som rystet London
den 26. og 27. mai 1973. En
digresjonsroman. Vel blåst

Lørdag 31. mai kl 20.00 Jørgen Gunnerud
Riverton-prisen for 2007 gikk til Jørgen Gunnerud. Inntil da var forfatteren blitt karakterisert som en «vel bevart
hemmelighet» for det store norske kriminallesende publikum. Likevel har han vært en favoritt blant kritikerne, helt siden
debuten med Raymond Isaksens utgang i 1994. I Høstjakt har politietterforsker Knut Moen akkurat avsluttet en tung
drapssak og ser fram til elgjakt sammen med lensmannen på Hadeland. Men allerede første dag av jakten får de besøk
av en mann som forteller at søskenbarnet hans er funnet drept, og dermed er høstferien over for lensmannen og for
Moen, som blir satt på saken.

Jan Anders Diesen

«

"If he's going to be an
amateur sadist," she thought,
"I might as well see if I can
get him to do it right."
Richard Brautigan
Willard and his bowling
trophies; A perverse mystery

»

Samtalene ledes av Magnhild Bruheim

Jørgen Gunnerud

Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål

»

Dag Solstad
om ytringsfriheten

«Jeg frykter konsekvensene av å dyrke ytringsfriheten som en hellig idé, som står over alle ideer»,
skriver DAG SOLSTAD i dette essayet som også handler om Muhammed-karikaturer, Lars Gule og Per
Edgar Kokkvold. Dag Solstad skriver om ytringsfrihet i Samtiden 2-2008, som er ute nå.

LILLEHAMMER KINO (SAL 3)

Forfattere velger film

1 replikk

Onsdag 28. mai kl 21.00
Tor Åge Bringsværd om Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
Ridley Scotts mesterverk fra 1982 er inspirert av Philip K. Dicks roman Do Androids Dream of Electric Sheep?
Filmspråket minner om film noir og handlingen utspilles i et dystopisk Los Angeles anno 2019. Klasseskillet er enda
større enn i dag. Og aller nederst på rangstigen finnes det genetiske manipulasjoner, som må gjøre det arbeid ingen
andre vil ha. Historien har flere lag, og stiller mange nærgående spørsmål: Hva er egentlig et menneske? Og hvorfor er
kunstig liv mindre verdt enn det liv som er «rent og organisk»?

«

I came to Casablanca
for the waters.
What waters? We’re in the desert.
I was misinformed.
Captain Renault (C. Rains)
& Rick (H. Bogart)
Casablanca

»

Tor Åge Bringsværd

Torsdag 29. mai kl 21.00
Karl Ove Knausgård om Modern times (Charlie Chaplin, 1936)
Hvorfor se Chaplins filmer idag? Ja, ikke er det for kamerabevegelsenes eller klippingens skyld, her er det bare i
spillet det skjer. Men for et spill! Fylt av enkelthet og varme. Det var ikke moderne da, det er ikke moderne nå, men
hvem vil egentlig være moderne? Noe er seg alltid likt, i fortiden såvel som i fremtiden, og det er dette noe all sann
kunst søker seg mot. Eller for å si det på en annen måte: Man kan le av det moderne, men det er ikke moderne å le.

«

Nå skal jeg slå et sted
hvor jeg veit det gjør
vondt!
Karius
Karius og Baktus

»

Karl Ove Knausgård

Fredag 30. mai kl 21.00 Tone Hødnebø om Metropolis (Fritz Lang, 1926)
I sin siste store stumfilm presenterer Fritz Lang en skremmende visjon av det 21. århundres totalitære samfunn.
Menneskene i filmen er blitt satt under tvangsarbeid av en hersker og industrimagnat (Hagen), mens sønnen
(Stoltenberg) forelsker seg i en av arbeiderne (Halvorsen), som i begynnelsen av filmen maner arbeiderne til opprør,
men som blir manipulert til å lede massene på villspor. Filmen peker fremover både mot sin egen nære fremtid, men
også mot vår egen tid, som en litt naiv versjon av det totalitæres mange avskygninger. Metropolis sies å ha vært Hitlers
yndlingsfilm, men for alle de gale grunnene.

«

Are you gonna bark all day,
little doggie, or are you
gonna bite?
Mr. Blond (Michael Madsen)
Reservoir Dogs

»

Tone Hødnebø

Lørdag 31. mai kl 21.00
Ingelin Røssland om Apocalypse now Redux (Francis Ford Coppola, 2001)
Krig og menneskelig ondskap er del av vår historie, samtid og fremtid. Apokalypse nå er en av 70-talets mest interessante krigsskildringer. Vietnamkrigen danner bakteppet for filmen, som er bygget på Joseph Conrads roman Mørkets
hjerte fra 1902 og Homers Odysseen. Filmen er en skildring av ondskapen til alle tider, slik vi er blitt konfrontert med
den tidligere og slik vi vil møte den igjen.
Serien er et samarbeid mellom
Norsk Litteraturfestival, Lillehammer Kino
og Nasjonalt Digitalt Cinematek.
Ordinær kinobillett. Festivalarmbånd gjelder.

45

«

I love the smell of Napalm
in the morning.
Løytnant William Kilgore
(Robert Duvall)
Apokalypse nå!

»

Ingelin Røssland

«Forfattere velger film» kan i år by på en eksklusiv førpremiere på det nye
nasjonale digitale cinemateket. Dette innebærer parallelle forestillinger på cinematekene i Oslo, Trondheim og Tromsø, i tillegg til Lillehammer. Forfatterintroduksjonene vil bli overført live på kinolerretet i de andre byene. Filmene blir vist
digitalt i 2K format.
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LILLEHAMMER KIRKE

Tolvte time

1 setning

Onsdag 28. mai kl 23.00
Øyvind Sagedal: Johannes åpenbaring. Den siste av Bibelens 66 bøker
Synene til den visjonære Johannes ble skrevet ned på øya Patmos i første halvdel av 90-tallet. På den tid krevde den
romerske keiser Domitian å bli tilbedt som en gud, mens de kristne forkynte Kristus som jordens sanne herre. Dermed
var det duket for en blodig konfrontasjon. Som et resultat av keiserens forfølgelser hører vi i Johannes åpenbaring om
et hat mot Rom, som står i sterk kontrast til fremstillinger i Det nye testamente. Det er dermed et særsyn at Rom framstår som dyret fra avgrunnen og at kristen frihet er forbundet med en revolusjonær holdning. Slik lest tilbyr Johannes
åpenbaring et arsenal av argumenter for dagens frigjøringsteologer i kampen mot vår tids keisere.

« I dag igjen skal vi skape
verden, halde den oppreist
med nesten ingen ting,
med ord og teikn med regn
og vind.
Paal-Helge Haugen
SONE 0

»

Øyvind Sagedal

«

Att folket svälter beror på
att dess överhet livnär sig
på ett övermått av skatter.
Det är anledningen till att
folket svälter. Att folket är
svårt att styra beror på att
dess överhet lägger sig i
dess angelägenheter. Det är
anledningen till att folket är
svårt att styra. Att folket
ringaktar döden beror på att
dess överhet strävar efter
att leva ett fullt liv. Det är
anledningen till att folket
ringaktar döden.
Dao De Jing

Torsdag 29. mai kl 23.00 Torgny Lindgren: Dorés bibel
Hovedpersonen i Torgny Lindgrens roman Dorés bibel lider av aleksi: han kan ikke lese. Som guttunge vokste han opp
med Gustave Dorés illustrerte bibel som sin hovedkilde til kunnskap. Gjennom disse bildene fikk verden en form. Som
gammel mann blir han bedt om å lage en bok om den franske kunstnerens bibelillustrasjoner. Utstyrt med en båndopptager går han løs på den formidable oppgaven, som utløser et skred av erindringer og historier om hans egen familie
og oppvekst. Hør en av Sveriges mest folkekjære forfattere fortelle om et av storverkene i moderne nordisk romankunst.

»

Lørdag 31. mai kl 23.00 Simon Malkenes: Apokalypse nå igjen?
Foredraget er et forsøk på å plukke fra hverandre språket, argumentene og bildene som for eksempel krigen mot
terror og klimatrusselen bygger på. Det er slående, hvordan George W. Bush, konspirasjonsteoretikere og Kristian
«Greven» Vikernes snakker det samme språket, basert på en idé om gode og onde krefter som kjemper om verdensherredømme. Retorikken gjenfinner vi i filmer og bøker som Star Wars og Ringenes Herre. Det er nemlig ikke
klimaet, atombomben og Osama Bin Laden som truer verden, det er språket. Verden er fanget i apokalypsens retorikk.
Og da kan det kanskje bare gå én vei?
Programleder alle arrangementer: Per Halstein Nielsen, prost i Sør-Gudbrandsdal prosti.

Søndag 1. juni kl 11.00 Gudstjeneste med preken av Dag Hareide

Torgny Lindgren

«

Now is the winter of
our discontent
Made glorious summer
by this sun of York.
William Shakespeare
The tragedy of
King Richard the Third

»

Simon Malkenes

Gudstjeneste i Lillehammer Kirke. Rektor ved Nansenskolen, Dag Hareide, vil preke over temaet
«Da fremtiden begynte – om det kristne håpet».
Dette blir også tema for Gudstjenesten, for tekstvalg, forbønn og salmer.

«

Han uttalte da klart, men
uhyre langsomt disse ordene
som jeg er sikker på at jeg
gjengir nøyaktig: Hva gjør det?
Alt av nåde!
Georges Bernano
En landsbysprests dagbok

»

EKSTERN ARRANGØR

Per Halstein Nielsen
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Konserter

1 setning

Fredag 30. mai kl 13.00 Lillehammer Kunstmuseum
«Mellom draum og vakning»
På 1600-tallet var det moderne å undre seg over dette med drøm og søvn og virkelighet. Vi lever i ei tid der det meste
er avmystifisert, og der vi kanskje møter det uforklarlige med skepsis. Men også moderne lyrikere undrer seg, de stiller
spørsmål – og åpner opp. Midt mellom drøm og oppvåkning kan vi noen ganger nesten få tak i noe, nesten nå fram til
en erkjennelse. Men det underbevisste og det bevisste møtes bare i sekund. Likevel er erfaring fra drømmen lagra i oss;
det gode vi har drømt lengter vi etter – marerittene vi har hatt styrer valg vi gjør i livet. Alt dette har Elisabeth Matheson
Solberg (skuespiller), Sondre Bratland (sanger) og Tore Bruvoll (gitarist) funnet dikt om. Konserten er bygd opp som ei
reise gjennom natta helt til soloppgang.

«

Å ha eit lys å gå på,
hengjande i tynne tau over
mørkret.
Helge Torvund
Opp i dagen

»

Elisabeth Matheson Solberg

«

Åndi finn ordet,
forstanden ikkje. Åndi har
sin eigen gramatikk.
Olav H. Hauge
Aforismesamlinga

»

Lørdag 31. mai kl 13.00 Lillehammer Kunstmuseum «Debutantmøte»
Det er ikke første gang, og trulig heller ikke siste gang ord og musikk møtes i et kunstnerisk program, men det er første gang Agnes Ravatn (25) og Benedicte Maurseth (25) holder konsert sammen. I 2007 hadde de begge hver sin debut:
Ravatn med den kritikerroste romanen Veke 53 og Maurseth som «Årets unge folkemusiker» gjennom den prestisjetunge prisen «Introfolk». Begge er de unge, men med ei interesse for noe som er eldre enn de sjøl. Hoverpersonen i
Veke 53 er 49 år gamle Georg, mens Maurseth lenge har hatt en dyp interesse for eldgamle slåtter og hardingfeler fra
1700-tallet. I dette programmet møter desillusjon improvisasjon, idet publikum får høre utdrag fra Ravatns debutroman
tonesatt av både gamle slåtter og nykomponert musikk fra Maurseth si hardingfele.
Konserten er et samarbeid med Rikskonsertene.

Benedicte Maurseth

er den simplaste form
«forSong
kommunikasjon. »
Homer Simpson

Agnes Ravatn

Søndag 1. juni kl 19.00 Kulturhuset Banken Festsalen SUSANNA
I festivalens avslutningkonsert møter vi SUSANNA WALLUMRØD (piano og vokal), Helge Sten (gitar) og Pål Hausken
(trommer). Susanna er mest kjent for sine to album og en rekke konserter med «Susanna and the Magical Orchestra».
Nå møter vi henne solo – med egne musikere. Hennes musikk eksisterer utenfor trender og sjangre – og lever sitt helt
eget liv. Hun har med sin vakre stemme vist en særegen evne til å tolke egne og andres låter. Susannas stemme –
«takes your breath away».
Billetter alle konserter kr 150,–

«

For så snart det var dører
mellom Lem og Dai og Arf og
meg, skulle vi holde råd i en
av de fire hyblene, og dele oss
i to grupper, altså Lem og Dai
i den ene gruppen og Arf og
meg selv i den andre gruppen,
og så skulle Lem og Dai...
Axel Jensen, Epp

»

Susanna Wallumrød

Torsdag 29. mai kl 12.00 Litteraturcruise med
Avg. Vingnes brygge kl 12.00 retur kl 15.30
Kunstneriske innslag ved Ove Røsbak og Lillehammer Blåsekvintett!
Pris per person kr 350 inkl. reise, underholdning og lunsjtallerken.
VELKOMMEN OM BORD!
Informasjon og bestilling: Telefon: 61 14 40 80 • e-post: skibladner@skibladner.no • www.skibladner.no
Ove Røsbak

EKSTERN ARRANGØR
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KULTURHUSET BANKEN

Debatter

1 setning

Onsdag 28. mai kl 15.00 Festsalen Norsk språk om 100 år
Vi spør om det norske språket finnes om 100 år. I så fall: i hvilken form? Øyvind Rimbereids fremtidsspråk i Solaris
korrigert er en blanding av norsk, engelsk, tysk og nederlandsk – hvor langt fra virkeligheten blir det? Og hva er nynorskens fremtid? Arne Torp (språkforsker og førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap), Helene Uri (forfatter og
språkforsker) og Izzet Celasin (forfatter) samtaler om fremtidens norske språk.

Torsdag 29. mai kl 15.00 Festsalen Boken er død! Leve boken!

«

De andre har jo opfundet
det meste i forvejen.
Henrik Ibsen
Vildanden

Arne Torp

Vi spør hva som vil skje med boken. I en tid med digitalisering og nye publiseringsformer: vil boken overleve? Og i
hvilken form, som e-bok eller papir-bok eller…? Jon Bing (forfatter, dr.juris og professor) holder foredrag, etterfulgt
av en samtale med William Nygaard (forlagssjef) og Heidi Marie Kriznik (forfatter).
Programleder: Susanne Christensen, redaktør i Vagant.

Fredag 30. mai kl 15.00 Festsalen Sakprosaen kommer!
To tegn i tiden peker sakprosaens vei: En omfattende tekstliggjøring av hverdagen gjør at vi knapt kan leve en time uten
å skape og tilegne oss sakprosa – fra helseadvarslene på røykpakka til nettsidene på jobben. Samtidig vokser boklesernes begjær etter «virkelighetens tekster»: dokumentarlitteratur, biografier, kokebøker og reisebeskrivelser. Er det en sammenheng mellom de to tegnene? Kjenner vi duften av en blomstringstid både for prosaisk virkelighet og sakprosakunst?
Innledning ved professor i sakprosaforskning Johan L. Tønnesson, replikker ved forlegger Ida Berntsen og forfatter Ivo
de Figueiredo.
Programleder: Jon Kåre Time, journalist i Morgenbladet.

»

« Freedom has no barcode. »
JG Ballard
Millennium People

Jon Bing

«

Opplysning er menneskets
frigjøring fra sin selvforskyldte
umyndighet.
Immanuel Kant
Svar på spørsmålet:
Hva er opplysning?

»

Johan L. Tønnesson

Lørdag 31. mai kl 15.00 Holbøsalen Fremtidens biografier
Biografier er svært populær litteratur blant folk flest. Samtidig stiller mange seg kritiske til denne sjangeren. Hvordan vil
fremtidens biografier bli? Hva med kildematerialet i sms’ens og mailens tidsalder?
Anders Heger (forfatter og forlegger) samtaler med Birgitte Possing (forfatter og seniorforsker dr. phil), Frank Rossavik
(forfatter og journalist) og Stephen Walton (professor i nynorsk skriftkultur).

«

We are healthy only to the
extent that our ideas are
humane.
Kilgore Trout
2BR02B

»

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

Peer Gynt-stemnet
I\afgeT&#!]h_\ $#!ThZhfg%##+

Framtida kan vi ikkje gå utanom.
I\i\_`XWCXXe:lag fgX`aXgf^TcXeXîX^f]babZ
ettertanke rundt dei vala vi tek – og dei vi ikkje tek.
Les programmet og bestill billettar på www.peergynt.no

BINGO’N

Stereo

49

1 setning

Onsdag 28. mai kl 18.00

«

Svend Åge Madsen, Magnus Nordin, Terje Holtet Larsen, Eldrid Lunden og Izzet Celasin leser.

I suppose if a man has
something once, always
something of it remains.
Ernest Hemingway
For whom the bell tolls

»

Torsdag 29. mai kl 18.00
Ninni Holmqvist, Gunnar Ardelius, Göran Sahlberg og Sara Johnsen leser.
Izzet Celasin

Fredag 30. mai kl 18.00
Lars Jakobson, Annika Thor, Eirik Ingebrigtsen og Heidi Marie Kriznik leser.

«

Trangen til vellyst lenker
oss til øyeblikket.
Bekymringer for vår frelse
knytter oss til fremtiden.
Charles Baudelaire
Dagbøker

Lørdag, 31. mai kl 18.00

»

Ingelin Røssland, Pär Hansson, Joakim Forsberg og Nikolaj Frobenius leser.
Konferansier: Madeleine Cederström
Programmet arrangeres i samarbeid med Kulturprosjektledelse (HIL).
Billetter alle arrangementer kr 100,–

Terje Holtet Larsen

«

Dunka huvudet i väggen?
Vad ska det vara bra för?
För att slå fast att
väggen finns.
Witold Gombrowicz
Dagboken 1-3

»

Heidi Marie Kriznik

«

Banditter! skrek jeg,
hold opp med å forstille dere!
Jeg tilstår ugjerningen!
– riv opp plankene! – her, her!
– det er det avskyelige hjertet
hans som banker!
Edgar Allan Poe
Sladrehjertet

Arrangement • Kongress • Prosjektledelse

Thue & Selvaag For um as

»

Lillehammer tlf: 6128 7320
www.tsforum.no
Nikolaj Frobenius

«

Du förstår det Skorpan,
ibland måste man göra sånt
för annars är man ingen
männsika, utan bara en liten
lort.
Astrid Lindgren
Bröderna Lejonhjärta

»

Madeleine Cederström
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1 setning

Onsdag 28. mai kl 21.00 Rica Victoria Hotell «Fremtidens vin»
Frithjof Nicolaysen har hederstittelen Conseiller d’Honneur av Commanderie de Bordeaux for stor innsatsvilje, glede og
entusiasme i vinens tjeneste. Han er innkjøpsdirektør i ArcusGruppen og er og fagdirektør Vin med ansvar for kvalitetssikring. Nicolaysen er også teknisk ekspert i Den Internasjonale Vinorganisasjonen (OIV) i Paris. Han har formell bakgrunn som mikrobiolog, han er vår fremste autoritet på vinproduksjon og vinkjemi – og han er kjent som livsnyter så vel
som mat- og vinentusiast. I 2005 ble han valgt til president i European Federation of Wine and Spirits Importers and
Distributors. Denne kvelden vil han i sitt foredrag føre oss inn i vinens fremtid! Hvordan vil vinproduksjonen utvikle seg?
Hvor er fremtidens vindistrikter? Hvilke druesorter vil foredles? Hva med genmanipulering av druer? Vil kvalitet eller
kvantitet vektlegges?
Det vil bli servert smaksprøver – for Nicolaysens viktige fanesak er den objektive sensorikk; mennesket, med sin syns-,
lukte- og smakssans, brukes som analyseinstrument!
Vigdis Hjorth, kjent og elsket norsk forfatter, vil så holde foredraget Om å drikke vin. Vigdis Hjorth debuterte i 1983 som
barnebokforfatter og fikk Norsk Kulturråds Debutantpris. Hun har siden fått Cappelenprisen og Kritikerprisen for beste
barnebok. Hennes siste bok er Hjulskift fra 2007. Vigdis Hjorth legger ikke skjul på sin kjærlighet til vin og vinens rus,
og tar oss på sin måte med på en reise inn i vinens verden.
Billetter kr 200,– Selges på Rica. Ikke festivalpass.

«

Nytelsen er det eneste
som gjør livet verd å leve.
Ingeting blir så fort gammel
som lykken.
Oscar Wilde

»

Frithjof Nicolaysen

«

Hva er det verste, eie en
bank eller rane en bank?
Berthold Brecht
Tolvskillingsoperaen

Vigdis Hjorth

«

Kjærlighetens under er
knyttet til øyeblikket.
Jan Wiese
Kvinnen som kledte
seg naken for sin elskede

Torsdag 29. mai kl 21.00 Lillehammer kirke
«Kvinnen som kledte seg naken for sin elskede»
Liv Hege Nylund og Jannik Bonnevie (skuespillere) akkompagnert av Henrik Eurenius (på obo) gir oss fortellinger fra
Jan Wieses gripende og spennende roman. En dag finner en ensom bibliotekar noen glemte fortellinger i Vatikanets
bibliotek. Disse handler om kjærlighet og lengsel, hovmod og fristelse. Dette blir skjebnesvangert for han. Musikken er
av Asgeir Skrove.
Billetter kr 100,–

»

»

Liv Hege Nylund

Torsdag 29. mai kl 22.00 Kulturhuset Banken, Festsalen QUIZ
For 5.året på rad arrangeres det uoffisielle NM i litteratur på Lillehammer. Hvem vinner årets minst og mest høytidelige
konkurranse i litteraturens verden? Spørsmål for enhver litterær smak stilles av Cato Schiøtz og Anne Bull-Gundersen.
Påmelding av lag på Festivalkontoret.
Billetter kr 50,–

Cato Schiøtz

Anne Bull-Gundersen

Natt til onsdag, torsdag, fredag og søndag kl 01.00 First Hotell Breiseth blir det NACHSPIEL
Åpen opplesningsscene, i samarbeid med Norsk Forfattersentrum (40-årsjubilant!) og Forfatternes Hus (arrangert av Nansenskolen, som er 70-årsjubilant!). Gratis.
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Utstillinger

Fra 7. mai
Utstilling på Maihaugen
Foto: Caspars Goba

«SEDA. People of The Marsh» er en internasjonal foto- og filmutstilling om det
multietniske bysamfunnet Seda i Latvia,
som i sovjettiden drev industrielt uttak
av torv til brensel og gjødsel.
Industrien nedlegges og samfunnet preges
av oppløsning og usikre framtidsutsikter.
Hva vil skje med folket fra Seda?
EKSTERN ARRANGØR

Lørdag 31. mai kl 14.00 Utstillingsåpning
Årets sommerutstilling på Aulestad
– «I Wilses fotospor»
«Mine Fotos går Verden rundt» – Anders Beer Wilse
(1865–1949) var en stor fotograf. Til Gausdal kom
han mange ganger. Første gang i 1908. Siste gang
i 1938. Vi presenterer tretti av hans sommer- og
vinterfotografier fra hele dalføret. Hvert av Wilses
historiske foto møter dagens virkelighet fanget av
fotograf Jon Henriksen fra Follebu. Aulestad,
Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem langs
RV255 Bjørnsonvegen – 2656 Follebu www.aulestad.no • 61 22 41 10

BJØRN RANSVE
27.05 - 11.06

Utstillingen åpnes tirsdag 27. mai kl 17
av fylkeskultursjef Tone Kolaas

EKSTERN ARRANGØR
Foto: Tom Sandberg

STREK I BEVEGELSE
TEGNEKUNST GJENNOM 150 ÅR
9. februar - 1. juni 2008

Storgt 49. Lillehammer - tlf 48 19 23 03
Åpningstider: tir - søn 11-16
Tlf. 61 05 44 60 www.lillehammerartmuseum.com Billetter: 60/50

EKSTERN ARRANGØR
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KULTURHUSET BANKEN

Fredag 30. mai kl 20.00
Vert: Knut Nærum

1 setning

Banknatta

Program:
20:00 Bokbad: Markus Zusak og Henning Mankell, Festsalen
21:00 Poesi-slam, Ekspedisjonen
22:00 Bruvoll og Halvorsen, Festsalen
23:00 Før kampen, Cafe Banken
24:00 Balkan Beat Party, Festsalen

« Den som har begge beina
på jorda står stille. »

Tor Åge Bringsværd
Den som har begge beina på
jorda står stille (eller: Alveolene
kommer!). Om de merkelige
hendelsene som rystet London
den 26. og 27. mai 1973.
En digresjonsroman. Vel blåst

Knut Nærum

«

Nederlag skal opp i lyset,
ikke graves ned, for det er på
nederlagene en blir menneske.
Den som aldri erkjenner sine
nederlag, forblir en gjøgler,
han bærer ingenting inn
i fremtiden.
Aksel Sandemose

Billett kr 250,– Festivalpass gir halv pris

»

Bokbad
Dybdeintervju med Henning Mankell og Markus Zusak

Henning Mankell

Boktyven av Markus Zusak – en roman på liv og død

«

The Rotterdam came
into New York Harbor like
a mountain wearing a dinner
jacket.
Michael Chabon
The Amazing Adventures of
Kavalier and Clay.

Året er 1939, og vi befinner oss i Nazi-Tyskland. Ni år gamle Liesels foreldre er sendt i konsentrasjonsleir, og Liesel bor
hos fosterforeldre i Himmelgaten i München. En dag dukker jøden Max Vandenburg opp, og får holde seg skjult i
familiens kjeller. Liesels fosterfar lærer henne å lese, og hun oppdager at hun ikke kan motstå bøker. Derfor stjeler hun
dem, og deler historiene med naboene i bomberommet og med Max.

Mankell i god, gammel krimform
Henning Mankells nye krimroman Kineseren åpner med et usedvanlig voldsomt syn, et lite tettsted er nærmest utradert
idet 16 av innbyggerne er drept. Forbrytelsen er ufattelig, og løsningen er selvsagt ikke enkel. For å nærme seg sannheten må Mankell spenne opp et stort lerret. Han søker bakover i tid til immigrantmiljøet i Amerika på 1800-tallet.
Sporene leder også til en ny stormakt, som er i ferd med å innta sin rettmessige plass på den internasjonale arenaen.
Bademester: Tuva Ørbeck Sørheim. Arrangementet er i samarbeid med Bokklubben.

»

Markus Zusak

«

Betre bør
du ber kje i bakken
enn mannevit mykje.
Håvamål,
Den eldre Edda

»

Poesi-slam!
Delfinale for Hedmark og Oppland
Poesi-slam kan beskrives som en blanding av stand-up, diktopplesning og hiphop-battle. Etablerte forfattere møter
ferskinger til kamp, kun utstyrt med egenskrevne tekster.
Publikum har all makt, og deltakernes mål er å vinne dem over på sin side. Vinneren går videre til landsfinale. Lyst til å
delta? Opptil to plasser holdes av til interesserte som ønsker å vise frem eget talent.
Ta kontakt med Foreningen !les på telefon 22 400 600 eller les@foreningenles.no.

Ola By Rise

Et rytmejag villere

en sterkere
enn

KULTURHUSET BANKEN
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Konsert: Bruvoll og Halvorsen
«I frå Frankerrikje er me no komne!»
Viser som har levd i flere hundre år er noe av det som vi helt sikkert vil ta med oss inn i fremtiden!
Bruvoll og Halvorsen har knapt vært i Frankrike, men deres lidenskap er norske middelalderballader, som kanskje ble importert nettopp fra Frankrike for omlag 700 år siden. Siden den
gang har visene levd på folkemunne gjennom generasjoner og nå presenteres visene
i Bruvoll/Halvorsens karakteristiske signatur. Med fullt band spenner det fra inderlig melankoli
til mulighet for lystig allsang.

1 setning
They may try to kill the
«singer,
but they’ll never kill
the song. »

Knut Nærum
Krig

Jon Anders Halvorsen (vokal)
Tore Bruvoll (gitar, banjo)
Jorun Marie Kvernberg (fele og hardingfele)
Christian Svensson (perkusjon)
Anders Røine (gitar, banjo, munnharpe)
Sondre Meisfjord (bass)

Før kampen

Balkan Beat Party

Lørdag kl 16.00 møtes svensk og norsk
forfatterfotballandslag til landskamp på
Stampesletta – i kveld møtes de i litterær forbrødring!
Opplesning ved svenske og norske forfatterlandslagsspillere: Fredrik Engelund,
Pontus Lind, Martin Bengtsson, Gunstein
Bakke, Tormod Haugland, Ragnfrid
Trohaug. Konferansier: Ola By Rise

DJ Prinsen Paulista og Hojfen Balagan gir oss kompromissløs fanfaremusikk fra Balkan... Et rytmejag villere enn hundre esler, en sterkere
opplevelse enn bønnegryte med kål og chili. I BBP-universet føler du deg
plassert i tiden mellom bryllup og begravelser, tørst som fader, løpende
rundt fra nabo til nabo på jakt etter mer digg plommebrennevin, med et
løpende messingorkester tett opp i ryggen. Og idet tempoet fra tubabeats slår raskere enn hva hjernen klarer å fikse, våkner villdyret i deg.
Lover og regler om attityde på dansegulvet blir en sleip vits. Takke seg
heller til en flaske Šlijvovica – OPA!

enn hundre esler,

opplevelse
bø nnegryte med kå l og chili

1 setning
ville livet
«værtUtenen musikk,
stor misforståelse...
Jeg ville kun trodd på en
Gud som kunne danse.
Friedrich Nietzsche
Slik talte Zarathustra

»

DJ Prinsen Paulista
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STAMPESLETTA

«Tid for fotball»

1 setning

Lørdag 31. mai kl 16.00 Landskamp Norge – Sverige
Velkommen til det første møtet mellom det svenske og det norske forfatterlandslaget i fotball.
Det svenske laget er regjerende verdensmestre.
Det norske laget er nytt av året.
Deres første treningsleir var i april 2008,
ledet av Ola By Rise.
Det spilles 2 x 35 minutter.
Billetter kr 50,–

«

»

Segui il tuo corso
(Gå din egen väg)
Dante Alighieri
La Divina Commedia (Den
gudomliga komedin)

Fredrik Ekelund (kaptein)

«

Perhaps my best years
are gone... But I wouldn't
want them back. Not with
the fire in me now.
Samuel Beckett
Krapp's Last Tape

»

Gunstein Bakke (kaptein)

Foreningen!les vil i forkant av kampen overrekke det
svenske og norske landslaget hver deres bokbag med
bøker av spillerne på motsatt banehalvdel. Deres prosjekt
Idrett og lesing har som målsetting å øke engasjementet
for lesing blant idrettsungdom fra 13 til 19 år på deres
egen hjemmebane, idrettsarenaen. !les ønsker også å
bevisstgjøre toppidrettsutøvere på verdien av lesing.

It matters not what
«someone
is born, but what
they grow to be. »

J. K. Rowling,
Harry Potter and
the Goblet of Fire

NB! Flere av landslagsspillerne, både svenske og norske,
opptrer på øvrige arrangementer under festivalen. Husk
også FØR KAMPEN på Banknatta, med konferansier Ola
By Rise.

SVERIGE:
Magnus Sjöholm (målvakt och fackboksförfattare)
Michael Economou (försvarare och poet)
Fredrik Ekelund (forward och
romanförfattare och dramatiker) KAPTEIN
Aage Radmann (försvarare och
fackboksförfattare; fotbollsforskare)
Joakim Forsberg (forward och romanförfattare)
Pontus Lindh (mittfältare och poet)
Marcus Birro (mittfältare och poet)
Martin Bengtsson (mittfältare och fackboksförfattare)
Gellert Tamas (mittfältare och fackboksförfattare)
Pär Hansson (försvarare och poet)
Tony Samuelsson (mittfältare och romanförfattare)
Per Engström (mittfältare och prosaförfattare)
Per Brinkemo (försvarare och fackboksförfattare)
Tom Sebastian (mittfältare och poet)
Måns Gahrton (forward och ungdomsboksförfattare)

Jenny Sæterbakken

Raymond Park Lyseng

NORGE:
1. Aksel Selmer (skjønnlitterær forfatter)
2. Bjørn Esben Almaas (skjønnlitterær forfatter)
3. Gunstein Bakke (skjønnlitterær forfatter) KAPTEIN
4. Tomas Espedal (skjønnlitterær forfatter)
5. Jens M. Johansson (skjønnlitterær forfatter)
6. Stig Aasvik (skjønnlitterær forfatter)
7. Espen Stueland (poet og essayist)
8. Thomas Marco Blatt (poet)
9. Ragnfrid Trohaug (ungdomsbokforfatter og redaktør)
10. Oddmund Fredrik Vaagsholm (skjønnlitterær forfatter)
11. Agnar Lirhus (skjønnlitterær forfatter)
12. Henning Bergsvåg (poet)
13. Steffen Sørum (skjønnlitterær forfatter og redaktør)
14. Eirik Ingebrigtsen (skjønnlitterær forfatter)
15. Nikolaj Frobenius (skjønnlitterær forfatter)
16. Endre Ruset (poet)
17. Richard Aarø (forlagssjef)
18. Karl Ove Knausgård (skjønnlitterær forfatter)
19. Carl Frode Tiller (skjønnlitterær forfatter)
20. Tormod Haugland (skjønnlitterær forfatter)

DOMMERTRIO:
Hoveddommer:
Raymond Park Lyseng (SK Gjøvik-Lyn)
Ass.dommer:
Ivar Michael Jahr (SK Gjøvik-Lyn)
Ass.dommer:
Knut Robert Joten (SK Gjøvik-Lyn)

– Helvete ere fotball nå att!
qverulerte morfar å deisa ner
på sovesofaens røe ballongdyne.
Han satte et fat med en
stabel wienerbrød å ei flaske
Black Velvet på den glatte
voksduken på Perstorpsbordet.
– Det vara fært te bråk...
åkken ere som spelle?
Nikanor Teratologen
Eldreomsorgen i Øvre Kågedalen
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Lørdag kveld

1 setning

Lørdag 31. mai kl 20.00 Festsalen, Kulturhuset Banken
Anne Grete Preus møter Den norske mannsoktett «Sommerfuglvinger»
Sangdikteren, musikeren og sangeren Anne Grete Preus har vært godt synlig og tilstede i norsk musikkliv siden hun
debuterte på slutten av 70-tallet. Med bakgrunn i band som Veslefrikk og Can Can har hun som soloartist bygget opp
sin karriere langsomt og solid, og står idag blant de mest suksessrike norske artistene gjennom de senere årene.
Den Norske Mannsoktett er et vokalensemble som i mer enn tjue år har presentert låter i originale arrangementer
a cappella eller i egen instrumental tapning, ofte i en humoristisk ramme. På litteraturfestivalen har de tidligere skapt
suksessfylte forestillinger sammen med artister som Olle Adolphsson, Tove Karoline Knutsen, Göran Fristorp, Jan Eggum
og Ole Paus.
Billetter kr 250,– Festivalpass gir halv pris. Billetter på Billettservice.

Lørdag 31. mai kl 22.00 Fra pub til pub

«

Uten musikk ville livet
være en misforståelse.
Friedrich Nietzsche
Slik talte Zarathustra

Anne Grete Preus

«

When you get to the
top of the mountain,
keep climbing.
Jack Kerouac
The Dharma Bums

»

FLAMME PÅ!

Nils-Øivind Haagensen og Bendik Wold, ildsjeler bak nystiftede Flamme Forlag, slentrer fra vannhull til vannhull med Dan
Turèlls dikt i baklomma. En spesialutgave av fanzinen «Flamme på» utdeles. Se opp for gjesteartister! Felix, Brenneriet,
Rica Bar og Haakons er stoppestedene underveis. Start på Felix kl 22.00.

»

Nils-Øivind Haagensen

«

Overalt i verden er der
små rum/ Hvor mennesker
parrer sig, stædigt/
På trods af al fornuft
Ivan Malinovski
Kritik af tavsheden

Lørdag 31. mai kl 24.00 «Kunsten å spå»

»

Vår nattlige vandring starter ved Badedammen og ender opp ved Marcello Haugens hjem Svarga. Kari Elisabet Svare og
Veronica Akselsen vil vandre langs Mesnaelva og ta oss med inn i brokker av Marcello Haugens liv og «kunsten å spå».
Kari Elisabeth Svare forteller, på engelsk og norsk, og Veronica Akselsen vil synge sine taterviser.
Bendik Wold

«

Framtida vår her i livet
– det er ei uskrive bok!
Nils Bjørge
Ord

»

Elveg. 19, 2609 Lillehammer • Tlf: 61 27 06 70 • www.bryggerikjellerenrestaurant.no
Kari Elisabet Svare

«

Så blir de da stående
disse tre; tro, håp og kjærlighet. Men størst av dem er
kjærligheten.
Paulus
1. korinterbrev

»

Veronica Akselsen
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1 setning

Søndag 1. juni kl 12.00 Bjerkebæk Boktaksering
Grav frem gamle bøker, førsteutgaver, tidsskrift og lignende fra loft og skap, og ta dem med til Bjerkebæk. Kanskje sitter
du på skjulte skatter? Advokat og bibliofil Cato Schiøtz og antikvar Bjørn Ringstrøm takserer. Førstemann til mølla!
Maihaugen stiller ut sine kuriøse bokskatter.

Søndag 1. juni kl 14.00 Bjerkebæk Bokauksjon

«

Man skal ikke gjøre meget
før tiden faller lang.
Darwin P. Erlandsen,
President.
Norsk Dusteforbund

»

Bjørn Ringstrøm

Her har du mulighet til å sikre deg nye og gamle godbiter. Eller bli kvitt noen.
Kjøp og selg gamle skatter. Alle er velkomne. Bjørn Ringstrøm er auksjonarius.

Torsdag 29. mai kl 14.00
Stortorget Spåmarked
Spåkoner og spåmenn, tarotkort, synske og
sannsigersker kommer til Lillehammer så du kan
få vite noe om din egen fremtid. Er du skeptisk?
Nå har du en unik sjanse til å bli motbevist!
Spåmarkedet arrangeres av
Alternativmessen i Lillehammer.

Torsdag 29. mai Åpen by
Butikkene i sentrum holder åpent helt til
kl 21.00. Ta en spasertur i gågata og opplev den
berømte stemningen, se tekster og bilder i
utstillingsvinduene og bli med på rottevandring
med Svein og Halvorsen (s. 36). Kl 14.00 er det
moteoppvisning i parken ved følgende butikker
i sentrum: Raabegården/ Uno, Ruud til henne,
Design House, Cathinka/ Noa Noa, Spot, Fruens
vilje og Gudbrands Døtre.
EKSTERN ARRANGØR

Torsdag 29. mai kl 20.00
Lillehammer Bryggeri
Røsbaks aften
Røsbaks aften 29. mai dreier seg om historiefortelling både i skriftlig og sanglig form.
Forfatteren Thorvald Steen vil fortelle om sine
historiske romaner, og sangerinnen Tone Krohn
vil synge fra sitt store repertoar innen folkemusikken, særskilt fra Draumkvedet.
EKSTERN ARRANGØR

Lørdag 31. mai kl 16.00 Rica Victoria Hotell Nettpoeten
Lurer du på hva et nettbasert skriveverksted er? www.nettpoeten.com inviterer til en lyrisk/musikalsk forestilling på Victor & Victoria. Egentlig er dette en
utstilling av bilder, slik de kretser rundt og søker akkurat deg, og drømmene dine. Våre Nettpoeter har viklet sine penner rundt i disse drømmer, som duver under
takhimlingen – len deg godt tilbake og lytt til ord og fragmenter, og bli med på vår melodiøse reise… i ord. Åpen bar!
EKSTERN ARRANGØR

Kritikerseminaret

KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN

Torsdag 29. mai & fredag 30. mai
«Manifestet – en håndgripelig sjanger for en uhåndgripelig fremtid»
Kritikerseminaret holdes for ellevte år på rad og arrangeres av Norsk Kritikerlag. Seminaret fordyper seg denne gang i
manifestet, en tekstsjanger som på ulike måter alltid vil være rettet mot fremtiden. Manifest brukes ofte synonymt med
programerklæring, og sjangeren kan beskrives som en optimistisk sjanger, preget av vilje til å jobbe aktivt mot en bedre
fremtid, eller i alle fall å vise mulighetene for en annerledes fremtid.
Seminaret vil blant annet undersøke hvordan tidligere tiders manifest har kommet til å prege sin fremtid, og ikke minst
hvilken posisjon og funksjon manifestet kan ha i vår tid, som ofte beskrives som uoversiktlig, uhåndgripelig og endog
handlingslammet. Manifest er satt sammen av mani, som betyr hånd, og fest, som betyr å gripe, og kan representere
et alternativ til de mange dystre fremtidsvisjonene vår tid er preget av.
Mary Ann Caws (f. 1933) er professor ved City University i New York. Hun har skrevet over 40 bøker, og er kjent blant
annet for sitt omfattende arbeid med fransk surrealisme. Hun har dessuten redigert den største antologi av modernistiske manifester som er utgitt, bestående av over 200 manifester fra forskjellige land: MANIFESTO. A century of
Isms, Modernist Manifestos and Statements (University of Nebraska Press, 2001).
Leif Høghaug (f. 1974) er litteraturviter, kritiker og leder av Norsk kritikerlag. Han underviser ved Forfatterstudiet,
Høgskolen i Bø i Telemark, og skriver kritikk for Ny Tid.
Elling Borgersrud (f. 1975) er rapartist og låtskriver i gruppa Gatas Parlament og Samvirkelaget, og skriver tekster
som oppfordrer til handling og politisk aktivitet. Se også: www.gatasp.no
Dmitry Vilensky (f. 1964) er kunstner og aktivist, og medlem i kollektivet Chto delat (eller What is to be done?).
Kollektivet ble etablert i 2003 i St. Petersburg av en gruppe kunstnere, kritikere, filosofer og forfattere med det for øye
å forene politisk teori, kunst og aktivisme. Kollektivet utgir blant annet en tospråklig avis (russisk og engelsk) som tar
opp emner relatert til engasjert og politisk kunst i Russland og andre steder. Se også hjemmesiden: www.chtodelat.org
Danjel Andersson er kritiker og redaktør for det svenske teatertidsskriftet Visslingar och Rop, som vinteren 2006 utga
eget temanummer om manifestet. Se også www.vor.nu
Ellef Prestsæter er redaktør sammen med Karin Nygård for tidsskriftet Rett kopi dokumenterer framtiden.
Manifestet, utgitt høsten 2007, og skriver for tiden en masteroppgave om italiensk, portugisisk og brasiliansk futurisme.
Se også: www.rettkopi.no
Seminaret er åpent for alle. Billett kan kjøpes til hvert enkelt foredrag (kr 100,–).

Torsdag 29. mai
11.30 Registrering, kaffe og
velkommen
12.00 Åpningsforedrag om
kunstmanifestets historie og
innvirkning ved litteraturprofessor Mary Ann Caws
14.00 «Kritisk manifest 2008»
– en presentasjon av fremtidens
kritikk ved leder i Norsk
kritikerlag, Leif Høghaug
16.00 «En høylydt oppfordring
til handling» – et foredrag
om politisk musikk, hiphop,
kulturens ansvar for
samfunnsutviklingen og hvordan
vi bør organisere verden for
å gjøre den til et levelig sted for
alle ved Elling Borgersrud
i Gatas Parlament
Fredag 30. mai
11.00 «Manifest og politisk kunst etter
2000»: en presentasjon av
Moskva- og St. Petersburgkollektivet Chto delat ved kunstner og aktivist Dmitry Vilensky
14.00 «Hvorfor bry seg om manifest
i dag?» Innlegg på tjue minutter
ved Ellef Prestsæter og Danjel
Andersson. Etter en kort pause
vil innleggene danne utgangspunkt for en samtale mellom
Prestsæter og Andersson, som
nylig har redigert hvert sitt
tidsskrift om manifest
16.00 Seminaret avsluttes.
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Dramatikerforbundet stiller følgende spørsmål på litteraturfestivalen 2008:
Er dramatikken spesielt egnet til å kunne utsi noe om fremtiden, ved at Den i nye tolkninger, i mange fremtider,
kan si noe om den tiden og det stedet det settes opp? Hvilke kvaliteter har teatertekster som tåler mye gjenbruk? Er det aldri tilfeldig at en tekst blir en klassiker?

Lørdag 31. mai kl 11.00 Festsalen Kulturhuset Banken Paneldebatt om
• dramaets gjenbrukskvalitet • hvordan skapes en klassiker • den greske tragedien som forelegg for nåtid
I panelet sitter bl a: Petter Rosenlund (dramatiker), Erik Ulfsby (teaterinstruktør), Ståle Stein Berg (filmmanusforfatter) og Siri Senje (dramatiker). Ordstyrer: Gunnar Germundsen (leder for Dramatikerforbundet).

Hevndramaets evige gyldighet – som eksempel:
Sofokles' Elektra i Petter Rosenlunds versjon spilles på Oslo Nye denne våren. Elektra
var inspirasjon for Hamlet. Denne versjonen tar for seg æresdrap i dagens Norge.
Elektraforestillingen fra Oslo Nye presenteres av de medvirkende og kommenteres av
panelet og av folk som kjenner æresdrapkodeksen.

ELEKTRA

EKSTERN ARRANGØR

Anne Aamodt AS og Simenstad Gaard inviterer til:

Litterær Reise 27., 28. og 29. mai
Religiøse, kulinariske og estetiske inspirasjonskilder i Sigrid Undsets liv.
Kulturhistoriske måltider basert på hennes private oppskrifter.
Besøk og foredrag som ikke er tilgjengelige for individuelt reisende.
Eks.: Gamle Hamar, kirker, herskapelige Høsbjør, Simenstad gard,
Bjerkebæk… Høyt faglig nivå.
Kulturhistorisk måltid på Simenstad gard 27. og 30. mai,
«En smak av Undset», mange retters meny, kåseri, særegent miljø på
storgard. Informasjon: Tlf 93 06 65 82 / Tlf 95 27 11 02
EKSTERN ARRANGØR

Tegn abonnement!

WERGELAND-SEMINAR:
Wergeland og Europa
Bjerkebæk Onsdag 28. mai kl 18.00
18.00–19.00 Åpningsforelesning Hans
Hauge: Den engelske Lods: norsk, engelsk,
europeisk, universell? Ordstyrer: Helge Rønning
First Hotell Breiseth Torsdag 29. mai
09.30–10.30 Foredrag: Marc Auchet:
Den «franske» Wergeland. Ordstyrer: Gudleiv Bø
10.30–11.00 Kaffepause
11.00–13.00 Modernitet og nasjonalitet
– panel Leder: Helge Rønning
Helene Grønlien: Wergeland og den
romantiske ironi
Jørgen Sejersted: En myte for det moderne
menneske? Skabelsen, Mennesket og Messias
mellom europeisk tradisjon og norsk resepsjon
Gudleiv Bø: Det tyske og det franske
i Wergelands norske virkningshistorie
12.30–15.00 Lunsj
15.00–17.00 Jan van Huysums
Blomsterstykke – panel
Leder: Karin Gundersen
Magne Malmanger: Blomsterstykket i kunsten
Frode Helland: Blomsterstykket
i litteraturen
Biblioteket Torsdag 29. mai kl 19.00
Avslutningsforelesnin
Odd Arvid Storsveen: Wergeland i historiens
favn Ordstyrer: Gudleiv Bø
Billetter: Seminarpris:
kr 200,–
Kun åpningsforelesningen: kr 100,–
Kun avslutningsforelesning: kr 100,–

Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål

Samtiden er Norges største, eldste og viktigste tidsskrift. Vi har et klart mål om å romme de viktigste
debattene i vår egen tid, enten det handler om litteratur, politikk eller ideologi. Samtiden bruker tid
der dagspressen haster forbi, og skaper debatter uten å ty til halvsannheter og misforståelser. Tegn
abonnent på www.samtiden.no, eller kjøp Samtiden hos Narvesen og gode bokhandlere.

EKSTERN ARRANGØR
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1 setning

En lesesirkel møter Edvard Hoem på Aulestad

«

Norsk Litteraturfestival i samarbeid med Bokklubben og Nitimen har i mai en konkurranse for lesesirkler – og premien
er et celebert møte med forfatteren Edvard Hoem i Bjørnstjerne Bjørnsons hjem på Aulestad lørdag 31. mai kl 16.00.

Onsdag 28. mai kl 11.00 Fremtidshuset på Maihaugen
DEBUTANT-SEMINARET: Fremtidens forfattere

Du skulle ikkje bli gammal
før du vart klok.
William Shakespeare
Kong Lear

»

Edvard Hoem

Norsk Litteraturfestivals årlige seminar for siste års skjønnlitterære debutanter. Kun inviterte. Seminarleder: Mirjam
Kristensen.

«

Jeg befant meg foran en
fenomenal tankens og
følelsens forvirring, som jeg
ikke har våget å røre ved,
og som litteraturen får meg
til å skamme meg over.
Marguerite Duras
Smerten

Onsdag 28. mai kl 19.00 Kulturstua i Ro En eventyrlig aften!
«Bakenfor fremtiden hvisker fortiden» – Folkevisdommen som veiviser til en ny tid.
Velkommen til en sanselig nytelse med eventyr og musikk, foredrag og en kongelig meny!
Nærmere informasjon, www.side-om-side.no / tlf 48 15 24 65.
Påmelding: post@kulturstua.no. Tlf 61 22 63 73/ 95 835 883
ARR. Side om Side i samarbeid med Kulturstua i Ro

»

Mirjam Kristensen

EKSTERN ARRANGØR

NORLA (som har 30-års jubileum i år!) arrangerer sitt seminar på Norsk Litteraturfestival for tiende gang!
NORLA arrangerer internasjonalt oversetterseminar om å oversette fra norsk til andre språk. Elleve oversettere fra Egypt i sør til Finland i nord er invitert til fagdag
med foredrag og diskusjoner om norsk litteratur og språk tirsdag 27. mai. Oversetterne inviteres til å være på Lillehammer under hele festivalen.
Onsdag 28. mai arrangerer NBU og NORLA i samarbeid et seminar om de spesielle utfordringene man står overfor ved oversettelse av billedbøker til andre språk. Det
vil delta barnebokforleggere fra Russland, Tyskland, Belgia, Egypt og en rekke andre europeiske land, oversettere, samt norske forleggere, forfattere, illustratører og
andre interesserte. Seminaret vil foregå på engelsk.
Den norske Forleggerforening og NORLA arrangerer et internasjonalt forleggerseminar på Lillehammer, onsdag 28 og torsdag 29 mai. Forleggere fra alle deler av verden samles til presentasjon av norsk samtidslitteratur og møter norske forfattere, forleggere og oversettere.
NORLA-pris for oversatt litteratur deles ut på mottakelsen tirsdag kveld.
EKSTERN ARRANGØR

Fem museer til prisen av tre
I sommersesongen (18.05 - 31.09) kan du kjøpe
fellesbillett for alle fem museene og få to gratis.
Billetten varer i hele sommersesongen.
VOKSEN
BARN

260,–
130,–

FAMILIE
HONNØR/STUDENT

650,–
210,–
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Tirsdag 27. mai kl 14.00 Lillehammer kino La oss forske!
PÅFYLL for lærere. Forfatter og forsker Hanne S. Finstad snakker, med utgangspunkt i
sin bok Livets kjemi, om hvordan man kan arbeide med forskning med barn og unge.
Hanne er også fabrikksjef i Forskerfabrikken, Norges første forskerskole for barn. Hun har
i flere år vært juryleder for Nysgjerrigper, Norges største forskningskonkurranse for barn,
og har skrevet flere bøker – deriblant naturfagverket Trigger. Hanne er også opptatt av
bioteknologi – og snakker om Robo Sapiens.
SEMINAR I REGI AV OPPLAND FYLKESBIBLIOTEK, I SAMARBEID MED ABM-UTVIKLING

Med fokus på fremtiden
Onsdag 28. mai
13.00 Velkommen Fylkesordfører Audun Tron
13.15 Pisa-undersøkelsen – bibliotekenes rolle

Torsdag 29. mai
09.00 Fremtidens bibliotek
Pernille Schaltz, områdechef Københavns
bibliotek

Bård Vegard Solhjell, kunnskapsminister

14.15 Positive resultater i Pisa-undersøkelsen
– Hva kan bibliotekene lære av Finland?
Susanne Ahlroth, avdelingschef på Richardsgatans
bibliotek, Helsingfors

15.15 Sampling og samtidslitteratur
i undervisning og litteraturformidling
Jon Ewo, forfatter

16.15 Bibliotekenes fremtid i folkets århundre
Eirik Newth, forfatter

10.00 Uten fantasi – ingen tanke
Tor Åge Bringsværd, forfatter

11.00 Opplevelsesbibliotek for alle
Margareta Swanelid, ordförande for
Dieselverkstadens bibliotek, Sverige

12.00 Hva kan bibliotekene lære av
Vitensentrene?

NORSK BARNEBOKINSTITUTT INVITERER TIL:

«Er en god bok en god bok?»
Diskusjon av nye former og nye lesemåter i barnelitteraturen.
Torsdag 29. mai kl 13.00–15.30
Innlegg ved Nina Christensen, leder av Center for børnelitteratur
i Danmark: «Godt for nogle eller godt for alle?
Perspektiver på kvalitetsvurderinger af børnelitteratur.»
Paneldebatt med:
• Nina Christensen – leder av Center for børnelitteratur i Danmark
• John Erik Riley – forlagssjef Cappelen Damm forlag
• Geir Vestad – juryleder for Kultur- og kirkedepartementets
priser for barne- og ungdomslitteratur
• Helga Gunerius Eriksen – forfatter
• Axel Hellstenius – forfatter, manusforfatter og dramatiker
• Programleder: Dag Larsen

«De nye bildebøkene
– en utfordring for både lærere og elever»
Fredag 30. mai kl 09.00–15.00
09.00 Velkommen og registrering
09.15 Opplesning av studenter ved Forfatterutdanningen i NBI
Norsk barnebokinstitutt har landets eneste forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur.
Møt studenter og prosjektleder. Servering av morgenkaffe og kringle.

Zahra Safaie, leder for Mediepoolen i Borås

Sted:

Rica Victoria Hotel

Praktiske opplysninger og påmelding: kjersti.krageberg@oppland.org
Se Oppland fylkesbibliotek sine nettsider under www.oppland.no
EKSTERN ARRANGØR

FORFATTERNES HUS PÅ NANSENSKOLEN

– for faglig påfyll & samvær 27. – 30. mai
Fra programmet: Henrik Langeland om språkdriv og handlingsdriv. Om forfatterskolene og
fremtidens forfattere ved Eldrid Lunden, Cathrine Krøger, Merete Morken Andersen og studentene Leonard Ibsen og Mathias Samuelsen. Om truet ytringsfrihet og utstillingen «Døde
penner» Peter Normann Waage, Åsne Seierstad, Musa Mutaev og Kjell Olaf Jensen. Hagefest.
Pris pr arrangement kr 100,– Seminarpris: Kr 1 800,– inkl. tre overnattinger og måltider
For fullstendig program, se www.nansenskolen.no
EKSTERN ARRANGØR

10.00 De nye bildebøkene – en utfordring for både lærere og elever
Kurset gir kompetanse til å bruke de nye bildebøkene i undervisningen
– slik at bildebokas egenart som sammensatt tekst kommer fram. Det tar utgangspunkt
i Kunnskapsløftets sterke vektlegging av arbeid med sammensatte tekster.
Målgruppe: Lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn, samt skolebibliotekarer og andre.

Aktuelle temaer på kurset:

•
•
•
•
•

De nye bildebøkene – hva karakteriserer dem?
Bildeanalyse og estetiske virkemidler i bildeboka
Ulike former for samspill mellom ord og bilde
Bildeboka i bruk – også i det flerkulturelle klasserom
Forslag til elevarbeid med sammensatte tekster

Arbeidsmåter: Forelesning, diskusjon og tekstarbeid, gruppevis og i plenum.
Faglig ansvarlig: Norsk barnebokinstitutt (NBI) Påmeldingsfrist: Fredag 23. mai
Kursavgift: kr 300,– Påmelding: post@barnebokinstituttet.no
Sted begge dager: Rica Victoria Hotel • Kontakt NBI: Birgitte Eek, 23 27 63 68
Se forøvrig www.barnebokinstituttet.no
EKSTERN ARRANGØR
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Praktiske opplysninger

Litteraturtog til Lillehammer
Forfattere leser fra egne bøker i togets fremste vogn og kaffe vil bli servert.
Avgang Oslo S onsdag, torsdag og fredag kl 10.37, ankomst Lillehammer kl 12.52
Vanlige billettpriser gjelder. God mulighet for minipris hvis du bestiller tidlig.
Nytt av året! Avgang Trondheim fredag kl 08.25, ankomst Lillehammer kl 12.55.
Bestilling av billett hos NSB-kundesenter 815 00 888, tastevalg 3
passord: «litteraturtoget fra Trondheim» innen 15. mai.

Overnatting
Festivalhotellet er First Hotel Breiseth. Vi er en stor festival i en liten by, så fortvil ikke om hotellene i sentrum blir fulle. Vi setter opp buss dag og natt til Quality
Hotel & Resort Hafjell, Quality Hotel & Resort Hunderfossen og Bjørn’s Kro. Turen tar
ca. et kvarter. Bussruter ligger på våre nettsider og på festivalkontoret. Avgang fra
Skysstasjonen holdeplass 16, ved festivalkontoret. Bussen er gratis ved fremvising av
festivalarmbånd.
Praktiske opplysninger fortsetter på side 64.

Øvrig
Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i programmet. Programmet oppdateres kontinuerlig på våre nettsider. Mer informasjon på www.litteraturfestival.no

Fotokonkurranse
Ta det beste festivalbildet og vinn 2 festivalpass
til neste års festival! Bildet må være høyoppløselig og
sendes til post@litteraturfestival.no innen 1. juli 2008.

FREMTIDEN PÅ MOBILEN?
Festivalprogrammet på mobilen
Mobilen er fremtidens verktøy. Derfor kan du i år
igjen motta festivalprogrammet og annen praktisk
informasjon direkte til din mobiltelefon.*
Så har du all informasjon lett tilgjengelig
under hele festivalen!
22 01
Sms LF til

Gratis servicebeskjeder via sms
Festivalprogrammet er fullspekket med spennende
arrangementer. Derfor tilbyr vi deg en spesiell
sms-service. Når du har registrert deg, mottar
du utvalgte nyheter, beskjed om programendringer og info om spesielle arrangementer.**
Så er du oppdatert under hele festivalen!
Sms LF IN FO til
22

01

* Denne tjenesten krever at mobiltelefonen er
oppsatt til GPRS (mobilt internett).
** Registreringen koster kun vanlig sms-takst.
Det er gratis å motta servicebeskjedene.
Tjenesten leveres av More Mobile Relations

FOTO Eldbjørg Brekke (Vilde Andrea Brun), Johan L. Tønnesson (Ram Gupta), Simon Malkenes (Siri Vaggen Olsen), Steinar Lone (Mihai Cucu), Jens Smærup Sørensen (Klaus Holsting), Naja Marie Aidt (Cato Lein), Leena Krohn (Katri
Lassila), Kristín Steinsdóttir (Einar Falur Ingólfsson), Birgitta Lillpers (Ulla Montan), Carl Jóhan Jensen (Bárður Lydersen), Synnøve Persen (Bente Geving), Espen Stueland (Cato Lein), Heidi Marie Kriznik (Morten Brun), Stig Sæterbakken
(Jo Michael), Jørgen Gunnerud (Torunn N. Momtazi), Kari Saanum (Stephen Hutton), Eirik Newth (Lars Aarønæs), Bjørn Rørvik (Tone Skaarseth Rørvik), Kristin Roskifte (Svein Størksen), Kari Sverdrup (Jo Michael), Ingunn Aamodt (Studio
Oscar – Lillestrøm), Annette Münch (Eva Rose Furmyr), Ingelin Røssland (Joar E. M. Klette), Linn T. Sunne (Gro Glomnes), Magnus Nordin (Cato Lein), Geirr Lystrup (Gunnar Klingwall), Jon Ewo (Cathrine Almaas), Sigbjørn Mostue (Tanya
Hanzalová Wibye), Marit Nicolaysen (Annette Faltin), Bjørn Sortland (Britt K. Andersen), Annika Thor (Cato Lein), Bjørn Ousland (Erling Storvik Design), Knut Nærum (Fredrik Arff), Gro Dahle (Simon Dahle Nyhus), Arnt Birkedal (Dag
Knudsen), Johan Harstad (John Erik Riley), Kelly Davies (Lacktr Prpgnda), Terje Thorsen (Stig Sæterbakken), Frances Presley (Barbara Grosse), Naomi Klein (Gordon Terris/Debra Friedman), Inger Bråtveit (Finn Ståle Felberg), Edvard
Hoem (Johannes Jansson), Gaétan Soucy (Martine Doyon), Veronica Akselsen (Ole Johnny Myrvold), Musa Mutaev (Tom Østhus/All Over Press), Margaret Atwood (George Whiteside), Mircea Cărtărescu (Cato Lein), Tor Åge Bringsværd
(Roger Phil), Markus Zusak (Bronwyn Rennex), Mattis Øybø (John Erik Riley), Inger Bråtveit (Finn Ståle Felberg), Agnar Lirhus (Finn Ståle Felberg), Eirik Ingebrigtsen (Tove K. Breistein), Jens M. Johansson (Cato Lein), Karl Ove Knausgård
(Christina Ottoson), Steffen Sørum (Siv Dolmen), Thomas Marco Blatt (Rolf M. Aagaard), Tormod Haugland (Egil Haraldsen), Linn Ullmann (David Ignaszewski), Endre Ruset (Rune Mæhre/Christian Hatt), Kristin Sevaldsen (Paal Audestad),
Bygdøvrien (Øyvind Berg), Eldrid Lunden (Inger Bråtveit), Terje Holtet Larsen (Finn Ståle Felberg), Trond Giske (Guri Dahl), Susanne Christensen (Arne Skaug Olsen), Arne Torp (Ram Gupta), Randi Skeie (Kirsti Hovde), Øyvind Sagedal
(Jørn Hagen), Xploding Plastix (Stian Andersen), Laila Bokhari (Ingunn Aagedal Schinstad).
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Fra time til time

TIRSDAG 27. MAI

17.00 • Dybdeintervju INGELIN RØSSLAND. Biblioteket

27

12.00 • EBBA WITT-BRATTSTRÖM. Dekadansens kjønn
Cafe Banken
• OVERSETTERTIMEN. Søndre Park
• Kritikerseminaret. Kulturhuset Banken
• Lyriskmusikalsk SKIBLADNERTUR

30
32

17.00 • NAJA MARIE AIDT & MERETHE LINDSTRØM
Cafe Banken

25

13.00 • U: Stort ungdomsskolearrangement.
Kulturhuset Banken

14.00 • PÅFYLLkurs. Lillehammer Kino

60

17.00 • Utstillingsåpning BJØRN RANSVE. Galleri Zink

51

18.00 • Familiekonsert med GEIRR LYSTRUP
og barnekoret. Maihaugsalen

09.00 • Ekrom skole. Pinnsvinmamma

30

10.00 • EIRIK NEWTH. Plan B
• 4 forfattere i ring. Kulturhuset Banken

35
30

12.00 • Det hemmelige eventyret. Kulturhuset Banken
• Sant & saklig. Lillehammer Kino

19.00 • ÅPNINGSFORESTILLING Maihaugsalen

4–5

22.00 • LITTFEST Hoem og Sødersang. Bingo’n

39

01.00 • NACHSPIEL Breiseth

50

ONSDAG 28. MAI
09.00 • Åretta ungdomsskole, Kaoskrigeren

30

10.00 • EIRIK NEWTH. Plan B
• GROTTEN. Bingo’n
• Reven og Grisungen. Biblioteket
• Sant & saklig. Lillehammer Kino

35
32
31
32

Formiddag Maihaugen – !LESELØYPE

18.00 • ANNE KARIN ELSTAD og ANNE SENDER
Kulturhuset Banken
• HANS HAUGE om Wergeland. Bjerkebæk
• STEREO. Bingo’n

24
22

33
26
41 og 58
49

48
6
57

23.00 • THE SELL-OUT SPACE GIRLS aka THE ALL PURPOSE
SUBMARINE PANHANDLERS. Brenneriet
16
• TOLVTE TIME. Øyvind Sagedal
om Johannes åpenbaring. Lillehammer Kirke
46

14

13.00 • Konsert med GEIRR LYSTRUP og koret Maihaugsalen 33
13.00 • BING & BRINGSVÆRD REUNION Søndre Park
• Seminar – Fylkesbiblioteket. Rica Victoria

10
60

14.00 • OPPLYSNINGSTID. Arild Linneberg
Hvem var futuristene? Biblioteket
• PAUL McAULEY. Galleri Dreyer
• DEBATT: Fremtidens forfattere. Nansenskolen

22
11
21
13
48

22
19
57

16.00 • ÅRETS HOVEDFOREDRAG.
GAÉTAN SOUCY. Lillehammer Kino
• Kritikerseminaret. Kulturhuset Banken

42

43

14.00 • OPPLYSNINGSTID. Steinar Lone.
Hvem er Mircea Cătărescu? Biblioteket
• «Døde penner» Nansenskolen
• Kritikerseminaret. Kulturhuset Banken

22
44

39

12.00 • OVERSETTERTIMEN. Søndre Park
• BJØRN ANDREAS BULL-HANSEN
Cafe Banken

34

20.00 • OPPLYSNINGSTID. Sissel Lie
Hvem Er Gaétan Soucy? Biblioteket
• KRIM I PARKEN. Gretelise Holm

22.00 • LITTFEST. Inger Bråtveit og Rockettothesky. Bingo’n

35
31

10

14.00 • 4 FORFATTERE OG 1 BAND. Maihaugsalen

15.00 • NINNI HOLMQVIST. Lillehammer Kunstmuseum
• DEBATT: «Boken er død! Leve boken!»
Kulturhuset Banken.

33

12.00 • 2 PÅ 1 TIME. Plan B
• Jorda rundt på 29 bokstaver. Biblioteket

34

13.00 • GERT NYGÅRDSHAUG. Søndre Park

40
21

45

12
15
59

24
43
57
47

19.00 • NORDISKE POETER «Aniara spesial». Cafe Banken
• DEBATT: Ytringsfrihet. Galleri Dreyer

21.00 • «FREMTIDENS VIN». Rica Victoria
• FORFATTERE VELGER FILM
Tor Åge Bringsværd. Lillehammer Kino

11.00 • DOBLOUGPRISVINNERNE leser. Søndre Park
• TERJE THORSEN om grafic novels
Lillehammer Kunstmuseum
• HENRIK H LANGELAND. Nansenskolen
• Debutantseminaret starter

15.00 • SVEND ÅGE MADSEN. Lillehammer Kunstmuseum
• DEBATT: «Norsk språk om 100 år»
Kulturhuset Banken

16.00 • ØYSTEIN SØRENSEN. Hva om Hitler hadde vunnet
2. verdenskrig. Kulturhuset Banken
• OPPLYSNINGSTID. Inger Gjelsvik
Hvem er Margaret Atwood? Biblioteket

50

01.00 • NACHSPIEL. Breiseth

50

Annet: • Litteraturtoget

61

TORSDAG 29. MAI
09.00 • Hammartun ungdomsskole, Psykt! Psprengt!

30

09:30 • Wergelandseminaret starter

58

10.00 • GROTTEN. Bingo’n
• EIRIK NEWTH. Plan B
• Gullrot og Hybelkaniner. Biblioteket

32
35
33

10.00 • BJØRNSON-FORELESNINGEN
Musa Mutaev. Høyskolen i Lillehammer
11.00 • DEBUTANTENE KOMMER. Søndre Park
• DE FORBANNEDE TEGNINGENE
Lillehammer Kunstmuseum
12.00 • GROTTEN. Bingo’n
• 2 PÅ 1 TIME: Gunnar Ardelius og
Ingelin Røssland. Plan B
• Den mystiske posen. Biblioteket

19
42
12
33
35
31

13

17.00 • «Døden i dybden» Biblioteket

36

17.00 • MATTIS ØYBØ & GÖRAN SAHLBERG. Cafe Banken
• JOHN ERIK RILEY & JORUNN ØKLAND:
«Apokalypsen ifølge George Bush, Karl Marx,
Albert Åberg & Radiohead». Galleri Dreyer

25

18.00 • Rottevandring med Svein og Halvorsen. I byen

36

24

18.00 • UNDSET-FORELESNINGEN
SIGRUN SLAPGARD. Bjerkebæk
• MATIAS FALDBAKKEN og SHOAIB SULTAN
Kulturhuset Banken

26

18.00 • STEREO. Bingo’n
• HAGEFEST. Nansenskolen

49
19

41

19.00 NORDISKE POETER. Cafe Banken
40
• ODD ARILD STORSVEEN. Avslutningsforelesning
Wergelandseminaret. Biblioteket
15 og 58
• DEBATT: «Fremtidens menneske» Galleri Dreyer
21
20.00 • OPPLYSNINGSTID. Nan Bentzen Skille
Hvem er Doris Lessing? Biblioteket
23
• KRIM I PARKEN Spesial «Hva er det med THE WIRE?» 44
• «Røsbaks aften». THORVALD STEEN &
TONE KROHN. Lillehammer Bryggeri
56

63

Kronologisk program

21.00 • DEBATT Science fiction, tradisjon & fornyelse.
Galleri Dreyer
• TEATER: «Kvinnen som kledte seg
naken for sin elskede» Lillehammer Kirke
• FORFATTERE VELGER FILM
Karl Ove Knausgård. Lillehammer Kino
• LITTFEST. Jan Erik Vold og Knut Reiersrud. Bingo’n

45
39

22.00 • FREMTIDEN. Lillehammer vgs

17

22.00 • QUIZ. Kulturhuset Banken

50

23.00 • TOLVTE TIME. TORGNY LINDGREN
Lillehammer Kirke

46

24.00 • MIDNATT I PARKEN. MARGARET ATWOOD

20
50

8

01.00 • NACHSPIEL. Breiseth

50

Annet: • Spåmarked på Stortorget • Kveldsåpent i byen
• Litteraturtoget

56
61

18.00 • KNUT OLAV ÅMÅS om Olav H. Hauge. Bjerkebæk
• KARL OVE KNAUSGÅRD og ANNE GUSTAVSEN
Kulturhuset Banken
• STEREO. Bingo’n

41

17.00 • POETIC DIALOGUE: Sharron Hass &
Helle Bjerkan. Cafe Banken

26
49

19.00 • NORDISKE POETER. Cafe Banken
• DEBATT: «The future Europe» Galleri Dreyer

40
21

18.00 • KNUT BRYNHILDSVOLL om Sigurd Mathiesen.
Bjerkebæk
41
• LINN ULLMANN og RAM GUPTA. Kulturhuset Banken 26
• STEREO. Bingo’n
49

20.00 • MINIBANKEN. Biblioteket

34

20.00 • BANKNATTA. Kulturhuset Banken: BOKBAD:
MARKUS ZUSAK og HENNING MANKELL,
POESI-SLAM, KONSERT BRUVOLL & HALVORSEN,
«FØR KAMPEN», BALKAN BEAT PARTY

52

21.00 • FORFATTERE VELGER FILM
Tone Hødnebø. Lillehammer Kino

45

Annet: • Litteraturtoget

61

• BAR NOIR «Blade Runner» Plan B
• Aktiviteter i Lillehammer, Bokbyen Lilleputthammer
• Grønn Boks. Sigrid Undset plass
• MIRCEA CĂTĂRESCU. Søndre Park
• MADS ERIKSEN. Lillehammer Kunstmuseum
• Dramatikerseminaret. Kulturhuset Banken
• IAN BURUMA. Cafe Banken
• OVERSETTERTIMEN. Søndre Park
• LITTERATURKIOSKEN. Cecilie Naper. Breiseth Hotell
• Fremtidskafe. Fabrikken
• Familiekonsert: Lille frøken Linn og engelen

55

01.00 • NACHSPIEL. Breiseth

50

12
57

12.00 • 2 PÅ 1 TIME. Annika Thor og Bjørn Sortland. Plan B
• GROTTEN. Bingo’n
• Kalle Komet. Biblioteket

35
33
31

12.00 • OVERSETTERTIMEN. Prisutdeling. Søndre Park
• MIRCEA CĂTĂRESCU. Cafe Banken

43
11

12.00

13.00 • CARL FRODE TILLER. Søndre Park
• KONSERT: Matheson, Bratland, Bruvoll
Lillehammer Kunstmuseum

10

13.00 • BARNEBOKBAD. Kulturhuset Banken

37

47

10

14.00 • OPPLYSNINGSTID. Fredrik Wanderup
Hvem var Jules Verne? Biblioteket
• ANURADHA ROY. Cafe Banken
• Kritikerseminaret. Kulturhuset Banken

22
9
57

13.00 • JOHAN HARSTAD. Søndre Park
• KONSERT: RAVATN & MAURSETH
Lillehammer Kunstmuseum

15.00 • LARS JAKOBSON. Lillehammer Kunstmuseum
13
• DEBATT: «Sakprosaen kommer!» Kulturhuset Banken 48
16.00 • DEBATT: «Fremtidens kriger» Galleri Dreyer
• INDIAFOREDRAG. Torbjørn Færøvik. Cafe Banken

16
9

17.00 • UNGDOMSBOKBAR Søndre Park

36

17.00 • POETIC DIALOGUE Frances Presley
& Hanne Bramness. Cafe Banken
18
• «Dataspill, vår tids romaner?» JULIAN KÜCKLICH
Kulturhuset Banken. Etterfølges av BAR NOIR på Plan B 38

i veggen. Kulturhuset Banken

14.00 • OPPLYSNINGSTID. Thomas Hylland Eriksen.
Hva er tid? Biblioteket
• LEENA KROHN, KRISTÍN STEINSDÓTTIR
og JENS SMÆRUP SØRENSEN. Galleri Dreyer

45

36

42

12.00

55

24.00 • Elvevandring: «KUNSTEN Å SPÅ»
Kari Elisabet Svare & Veronica Akselsen

11.00 • GAÉTAN SOUCY. Søndre Park
• PETTER MEJLÆNDER Om Soft City
Lillehammer Kunstmuseum
• Kritikerseminaret. Kulturhuset Banken

11.00

21.00 • FORFATTERE VELGER FILM
Ingelin Røssland. Lillehammer Kino

23
44

23.00 • TOLVTE TIME. Simen Malkenes. Lillehammer Kirke

33
31

11.00

20.00 • OPPLYSNINGSTID. Kjetil Korslund
Hva er Frankenstein? Biblioteket
• KRIM I PARKEN. Jørgen Gunnerud
• MANNSOKTETTEN feat. ANNE GRETE PREUS
Kulturhuset Banken

38

10.00 • GROTTEN. Bingo’n
• Bisk. Biblioteket

10.00

19.00 • NORDISKE POETER. Cafe Banken
40
• Bygdøvrien: Om bank- og pengevesenet. Galleri Dreyer 15

22.00 • LITTFEST. Levi Henriksen og Thomas Mårud. Bingo’n 39
• PUB TIL PUB. Bendik Wold og Nils-Øivind Haagensen 55

LØRDAG 31. MAI

FREDAG 30. MAI

18

37
42
12
58
14
43
15
38
37

47

46

SØNDAG 1. JUNI
11.00 • GUDSTJENESTE. «Da fremtiden begynte
– om det kristne håpet» Lillehammer Kirke
• MORTEN HARPER om Oppfinnelsen av Hugo Cabret
Lillehammer Kunstmuseum
12.00 • OVERSETTERTIMEN. Søndre Park
• «EPP» leses av Øystein Røger. Galleri Dreyer
• INDISKE POETER. Cafe Banken
• BOKTAKSERING. Bjerkebæk
13.00 • NAOMI KLEIN: «Sjokkdoktrinen». Lillehammer Kino
14.00 • BOKAUKSJON. Bjerkebæk

46
12
43
17
9
56
7
56

23

15.00 • ALAN WEISMAN: «The world without us» Søndre Park 14

18

17.00 • DEBATT: «Går det til helvete eller
gjør det ikke?» Galleri Dreyer

20

18.00 • Vandreteater Wergeland. Maihaugen

37

19.00 • KONSERT: SUSANNA. Kulturhuset Banken

47

15.00 • RUNE CHRISTIANSEN. Lillehammer Kunstmuseum
• DEBATT: Fremtidens biografier. Kulturhuset Banken
• JAN ERIK VOLD. Cafe Banken

13
48
15

16.00 • FOTBALLANDSKAMP NORGE – SVERIGE
Stampesletta
• «Lesesirkel spesial» EDVARD HOEM Aulestad
• Nettpoeten. Rica Victoria

54
59
56

Pegasusprogram

27–37

Stampesletta

Badedammen
Lillehammer
Hotel

Birkebeineren
Hotel & Apartments

Maihaugen

lva

Legevakt
Sykehus

Mes

Åpningstider:
tirsdag til lørdag 10.00 – 20.00
søndag 10.00 – 17.00
telefon: 61 24 77 77
festivalkontor@litteraturfestival.no

Elvegata

LILLE
TORGET

Felix

Plan-B

Galleri
Dreyer

Bingo’n

STORGATA

GÅGATA

GÅGATA

Rica Victoria
Hotel

Mølla Hotell

Biblioteket

Kinoen Kunstmuseet

Stortorget

Langesgt

Billetter

Park cafe’n

Kulturhuset
Banken

Kirkegata

m

Bankgata

Vinmonopolet

Jernbanegata

Parken

Tomtegata

Hammer Hotel

Trondhei

STORGATA

Breiseth
Festivalkontor
Skysstasjon
Stasjonen Hotell

Fabrikken

Nansen
skolen

Oslo

Takk til alle samarbeidspartnere og frivillige for verdifull støtte og godt samarbeid!

E C K B O S L E G AT E R
Major og advokat Eivind Eckbos Legater I-XII

Oppland
Fylkeskommune

Lillehammer
Kommune

www.litteraturfestival.no

Billetter til enkeltforestillinger kan kjøpes
i døren fra 30 min til 1 time før forestilling.
Noen arrangementer har forhåndssalg og
billetter kjøpes gjennom billettservice
(20,– i servicegebyr). Ingen av våre
arrangementer har nummererte plasser så møt
opp i god tid. Alt som foregår i Søndre Park
og alt for barn og unge er gratis.
Forhåndssalg av billetter foregår her:
www.billettservice.no • 815 33 133
Posten, Narvesen, 7-eleven
Priser:
Festivalpass (tirsdag til søndag) 1 000,–
Helgepass (fredag til søndag) 600,–
Dagspass 300,–
Passene gjelder som adgangskort til alle
arrangementer i regi av Norsk Litteraturfestival
med unntak av Åpningsforestillingen og
Banknatta. Til disse arrangementene gir passet
50 % rabatt dersom billetten kjøpes i døra.
Enkelte arrangementer i regi av
samarbeidspartnere dekkes ikke av passet.
Disse står merket med «ekstern arrangør».
Ledsager går gratis med godkjent ledsagerbevis,
den som ledsages kjøper ordinær billett.
NB! Alle pass må løses
inn i armbånd på festivalkontoret.
Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene
Maihaugvn. 1, 2609 Lillehammer

Dialecta Kommunikasjon, Gjøvik – www.dialecta.no

nae

Anders Sandvigsgt
Brenneriet

Håkons
Pub

Festivalkontor
Festivalkontoret er på First Hotel Breiseth.
Hotellet ligger rett ved jernbanestasjonen,
inngang Jernbanegata.

Bjerkebæk

