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NORSK
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Nordiske poeter Forfattere velger film løsrivelsens time Krim i parken
Lunsj i parken Spesial Nattens løse fugler Forfatternes hus Fotballkamp
Oversettertimen Folketale Hagefest 2 på 1 time U Kunstutstillinger
4 forfattere og 1 band Skrivekurs Konserter Littfest Teater Rød løper
Quiz Pub til pub Banknatta Minibanken Grotten Debatter etter lunsj

Løsrivelse

25.–30. mai 2010

VELKOMMEN!

Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene arrangeres i år for 16. gang og
har blitt vår fremste litteraturfestival. Som knutepunktfestival er den en motor for
litteraturfeltet og en viktig samfunnsaktør som tør reise viktige debatter. Festivalen
er også en arena for unge stemmer, og for nye og smale kulturuttrykk, som her blir
tilgjengelig for et stort publikum.
Endre Ruset
Kunstnerisk rådgiver

Mari Kåsbøll Bjerke
Produksjonskoordinator

Velkommen til Norsk Litteraturfestival 2010!

Widar Aspeli
Programansvarlig Pegasus

Randi Skeie – Festivalsjef
Jesper Holte – Styreleder
Frode Sannum – Rådsleder
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F o rfatterinde k s

Løsrivelse er hovedtema for Norsk Litteraturfestival 2010, og er inspirert av en viktig litterær ambisjon; En god forfatter
søker seg bort fra konsensus for å være en kompromissløs, sannhetssøkende stemme. Årets tema tar for seg historiske
perspektiver rundt forfatterrollen, nye tendenser i europeisk litteratur, og inviterer til debatt, om alt fra økonomisk
galimatias til nykommunisme. Hovedforedraget, av iranske Mahmoud Dowlatabadi, tar utgangspunkt i begrepet «den
tredje verden». Hva er «det tredje menneskets» ståsted i forhold til alt det nye – det moderne, og sivilisasjonen slik den
er definert og innført av Vesten? Hvordan er det å bli løsrevet fra en tilstand og kastet inn i en annen tid og situasjon?
I 2010 er det hundre år siden både Bjørnstjerne Bjørnson og Leo Tolstoj døde. Hva tenker vi i dag om Bjørnson
og Tolstojs roller som politiske forfattere og samfunnsaktører? Er «dikterhøvdingenes» tid forbi, eller trenger
vi dem enda sårere enn før? Karl Ove Knausgårds selvbiografiske romanserie er en seks binds løsrivelse fra en far
som kaster lange, mørke skygger i forfatterens liv. Verket reiser viktige spørsmål om etikk og estetikk, om romanen
som sjanger. Kristin Ribe befrir seg fra en konvensjonell romanform, og innkretser i sin siste roman den ultimale
løsrivelsen: døden. Dette er to av mange litterære prosjekt det vil samtales og debatteres rundt. I programserien
Opplysningstid kan du bli litt klokere på radikalt forskjellige forfattere som Kristofer Uppdal, John Irving og Louis-
Ferdinand Céline. Du kan lære mer om løsrivelsen fra Jugoslavia, og dannelsen av nye nasjonalstater på Balkan. Vi
har satt ekstra fokus på litteratur fra dette området. Festivalprogrammet rommer også palestinske stemmer. Viktigst
av alt, og alltid til stede i festivalens arbeid: Vi presenterer og setter særlig fokus på det vi mener er viktige nordiske
forfatterskap. Forfattere som former nordisk litteratur mot en nervepirrende fremtid. I tillegg vil du finne en rekke
debatter, opplesninger og samtaler med forfattere fra minst tjuefem land, i nesten to hundre forskjellige program
poster. Gi etter for nysgjerrigheten! Du vil finne mange mer og mindre skjulte litterære juveler i løpet av uka.

INNHOLD

Hilsen til festivalen!

3 Forfatterindeks
4	Praktisk info
5–14 Kronologisk program

Norsk Litteraturfestival gir oss i år perspektiver på temaet løsrivelse. Litteraturens
løsrivende krefter virker på oss både som enkeltmennesker og samfunn. Den trekker oss ut av tilvendte tankemønstre og åpner nye verdener. Den kan også være drivkraft i og legitimere politiske prosesser. Bjørnstjerne
Bjørnsons livsverk og diktning som vi markerer i år, 100 år etter hans død, viser oss eksempler på dette.

5	Tirsdag 25. mai

På litteraturfestivalen møtes mange som har stor glede av litteratur. Når regjeringen har utropt 2010 til nasjonalt
leseår, med fokus på voksne som ikke leser så godt, er det nettopp for at flere skal få ta del i den gleden bøkene
gir. Norsk Litteraturfestival er en viktig møteplass i det nasjonale leseåret!
Gratulerer med jubileet og til lykke med årets festival!

10 Fredag 28. mai
12	Lørdag 29. mai

Anniken Huitfeldt, Kulturminister

15	Åpningsforestillingen

6	Onsdag 26. mai
8 	Torsdag 27. mai

14	Søndag 30. mai
16-24 Pegasusprogrammet

Abulhawa, S. 31/34/54
Aden, A. 39
Ambjørnsen, I. 19
Andersen, K. B. 19/23
Andersson, T. 35
Andtbacka, R. 45
Angelskår, P. 33
Alekseeva, G. 42
Alvestad, I. 22
Bakke, G. 55
Bauer, W.M. 55
Belsvik, I. L. 16/18/21
Belsvik, R. 61
Berg, Ø. 37
Berguson, C. 42
Besigye, B.26/45
Billy, B. P. 57
Bjørneboe, S. K. 35
Bjørnstad, K. 54
Bjørnstad, T. L. 24
Blatt, T. M. 55
Blomquist, L. 21
Bolt, M. 29
Bonde, A. T. 44
Borg, T. 21
Bratland, I. 19/62
Breien, A. 47
Bremnes, K. 54
Brekke, E. 52
Brekke, T. 29
Bruheim, M. 32/46
Bull-Gundersen, A. 54
Bye, A. 33

Can, M. 58
Carmona-Alvarez, P.
41/58
Canet, I. G. 45
Christensen, L. S. 26/52
Costas, M. 45
Dahl, K.O. 46
Dahle, G. 19
Delalić, M. 59
Dowlatabadi, M. 27/36
Dragseth, T. 36/45
Drndić, D. 35
Duckert, H. 42
Döring, K. 55
Eggen, J. 20
Eia, H. 35/44
Eriksen, E. L. 18
Eriksen, F. 20
Eriksen, T. H. 44
Eriksson, H. 37
Espedal, T. 37/58/61
Evjemo, E.H. 27/55
Ewo, J. 19/23/24/43
Faconi, S. 35
Farsethås, A. 44/61
Finderup, M. 24 /31
Franck, J. 63
Frøyen, Y. 18
Førsund, J. 55
Godøy, B. 29
Grytten, F. 58
Gudmundsson, E. M.
37/39/45
Gulliksen, G. 35

Hagtvet, B. 33/42
Halberg, J. 42
Hannemann, U. 55
Hamberg, E. 24/31
Hansen, E. F. 31/32
Hansen, I. E. 45
Haq, I. 18
Haug, C. H 18/20
Haugen, P. H. 36/45
Helle, H. 31/32
Hellstenius, A. 20/22
Helseth, H. 35
Henning, F. 55
Henriksen, L. 38/41/63
Herland, H. N. 39
Hjorth, V. 42/60
Hoem, E. 24/40/58
Huke, M. 15/48
Hverven, T. E. 44
Hånes, Ø. 55
Ingebrigtsen, E. 55
Irving, J. 62
Jakhelln, C.
15/27/35/48/59
Jakobson, L. 37
Jensen, C. J. 31/34
Johansen, E. 18/20/22
Johansson, A. 61
Jostad, M. 20/39/56

Kaldhol, M. 17/59
Kilsti, K. 28
Kjeldseth, T. 18
Kjærnes, K. 18/20
Klupp, T. 55
Knausgård, K. O. 31/55
Knutsen, C. 31
Kolloen, I. S. 52
Kolstø, E. 47
Kramer, H. 18/20/21
Kröchert, M. 55
Krøger, C. 58
Kuper, U. 55
Köhn, R. 39
Larsen, D. 59
Larsson, S. 31/44
Laurén, A.L. 44
Leikvoll, J. R. 32
Levin, M. 59
Lowden, M. 61
Lunde, S. E. 24/59
Luthardt, M. 55
Løkkeberg, V. 47
Løvåsen, S. 46
Madzirov, N. 35/40
Mahrouyan, H. 46
Mann, G. 15/19
Marstein, T. 31/32
Mathiesen, m. 59
McCaughrean, G.
19/20/23/43
Melberg, A. 44
Merkel, A. 55
Mestres, A. 45
Mican, H. S. 55
Mjønes, J. 55

Moestrup, M. 45/61
Mostue, S. 22
Myklebust, H. 41
Mytting, L. 56/60
Mæhle, L. 18
Mørkhagen, S. 29
Naveen, N. 41
Nicolaidis, A. 35
Nordang, A. 28
Nore, A. 63
Nussbaumeder, C. 55
Nydal, A. 46
Nygaardshaug, G. 46/55
Nærum, K. 19
Olsen, M. T. 60
Olsen, T. S. 18
Olsson, L. 31/34
Ouzounidis, C. 29
Parr, M. 15/20/21
Pendry, K. 18/48
Petterson, P. 38
Pollen, G. 44
Pont, J. 45
Qubbaj, R. 15/17/59
Ravatn, A. 32
Rem, H. 35
Ribe, K. 37
Rinke, M. 55
Roloff, S. 55
Rolstad, L. 27/56
Romer, K. 31
Rorgemen, K. 27
Rossavik, F. 29

Rossi, O. 45
Ruset, E. 32
Ruste, A. 45
Rønning, I. 19/24
Røssland, I. 19/24
Sampol, G. S. 45
Samuelsen, B. 55
Schieke, J. 55
Schmidt, J. 55
Schiøtz, C. 54
Schjerven, T. 45
Schou, K. 38
Seim, T. S. 33/35
Selmer, A. 55
Seljestad, L. O. 41
Selnes, G. 29
Shafieian, M. 27
Sibeko, G. 31
Sivertsen, S. 27
Skandfer, N. H. 18
Skjelbred, M. 49
Skoglund, T. 26
Skre, A. 34/42
Skomsvold, K. A. 30
Skåden, S. 48
Smith, N. H. 46
Solum, K. 28
Stalsberg, T. 26/52
Stanišić, S. 31/34
Steen, R. B. 27
Steen, T. 58
Strøksnes, M. 28
Stølan, A. H. 18
Søhoel, K. 53
Sønderbo, S. 39
Søndergaard, M. 37
Sørum, S. 22

Thorsen, T. 26
Thorstenson, E. 47
Thydell, J. 24/31
Tjønn, B. J. 55
Todal, P. A. 44
Torkildsen, T.
16/18/20/21/24/31
Totah, R. 17/59
Tørring, M. 28
Uri, H. 24
Vennerød, P. 47
Verissimo, O. 40
Vindenes, E. 27
Vold, J. E. 15/36/49
Vaagsholm, O. 55
Wam, S. 47
Wandrup, F. 46
Wassmo, H. 31/32
Zehrer, K. C. 55
Økland, E. 32
Ørbeck-Nilsen, C. 27
Ørstavik, H. 58
Aarø, S. L. 41
Aasvik, S. 55

19-20	Åpne forestillinger
25 Festivalens historie
26-50 Programserier fra time til time
36 	Hovedforedraget
51-61 Andre programposter
51	Hva skjer i byen
52	Utstillinger
54-57	Konserter og annet
58	Bjørnsonforelesningen
59-61	Seminarer
62	Banknatta
64 Kart og samarbeidspartnere

Praktiske opplysninger
Festivalkontor

Overnatting

Festival- og pressekontor er på First Hotel Breiseth
rett ved jernbanestasjonen, inngang Jernbanegata.
Telefon: 61 24 77 24 (kun under festivalen)
Åpningstider: tirsdag til lørdag 10:00 til 20:00, søndag 10:00 til 17:00

Vi er en stor festival i en liten by, så bestill hotellrommet
ditt så fort som mulig.
Vårt festivalhotell er First Hotel Breiseth.
Booking: 61 24 77 77, breiseth@firsthotels.no
Lillehammer sentrums øvrige hoteller:
Rica Victoria Hotel
61 25 00 49
Mølla Hotell
61 05 70 80
Clarion Collection Hammer Hotel 61 26 73 73
Radisson Blu Lillehammer Hotel 61 28 60 00
Birkebeineren Hotel & Apartments 61 26 47 00

Billetter

Pass (student- og honnørrabatt)
Festivalpass
1150,– (750,–)
Dagspass
350,–
Dagspass fredag 450,–
Helgepass
750,– (550,–)
Passene må byttes i armbånd på festivalkontoret. Passene gjelder
for alle arrangement med unntak av dobbelkonsert lørdag kveld og
programposter markert med EKSTERN ARRANGØR.
Enkeltbilletter
Billetter til alle enkeltarrangement fås kjøpt ved inngang.
Utsalgssteder
Pass og billetter til noen utvalgte arrangement fås kjøpt
hos Billettservice (www.billettservice.no, 815 33 133),
Posten, Narvesen og 7-Eleven.
Gratisarrangement
Pegasusprogram og program i Søndre park.
Ledsager går gratis med godkjent ledsagerbevis.
Den som ledsages kjøper ordinær billett.

Fotokonkurranse

Ta det beste festivalbildet og vinn 2 festivalpass til neste års festival!
Høyoppløselig bilde sendes til
post@litteraturfestival.no innen 1. juli 2010.

Pegasus

K r o n o lo g is k p r o g r am

Tirsdag 25. mai
09:00

17:00

10:00

18:00

Stand-up kurs
med Terje Torkildsen. Påmelding.
Lillehammer Bibliotek
16/18

Hujedamej
Barnehagekonsert med sanger fra
Astrid Lindgrens univers. Med Eldrid
Johansen, Camilla Susann Haug
og Karianne Kjærnes.
Festsalen, Kulturhuset Banken
Ny forestilling 11:30 og 13:00 20

Måneskinskåpen opunder pol
Utstilling ved Borgny Farstad
Svalastog. Maihaugen

Øvrig

Kontakt

Pegasusarrangementer er markert med grønt i det kronologiske programmet

Endringer kan forekomme. Det tas forbehold om eventuelle feil og
mangler i programmet. Programmet oppdateres kontinuerlig på våre
nettsider www.litteraturfestival.no

22:00

Norsk Litteraturfestival feirer
sitt 15-årsjubileum, og vi
inviterer til en åpningsforestilling
med mange smakebiter fra det
store festivalprogrammet og annet
dere bare får oppleve her.

53

Programledere: Aasmund
Nordstoga og Randi Skeie
Offisiell åpning:
kulturminister Anniken Huitfeldt
Regi: Fabelaktiv
Maihaugsalen
15

13:00

Å illustrere er å lage et rom
Åpning av utstilling med bøker illustrert
av Inger Lise Belsvik. Introduksjon til
Verdensrommet; gå inn i en spennende
skog av billedbøker.
Lillehammer Bibliotek
16

Alle tilbud til barn og unge er gratis. Arrangementene er åpne for alle,
men påmelding er nødvendig for klasser og g rupper.

19:00
Åpningsforestilling

Utstillingsåpning Kjell Nupen
Åpningstale ved Ingar Sletten
Kolloen. Galleri Zink
52

sandbeck.no

Abulhawa, Susan (Richard Alexnder), Aden, Amal (Tom Henning Bratlie), Administrasjonen (Ingvil Skeie Ljones), Alvestad, Iselin (Maria Bergren), Ambjørnsen, Ingvar (Marie Sjøvold), Andtbacka, Ralf (Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka) Angelskår, Pål (Lorentz), Aspeli, Widar (Ingvil Skeie
Ljones), Belsvik, Inger Lise (Siri Vaggen Olsen), Besigye, Bertrand (Jo Michael), Besigye, Bertrand (Jan Sveen), Bjerke, Mari Kåsbøll (Ingvil Skeie Ljones), Bjørneboe, Sven Kærup (Foto Vest), Bjørnstad, Ketil (Benedicte Ugland), Bjørnstad, Taran L. (Cappelen Damm), Blatt, Thomas
Marco (Brynjar Vik), Blomquist, Lise (June Witzøe), Blues Run The Game (Elri Tendeland Uhre), Bonnie ‘Prince’ Billy (Tusi), Borg, Terje (Mike Magler), Bratland, Ingebjørg (Truls Brekke), Bremnes, Kari (Siren Lauvdal), Can, Mustafa (Lars Tunbjörk), Carmona-Alvarez, Pedro (Eva Lene
Gilje Østensen), ChillBill (Marius Engli), Den Norske Mannsoktett (Bjørn Berg), Drndić, Daša (Mavrik Pivk), Duckert, Hege (Mette Randen), Espedal, Tomas (Helge Skodvin), Ewo, Jon (Cathrine Almaas), Finderup, Mette (Carsten Snejbjerg), Franck, Julia (Thorsten Greve), Farsethås,
Ane (Øyvind Elvsborg),Guđmundson, Einar Már (Einar Falur Ingolfsson), Hagtvet, Bernt (Ståle Skogstad), Hamberg, Emma (Lene Granefelt), Hammerø, Arild (Elri Tendeland Uhre), Hansen, Erik Fosnes (Marcel Lelienhof), Hansen, Inger Elisabeth (Thomas Brun), Haugen, Paal-Helge
(Gerald Zörner), Helle, Helle (Robin Skioldborg), Hellstenius, Axel (Cappelen Damm), Henriksen, Levi (Christian Elgvin), Herland, Hanna Nabintu (Paul Bernhard), Hoem, Edvard (Finn Ståle Felberg), Huitfeldt, Anniken (Berit Roald/Scanpix), Huke, Marte (Therese Lee Jansen), Hånes,
Øyvind (Knut Bry), Irving, John (Nicole Dancel), Jakhelln, Cornelius (Andrea Gjestvang), Jakobson, Lars (Sandra Qvist), Johansen, Eldrid (Juni Witzøe), Johansson, Anders (Göran Dahlberg), Jostad, Morten (Thorbjørn Olsen), Kaldhol, Marit (Anderson variations), Klovn og prest
(Juritzen Forlag), Knausgård, Karl Ove (Thomas Wågström), Kramer, Hilde (Marie Woloszyn Kramer), Lande, Anne og Husby Per (Klausine Røtnes), Larsson, Stig (Ulla Montan), Lauren, Anna Lena (Söderströms), Leikvoll, Jan Roar (Mimsy Møller), Lowden, Martina (Terese Andrén),
Løvlid, Unni (Thor Brødreskift), Løvåsen, Sigmund (Tove K. Breistein), Madzirov, Nikola (Gerald Zörner), Marstein, Trude (Gyldendal), McCaughrean, Geraldine (Brett Williams), Men Buicken står her fremdeles (Lars Eivind Bones), Mestres, Albert (David Ruano), Moddi (Hilde Mesics),
Moestrup, Mette (Robin Skjoldborg), Mostue, Sigbjørn (Cappelen Damm), Mytting, Lars (Christian Elgvin), Mørkhagen, Sverre (Gyldendal), Nikolaidis, Andrej (Savo Prelević), Nordang, Astrid (Mikke McAlinden), Nordstoga, Aasmund (Stian Andersen), Nore, Aslak (Tove Sivertsen),
Nygårdshaug, Gert (Lars Aarønæs), Nærum, Knut (Fredrik Arff), Odyssey (Theatre Ad Infinitum), Olsson, Linda (Cato Lein), Parr, Maria (Sølvi Brudevoll), Pendry, Kate (Ståle Andersen), Pollen, Geir (Morten Brun/Gyldendal Norsk Forlag), Rem, Håvard (Simen Munthe-Kaas Rem),
Ribe, Kristin (Siri Ursin), Romer, Knud (Christian Als), Rorgermoen, Kjersti (Magne Sandnes), Ruset, Endre (Ingvil Skeie Ljones), Rysstad, Kim André (Arne Anderdal), Røssland, Ingelin (Joar M. Klette), Sandén-Warg, Daniel (Knut Utler), Samuel Tramp (Sigrid Schrøde, Schau,
Kristopher (L. P. Lorentz), Seim, Torstein Stiegler (Vladimir Milovanović), Sibeko, Guro (Trude Rønnestad), Skeie, Randi (Ingvil Skeie Ljones), Skjelbred, Margaret (Karl Henrik Børseth), Skomsvold, Kjersti Annesdatter (Finn Ståle Felberg), Skåden, Sigbjørn (Ellen B. Dalbakk), Smith,
Nils Henrik (Ingeborg Skrudland), Stanišić, Saša (Peter von Felbert), Strøksnes, Morten (Hannah Helseth), Susanna and the Magical Orchestra (Colin Eick), Sørum, Steffen (Siv Dolmen), Tassili (Dag Jenssen), Thydell, Johanna (Peter Lingden), Torkildsen, Terje (Line Langhelle),
Torkildsen, Terje (Espen Gees), Uri, Helene (Nina Kammersten), Verissimo, Jumoke (Ugo Nwevo), Vold, Jan Erik (Ulla Montan), Wandrup, Fredrik (Steinar Buhold/Dagbladet), Wassmo, Herbjørg (Rolf M. Aagaard), Økland, Einar (Terje Rudi) og Aarø, Selma Lønning (Fredrik Arff).
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Nattens løse fugler
Festivalens nachspiel med
oppsummering av dagens
begivenheter ved dyktige
improteaterskuespillere.
First Hotel Breiseth 50

Lø v lid

FOTO

Torsdag og fredag kl 09:37 fra Oslo S, se side 37.

24:00

Unni

E-post: post@litteraturfestival.no • Telefon: + 47 61 28 89 91
Post: Norsk Litteraturfestival, Maihaugveien1, NO-2609 LILLEHAMMER

Poesiekspressen

Onde, våte vår
En forestilling med
utgangspunkt i årets
hovedtema; løsrivelse.
Poet Marte Huke og
jazzvokalist Kirsti Huke.
Bingo’n
48

5

Med forbehold om endringer, se litteraturfestival.no

K r o n o lo g is k p r o g r am

Onsdag 26. mai
10:00

Forfattermøte Ikke for feiginger.
Møt Lise Blomquist. For småtrinnet.
Lillehammer Bibliotek
21
Ord & Bilde
Hva gjør de voksne når vi ikke ser?
Møt Terje Borg og Inger Lise
Belsvik. For småtrinnet.
Galleri Zink
21
Grotten Sara vil bli stjerne.
Med Eldrid Johansen.
For Mellomtrinnet.
Bingo’n

22

Sant & Saklig
Bjørnstjerne Bjørnson og hans
livslange opprør. Med Edvard Hoem.
For ungdomstrinnet.
Plan B	
24

11:00

Grotten Magisk møte.
Med Sigbjørn Mostue.
For Mellomtrinnet. Bingo’n

Ord & Bilde (om fullt klokka 10:00)
Hva gjør de voksne når vi ikke ser?
Møt Terje Borg og Inger Lise
Belsvik. For småtrinnet.
Galleri Zink
21

22

Lansering av jubileumsvinglass og
Bjørnson sitatsmykker. Galleri Zink 25

Forfattermøte Ikke for feiginger.
Møt Lise Blomquist. For småtrinnet.
Lillehammer Bibliotek
21

Parkmorgen Doblougprisvinnerne
og vinneren av Margs roman
konkurranse leser. Søndre park
27

2 på 1 time Med blanke ark.
Møt Emma Hamberg og Terje
Torkildsen. For ungdomstrinnet.
Plan B	

Forfatterens hus Det personlige
og det private - hva skal hvem vite om
hva og hvem? Hanne Ørstavik og
Tomas Espedal i foredrag og samtale.
Nansenskolen
58

24

Krem Debatt Nordmenn i mørkets
hjerte. I samarbeid med Dagbladet.
Krem
29

12:00

!leseløype Kåring av vinnere av
konkurranser. Visning av Om svin og
høns – en kjærlighetshistorie med
Eldrid Johansen, Camilla Susann
Haug, Karianne Kjærnes og Ellen
Marie Carlsen. For mellomtrinnet.
Festsalen, Kulturhuset Banken
18

Lunsj i parken Opplesningsscene
Erik Fosnes Hansen, Knud Romer,
Saša Stanišić og Terje Torkildsen
leser. Søndre park
31
Bibliotekseminar
Grete Bergh: Bibliotekene som
motor for Leseåret 2010.
Rica Victoria Hotel

Bare storm og solnedgang
Munib Delalićs diktning, miniseminar.
Holbøsalen, Kulturhuset Banken
59

Erik Fosnes Hansen i samtale med
Magnhild Bruheim.
Café Stift, Kulturhuset Banken
32
Opplysningstid Arild Bye:
Kven er Kristofer Uppdal?
Lillehammer Bibliotek

Med forbehold om endringer, se litteraturfestival.no

6

33

Bibliotekseminar Litt rabalder,
Bokbussens Bjørnsonforestilling.
Trygve Ramnefjell
Rica Victoria Hotel
60

15:00

Internasjonalt forfattermøte
Saša Stanišić i samtale med
Susanne Christensen.
Festsalen, Kulturhuset Banken
34
Debatt Historiens åsteder
– reiser i Midtøsten.
Kaféen i Kunstmuseet

Spennende program for 2010-sesongen på www.skibladner.no | tlf: 61 14 40 80

60

14:00

Oversettertimen Astrid Nordang
Om løsrivelsen fra hjemlandet til
Saša Stanišić. I samarbeid med
Norsk Oversetterforening.
Søndre park
28

Debutantseminar Lukket seminar
for debutantene i 2009.
Maihaugen
59

13:00

35

Bibliotekseminar Frihetens tale.
Arnfinn Åslund
Rica Victoria Hotel
60

16:00

Forfatterfilm Olav H. Hauge,
Den andre mannen,
en dokumentarfilm av Vigdis Nielsen.
Innledning ved Jan Erik Vold.
Lillehammer Kino, sal 3
36
Skandinavisk møte
Lars Jakobson og Audun Lindholm
i samtale. Galleri Zink
37
Krem ekstern Kåring av Årets
tidsskrift. I samarbeid med Norsk
Tidsskriftforening. Krem

38

Bibliotekseminar Litteraturen i
førerhuset. Transportarbeiderbiblioteket.
Geir Kvam Rica Victoria Hotel
60

17:00

Er ungdomslitteraturen
lausriven? Fjorårets UPrisvinner
Terje Torkildsen intervjues av
Jon Ewo. For alle interesserte.
Lillehammer Bibliotek
16
Folketale ved Morten Jostad.
Søndre park
39
Poetic Dialogue I Am Memory
Olajumoke Verissimo i samtale
med Helge Rønning.
Café Stift, Kulturhuset Banken
40
Åpen scene Forfattere leser
i utstillingen Skjørheten ved å henge
i en tynn tråd. Thorstadbua
52

18:00

I Sigrids hage Undsetforelesningen
ved Claudia Berguson. I samarbeid
med Sigrid Undset Selskapet.
Bjerkebæk
42

Foredrag Løsrivelse og
tilkobling ved Geir Pollen.
I samarbeid med Vinduet.
Café Stift, Kulturhuset Banken

Opplysningstid The Great Escape
ved Geraldine McCaughrean.
Lillehammer Bibliotek
43

VEUS PARAL LELES
Poetisk møte mellom Katalonia
og Norge.
Festsalen, Kulturhuset Banken

Bjørnsons gourmetaften
En aften med champagne, kort‑
reist gourmetmat og Norges fremste
forfattere. I samarbeid med Aulestad
og Bjerkebæk, Tid for Mat og LMD.
Maihaugkaféen
55

19:00

20:00
44

45

Krim i parken Forbrytelse og straff.
Sigmund Løvåsen og Nils Henrik
Smith i samtale med Ane Nydal.
Søndre park
46
Opplysningstid Vi har alltid et bein
i lufta ved Houshang Mahroyan.
Lillehammer Bibliotek
46

21:00

Det Hemmelige Teater:
Løft ditt hode. Et Bjørnshow.
Frydenlund Teater, Vestre Gausdal

56

Ja, vi elsker Bjørnstjerne.
En aften med Rut Tellefsen.
Bjerke Gård

59

Minibanken Oppkjøring til U.
Verdenspremiere Happy Ducks,
skrevet av Kate Pendry og framført
av Tangen Ungdomsteater.
Juryklassene møter forfatterne
som er nominert til UPrisen.
Konsert med lokalt band.
Se nettsidene for detaljert program.
Påmelding. Plan B	
18

Forfattere velger film
Adjø solidaritet.
Manus og regi: Wam og Vennerød
Lillehammer Kino, sal 3
47

22:00
Littfest Gydjekniven.

En kammeropera basert på Sigrid
Undsets første middelalderroman.
Komponist Eva Holm Foosnæs
Libretto Cornelius Jakhelln
Bingo’n
48

23:00

Løsrivelsens time
Fem stemmer Jan Erik Vold
Lillehammer kirke

Odyssey Prisbelønnet engelsk
forestilling basert på Homers klassiske
verk. Med George Mann og Theatre
Ad Infinitum. For alle interesserte.
Maihaugsalen
19

49

24:00

Eva H o lm
Foosnæs

Bibliotekseminar Møt forfatter
Lars Mytting. Rica Victoria Hotel 60
7

Nattens løse fugler
Festivalens nachspiel med
oppsummering av dagens begivenheter
ved dyktige improteaterskuespillere.
First Hotel Breiseth
50

Med forbehold om endringer, se litteraturfestival.no

Kr onolog isk pr og r am

Torsdag 27. mai

09:00

Bibliotekseminaret Litteraturen
i en digital tid ved Morten Harry
Olsen. Rica Victoria Hotel
60
09:30
Poesiekspressen
fra Oslo til Lillehammer

26

10:00

Ord & Bilde Fine greier.
Møt Hilde Kramer. For småtrinnet.
Galleri Zink
21
Odyssey Engelsk forestilling med
George Mann og Theatre Ad
Infinitum. Skoleforestilling.
Påmelding. Maihaugsalen
19
Forfattermøte Vaffelhjarte.
Møt Maria Parr. For småtrinnet.
Lillehammer Bibliotek

21

Bibliotekseminaret
Bibliotek trenger kjærlighet ved
Peter Axelsson.
Rica Victoria Hotel

60

Seminar Den andre litteraturkritikken.
Norsk Kritikerlag i samarbeid med NBU.
Holbøsalen, Kulturhuset Banken
61

Krem Debatt Nykommunisme
Sentralkomiteen spør om et nytt
spøkelse hjemsøker vår tid, i kjølvannet av finanskrisen. Krem

11:00

29

Parkmorgen Debutantene kommer!
Opplesning ved seks av fjorårets
skjønnlitterære debutanter.
Søndre park
27

Konsert i Kunstmuseet Viser på
vandring, Laila Yrvum og Henning
Gustavsen. De reisendes visetradisjon.
Lillehammer Kunstmuseum
30

Bibliotekseminaret
Årets bibliotek – aktiviteter i Leseåret
2010 ved Soydan og Nordgaard.
Rica Victoria Hotel
60

Bibliotekseminaret
Hvordan tjene penger på dine
ulykker ved Vigdis Hjorth.
Rica Victoria Hotel

12:00

Grotten Korsfarerne – Arn for barn.
Med Steffen Sørum.
For Mellomtrinnet. Bingo’n
22

Ord & Bilde (om fullt klokka 10:00)
Fine greier. Møt Hilde Kramer.
For småtrinnet. Galleri Zink
21

Sant & Saklig Mer enn ordene.
Med Helene Uri. For ungdomstrinnet.
Plan B	
24

Forfattermøte (om fullt klokka
10:00) Vaffelhjarte.
Møt Maria Parr. For småtrinnet.
Lillehammer Bibliotek
21

Bjørnsonforelesningen
Edvard Hoem: Bjørnson og kvinnenes
sosiale frigjøring. Mustafa Can:
Løsrivelse – forbannelse og velsignelse.
I samarbeid med HiL, Nansenskolen og
Maihaugen. Høgskolen i Lillehammer,
Bjørnsonsalen (Auditorium A)
58

Oversettertimen Om løsrivelsen
fra virkeligheten hos Haruki Murakami
ved Magne Tørring. I samarbeid med
Norsk Oversetterforening.
Søndre park
28

Grotten Fantasi med Iselin
Alvestad. For mellomtrinnet/
ungdomstrinnet. Bingo’n

13:00

8

4 forfattere og 1 band Knut
Nærum, Gro Dahle, Jon Ewo og
Ingvar Ambjørnsen leser, Blue
Knights spiller. Førsteklassinger ved
Lillehammers tre videregående skoler
har planlagt og leder festforestillingen.
Brenneriet
19
Okkupasjon og barnelitteratur
NBI inviterer til et møte med
ALMA-prisvinner Tamer Institute,
Palestina. Musikk ved Elfi Sverdrup.
Lillehammer Kino, sal 2
17/59
Etter lunsj Herbjørg Wassmo
i samtale med Magnhild Bruheim.
Café Stift, Kulturhuset Banken
32
Opplysningstid Bernt Hagtvet
Bjørnstjerne Bjørnson and the Dreyfusaffair. Lillehammer Bibliotek
33

U Utdeling av UPrisen. Presentasjon av
arbeider og kåring av vinnere av skrivekonkurranse for ungdom. Påmelding.
Festsalen, Kulturhuset Banken
18

Etter Bjørnsonforelesningen
Et ståsted for å leve og skape. Samtale
med Mustafa Can og Thorvald
Steen. Nansenskolen
58

Lunsj i parken Opplesningsscene
Herbjørg Wassmo, Guro Sibeko,
Carl Jóhan Jensen og Emma
Hamberg leser. Søndre park
31

Kritikerseminaret Martina
Lowden The Kids Are Alright.
Holbøsalen, Kulturhuset Banken

Kritikerseminaret Mette
Moestrup: Jævnet med jorden.
Holbøsalen, Kulturhuset Banken

22

2 på 1 time Kunsten å ljuge
– hvordan lage fantasy.
Møt Mette Finderup og Jon Ewo.
For ungdomstrinnet. Plan B
24
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60

14:00

61

61

15:00

Sigrid scene Åpen scene for
ungdom. Sigrid Undset plass

17:00
51

Internasjonalt forfattermøte
Carl Jóhan Jensen i samtale
med Tor Eystein Øverås.
Festsalen, Kulturhuset Banken
34
Debatt Sataniske vers.
I samarbeid med Morgenbladet.
Kaféen i Kunstmuseet

35

16:00
Årets
hovedforedrag

Mahmoud Dowlatabadi:
Det tredje mennesket
Irans fremste romanforfatter tar
i hovedforedraget utgangspunkt
i spørsmålet rundt «den tredje
verden».
Lillehammer Kino, sal 1
36
Skandinavisk møte Kristin Ribe i
samtale med Susanne Christensen.
Galleri Zink
37
Krem ekstern Lettlest kvalitet
Levi Henriksen, Per Petterson og
Kristopher Schau i samtale med
Arnhild Skre. I samarbeid med Leser
søker bok. Krem
38

Folketale ved Einar Már
Guðmundsson. Søndre park

19:00
39

Poetic Dialogue Sommerfugldalen
Nikola Madzirov og Marte Huke
i samtale.
Café Stift, Kulturhuset Banken
40
Åpen scene Forfattere leser
i utstillingen Skjørheten ved å henge
i en tynn tråd. Thorstadbua
52
Er litteratur luksus eller
livredning? Norske barne- og
ungdomsbokforfattere inviterer til
ein samtale mellom leiaren av
Tamer Institute, Rennad Qubbaj og
den norske forfattaren Marit Kaldhol.
Lillehammer Bibliotek
17/59

18:00

VANNdring ved Mesnaelva.
Møt dansere fra Lillehammer og
Gjøvik Dansesenter til en spektakulær
naturopplevelse. Avduking av stein med
sitat av Bjørnstjerne Bjørnson.
Kanskje kommer Nøkken!
Mesnaelva – Lilletorget
19
I Sigrids hage Bjørnson og Tolstoj
Galina Alekseeva i samtale med
Bernt Hagtvet. Bjerkebæk
42
Hagefest for alle! Litteratur,
musikk, mat og vin i Nansenskolens
vakre hage. Møt Frode Grytten,
Pedro Carmona-Alvarez og
Einar Sogstad. Nansenskolen
58

Barnebokbar for nysgjerrige voksne
Norske barne- og ungdomsbokforfattere
inviterer til et møte med Maria Parr,
Terje Torkildsen, Hilde Kramer,
Axel Hellstenius og Geraldine
McCaughrean. Paddy’s Irish Pub 20
Debatt Duell: Natur vs. Kultur
Harald Eia og Thomas Hylland
Eriksen. Ordstyrer Marte Michelet.
I samarbeid med Dagbladet.
Café Stift, Kulturhuset Banken
44
Nordiske Poeter Møt Terje
Dragseth, Mette Moestrup og Ralf
Andtbacka. Programleder Oscar Rossi.
Galleri Zink
45

20:00

Opplysningstid Fredrik Wandrup
om Louis-Ferdinand Céline.
Lillehammer Bibliotek
46
Krim i parken Krim ut mot verden
Gert Nygårdshaug og Kjell Ola Dahl
i samtale med Magnhild Bruheim.
Søndre park
46

21:00

Forfattere velger film
Løperjenten. Manus og regi:
Vibeke Løkkeberg.
Lillehamer Kino, sal 3

47

22:00

Littfest Bjørnsound – Furet,
værbitt. Møt Arild Hammerø,
Daniel Herskedal, Marcus Lewin
og Kate Pendry. Bingo’n
48
Quiz Norgesmesterskap i litteratur
Festsalen, Kulturhuset Banken
54

23:00

Løsrivelsens time
Margaret Skjelbred Mors bok
Lillehammer kirke

49

24:00

Nattens løse fugler
Festivalens nachspiel med oppsum
mering av dagens begivenheter ved
dyktige improteaterskuespillere.
First Hotel Breiseth
50

Rød løper

Ketil Bjørnstad og Kari
Bremnes: Løsrivelse, konsert.
Susan Abulhawa leser.
Utdeling av Melsom-prisen.
Maihaugsalen
54

Kari
Bremnes

Med forbehold om endringer, se litteraturfestival.no
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Fredag 28. mai
09:30
Poesiekspressen
fra Oslo til Lillehammer

12:00
26

Forfattermøte
(om fullt klokka 10:00) Miste fotfeste.
Lillehammer Bibliotek
21

Forfattermøte Miste fotfeste.
Møt Terje Torkildsen. For ungdoms
trinnet. Lillehammer Bibliotek
21

2 på 1 time
Når det som ikke må skje, skjer.
Møt Johanna Thydell og Taran
L. Bjørnstad. For ungdomstrinnet.
Plan B	
24

10:00

Grotten Mens Blücher sank. Med
Axel Hellstenius. For ungdomstrinnet.
Bingo’n
22
Grotten Internasjonal
Djevelens læregutt.
Møt Kenneth Bøgh Andersen
i samtale med Jon Ewo.
Skoleforestilling for mellomtrinnet.
Festsalen, Kulturhuset Banken
23
Sant & Saklig Dylan og Diana
Med Ingelin Røssland, Stein Erik
Lunde og band! Plan B	
24

11:00

Parkmorgen Hovedforedragsholder
Mahmoud Dowlatabadi leser.
Søndre park
27
Kritikerseminaret
Tomas Espedal
Drømmen om den umulige boken.
Holbøsalen, Kulturhuset Banken

13:00

Lunsj i Parken Opplesningsscene
Trude Marstein, Helle Helle, Susan
Abulhawa og Mette Finderup.
Søndre park
31
Sigrid scene Åpen scene for
voksne. Sigrid Undset plass

Kritikerseminaret
Anders Johansson Att riva sönder
litteraturen Holbøsalen,
Kulturhuset Banken
61

Grotten Internasjonal
Peter Pan i rødt. Møt Geraldine
McCaughrean i samtale med Jon
Ewo. Skoleforestilling for mellomtrinnet.
Festsalen, Kulturhuset Banken
23

Internasjonalt forfattermøte
Susan Abulhawa i samtale med
Martin Grüner Larsen.
Festsalen, Kulturhuset Banken
34
Debatt Løsrivelse på Vest-Balkan
Andrej Nikolaidis, Nikola Madzirov,
Daša Drndić. Ordstyrer Torstein
Stiegler Seim.
Kaféen i Kunstmuseet
35

14:00

Etter lunsj Trude Marstein
og Helle Helle i samtale med
Magnhild Bruheim.
Café Stift, Kulturhuset Banken

Oversettertimen Prisutdelinger.
BOF deler ut Oversetterprisen og
Trofastprisen. Søndre park
28

32

Opplysningstid Torstein Stiegler
Seim: Løsrivelse som destruksjon
– strategier når et land går
i oppløsning. Lillehammer Bibliotek 33

Krem Debatt Løsrivelsen fra
Norge – norsk utvandring til Amerika.
Sverre Mørkhagen og Torill Brekke
i samtale med Frank Rossavik.
Krem
29

Kritikerseminaret
Ane Farsethås: Speilinger
Holbøsalen, Kulturhuset Banken

Konsert i Kunstmuseet
Kjersti Annesdatter Skomsvold
møter Kim André Rysstad.
I samarbeid med Rikskonsertene.
Lillehammer Kunstmuseum
30

61

51

15:00

61

16:00

Forfatterfilm Dolkaren, et
videoessay om Paal-Helge Haugen av
Terje Dragseth. Innledningsvis en
samtale mellom Paal-Helge Haugen
og filmskaperen.
Lillehammer Kino, sal 3
36
Skandinavisk møte Økonomisk
galimatias. Eivind Màr
Guðmundsson og Øyvind Berg
i samtale med Magnhild Bruheim.
Galleri Zink
37
Krem ekstern
Bokvennens novellekonkurranse:
Løsrivelse. Opplesning av vinner
novellen. I samarbeid med
Bokvennen Forlag. Krem

38

Konsert i utstillingen
Men Buicken står her fremdeles.
Lars Saabye Christensen,
Lars Eivind Bones og
Tom Stalsberg.
Musikk: Stian Carstensen
og Knut Reiersrud.
Café Stift, Kulturhuset Banken

52

Landskamp Norge – Tyskland
Forfatterfotball på Stampesletta

55

17:00

Folketale ved Hanne Nabintu
Herland. Søndre park

19:00

Debatt Vår kamp. Hva sier Knausgårds seksbindsverk oss om litteraturen
i dag? Ordstyrer Karin Haugen.
I samarbeid med Bokmagasinet
i Klassekampen.
Café Stift, Kulturhuset Banken
44

39

Akkurat nå Møt Pedro CarmonaAlvarez, Lars Ove Seljestad
og Siri Nilsen. I samarbeid med
Amnesty International. Bingo’n
41

Aulestadspillet En sjel så stor,
premiere utendørsteater.
Aulestad
53

Litterær salong i utstillingen
Skjørheten ved å henge i en tynn tråd.
Thorstadbua
52

Nordiske Poeter Møt Paal-Helge
Haugen, Bertrand Besigye,
og Einar Már Guðmundsson.
Programleder Oscar Rossi
Galleri Zink
45

18:00

BANKNATTA I
KULTURHUSET BANKEN
20:00 Poesislam
62/ 63
I samarbeid med Foreningen !les.
Ekspedisjonen
21:00 Konsert Ingebjørg
H. Bratland møter Daniel
Sandén-Warg. Festsalen

42

Opplysningstid
Jon Ewo: Hvem er John Irving?
Lillehammer Bibliotek

21:00 Etter kampen Fotball
spillere fra Tyskland og Norge leser.
Café Stift

43

22:00 Forfattermøte
Møt den tyske forfatteren
Julia Franck.
Festsalen

John

I r v ing

følg bjørnson 2010
10

Banknatta spesial
Bokbad John Irving i samtale med
Anne Grosvold. I samarbeid med
Den Norske Bokklubben.
Maihaugsalen
62

I Sigrids hage
Løsrevet eller revet i stykker?
Hege Duckert i samtale med
Vigdis Hjorth. Bjerkebæk

J u l i a

Fran c k

på www.bjørnstjerne.no

Med forbehold om endringer, se litteraturfestival.no

20:00

11

22:00 Duell
Hvor ble det av kulturkampen?
I samarbeid med Dagbladet.
Café Stift
23:00 Konsert
Blues Run The Game. Festsalen
24:00 Vintimen Møt forfatter
Levi Henriksen. I samarbeid med
Leser søker bok. Café Stift

01:00 Konsert og dans
Cheb Hocine Orchestra
Festsalen
Med forbehold om endringer, se litteraturfestival.no
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Lørdag 29. mai
12:00

Ung rød løper Med forfatterne
Kenneth Bøgh Andersen, Geraldine
McCaughrean, Ingelin Røssland
og musikeren Ingebjørg H. Bratland.
Festsalen, Kulturhuset Banken
19
Oversettertimen Kristin Kilsti
om løsrivelsen fra historien hos
Jàchym Topol. I samarbeid med Norsk
Oversetterforening. Søndre park
28
Krem Debatt
Hvordan leve sammen?
Krem

14:00

Debatt Kjønnsroller i endring og
seksualisering av offentligheten.
Harald Eia, Hanna Helseth og Geir
Gulliksen. Ordstyrer Ida Bergstrøm.
I samarbeid med tidsskriftet Fett.
Kaféen i Kunstmuseet
35

Opplysningstid Pål Angelskår:
Hvem er Bonnie ’Prince’ Billy?
Lillehammer Bibliotek
33

16:00

Bestillingsverk av Ole Hamre.
Kan man fortelle Lillehammers
historie med lyd?
Lillehammer sentrum
51

Happy Ducks Tangen Ungdoms
teater viser et stykke av dramatikeren
Kate Pendry – inspirert av
LØSRIVELSE. (omtale under
Minibanken) Plan B
18

29

Konsert i Kunstmuseet
Vakre sanger og varme dikt ved
Anne Lande og Per Husby.
Lillehammer Kunstmuseum

30

Fabrikken Åpen kafé, atelieer
og verksteder. Fabrikken

51

Konsert Thinguma *jigSaw
Fabrikken

13:00

Lunsj i parken Opplesningsscene
Karl Ove Knausgård, Cathrine
Knudsen, Stig Larsson og Johanna
Thydell leser. Søndre park
31
Sigrid scene Åpen scene for
ungdom. Sigrid Undset plass

15:00

Etter lunsj
Einar Økland i samtale med Agnes
Ravatn. I samarbeid med Dag og Tid.
Café Stift, Kulturhuset Banken
32

17:00

Folketale ved Amal Aden.
Søndre park

39

Akkurat nå Møt Neha Naveen,
Hilde Myklebust, Selma Lønning
Aarø, Levi Henriksen og Moddi.
I samarbeid med Amnesty
International. Bingo’n
41
Aulestadspillet
En sjel så stor, utendørsteater.
Aulestad

51

Lillehammers beste spisested
Salgsutstilling i restauranten med malerier av Terje Fagermo

51

Forfattere velger film
Dager fra 1000 år
Manus og regi: Anja Breien,
Egil Kolstø og Espen Thorstenson.
Lillehammer Kino, sal 3
47

18:00

53

I Sigrids hage La meg bli som
leoparden. Arnhild Skre og Jonny
Hallberg i samtale om
Ragnhild Jølsen. Bjerkebæk
42
Konsert Lars Martin Myhre
og Ingvar Hovland møter
Den Norske Mannsoktett.
Festsalen, Kulturhuset Banken

21:00

Pub til pub Lars Myttings
Vampire Evening. Brenneriet

19:00

Debatt Kreative utvegar i Russland og
gamle Sovjet. Med Ane Tusvik Bonde,
Per Anders Todal og Anna-Lena
Laurén. Ordstyrer Bente Riise.
I samarbeid med Syn og Segn.
Café Stift, Kulturhuset Banken
44

Pub til pub
Lars Myttings Vampire Evening
Haakons Pub

56

22:00

Pub til pub Samuel Tramp
Paddy’s Irish Pub
56

23:00

24:00

56

Nattens løse fugler
Festivalens nachspiel med oppsummering av dagens begivenheter ved dyktige
improteaterskuespillere.
First Hotel Breiseth
50

Littfest
Rorschachs blekkraffineri med
Sigbjørn Skåden, Stein Kvaal
Hageberg og Gaute Barlindhaug.
Bingo’n
48

Bonnie ’Prince’

B i l ly
& The Cairo
Gan g

20:00
Konsert

Bonnie ’Prince’ Billy & The
Cairo Gang og
Susanna and the
Magical Orchestra.
Maihaugsalen
57
Aulestadspillet
En sjel så stor, utendørsteater.
Aulestad

53

Litteraturfestivalens sitatsmykker,
signert Frank Søderlund fås kjøpt
i Galleri Zink og fra eget verksted
på Fabrikken, Løkkegata 9

Susanna
and the
Mag i cal

O r c h e stra

www.franksøderlund.no | mob: 90 94 37 71
Med forbehold om endringer, se litteraturfestival.no
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Åpningsforestilling
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Søndag 30. mai
11:00

Gudstjeneste
Bjørnson – for og med barn.
Lillehammer kirke

15:00
51

12:00

Oversettertimen
Kristina Solum om løsrivelsen
fra røttene hos Roberto Bolaño.
I samarbeid med Norsk Oversetterforening. Søndre park
28

17:00

Internasjonalt forfattermøte
Linda Olsson i samtale med
Arnhild Skre.
Festsalen, Kulturhuset Banken
32

Folketale spesial
Ved Susanne Sønderbo og
Rosemarie Köhn. Kunstverket
Wall of Sorrow/Wall of Joy av
Hilde Aagaard avdukes.
Strandpromenaden
39/52

16:00

Nordisk toppmøte
Tomas Espedal, Helena Eriksson, Morten Søndergaard leser.
Programleder Oscar Rossi.
Galleri Zink
37

Aulestadspillet
En sjel så stor, utendørsteater.
Aulestad

13:00

Før forestillingen inviteres publikum til utstillingen Måneskinskåpen opunder pol i Maihaugens underetasje (se side 53).
Kunstneren, Borgny Farstad Svalastog, vil være til stede fra klokka 18:00.
Aasmund Nordstoga, kjent og kjær sanger og underholder fra Vinje i Telemark, er kveldens vert sammen med festivalsjef Randi Skeie. Han debuterte med albumet Ein visefugg i 2009. «Rotnorsk, uten å være traust», sto det i en anmeldelse.
Bestillingsverket til festivalen, Gydjekniven, er en moderne kammeropera bygd på Sigrid Undsets første middelalderroman (se side 48). Libretto: Cornelius Jakhelln. Musikk: Eva Holm Foosnæs. Vi får høre en smakebit av operaen
som framføres på Littfest onsdag kveld. Vi får et spennende utdrag fra Onde våte, vår, en forestilling av poet Marte Huke
og jazzvokalist Kirsti Huke, som framføres seinere på kvelden (se side 48). Sangeren Unni Løvlid skal delta i N ORLA’s
oversetterprosjekt om voggesanger under festivaluka. Her på åpningsforestillingen møter vi henne med musikerne
Becaye Aw og Rolf-Erik Nystrøm i Seven Winds: Olav H. Hauges tonesatte dikt. Musikerne har turnert verden rundt
med denne forestillingen og framført diktene på uttallige språk. George Mann viser sin forestilling, bygd på Homers
Odyseen, både som skoleforestilling og som åpent arrangement (se side 19). På den store festivalen i Edinburgh høsten
2009 vant han pris for beste enmannsforestilling, og vi er stolte over å få vise dere et utdrag også her under åpningen.

Tassili med Aissa Toby,
Kjetil Kiellan Lund med flere.
Festsalen, Kulturhuset Banken 57

20:00
53

Aulestadspillet
En sjel så stor, utendørsteater.
Aulestad

53

A i s sa To by
Kjetil Kiellan Lund

Med VANNdring – og fokus på vann som løsrivelse, vil dansere fra Lillehammer og Gjøvik Dansesenter fortrylle oss – her
–
G E OR G E og seinere ved Mesnaelva (se side 19). Maria Parr er den unge barnebokforfatteren som med boka Tonje Glimmerdal
har vunnet en mengde priser. Bøkene hennes er oversatt til flere språk. Få nålevende forfattere har hatt større betydning
for norsk litteratur enn Jan Erik Vold. Begge disse to vil lese for oss under åpningen. Det palestinske barnebokinstituttet
Tamer vant i 2009 Astrid Lindgrens Minnepris. De er derfor æresgjester under Pegasusprogrammet vårt (se side 17).
Lederen Renad Qubbaj kommer med en hilsen til festivalen. Eckbos Legaters Kulturpris deles ut under åpnings
forestillingen, og vi får møte vinneren! Doblougprisen ble delt ut i forrige uke. Prisvinnerne leser her. Og kanskje har vi
enda flere programinnslag å by på.
Velkommen til åpningsforestilling for 15-årsjubilanten Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene!
Programledere: Aasmund Nordstoga og Randi Skeie
Åpningstale: ved programslipp er dette foreløpig en hemmelighet!
Bestillingsverk: Gydjekniven, en kammeropera
Offisiell åpning: kulturminister Anniken Huitfeldt
Regi: Fabelaktiv
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Unni

Lø v lid
Med forbehold om endringer, se litteraturfestival.no

14

Aasmund Nordstoga

Jan Erik Vold

M ANN

Billetter
kr 250 (pluss avgift)
på Billettservice,
ved inngang kr 300
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14:00

Etter lunsj
Jan Roar Leikvoll i samtale
med Endre Ruset.
Café Stift, Kulturhuset Banken

19:00
Avslutningskonsert

Ta s s i l i

Bjørnson i tun og stue
Familievandring i Bjørnsons fotspor.
Med Lillehammer Amatørteater,
Vibeke Horsberg, Morten Jostad,
Kari Elisabeth Svare, Jo Eggen,
Frank Eriksen og Camilla Granlien.
Programinnslagene gjentas tre ganger
og avsluttes kl 15:30.
Maihaugen
20
Lunsj i parken spesial
Linda Olsson leser.
Søndre park

Tirsdag 25. mai Maihaugsalen

15

Maria Parr

Æresgjest – TAMER INSTITUTE

Terje Torkildsen

Pegasus er
Norsk Litteratur
festivals tilbud til
barn og unge.
Programmet
skal aktivere
gjennom
skoleåret og
kulminere under
festivalen. Pega
sus tilbyr kurs
og verksteder,
konkurranser
og aktiviteter,
konserter,
forestillinger og
forfattermøter.
Alle tilbud til
barn og unge er
gratis.
Arrangementene er åpne
for alle, men
påmelding er
nødvendig for
klasser og
grupper.
Utfyllende
informasjon
om forfattere og
programposter
på
www.litteraturfestival.no

Terje Torkildsen vant UPrisen 2009 for
romanen Marki Marco. Ungdomsjuryen som
kåret vinneren uttalte: «Det vi ungdom ser
etter i en god bok er spenning, godt språk,
innlevelse, uforutsigbare hendelser, gode
spenningskurver, originalitet og at boka omhandler ungdom. Vinnerboka inneholdt alle
disse punktene.» Torkildsen er derfor sentral i
årets Pegasusprogram. Du kan møte han som
kursholder, som forfatter alene og i samtale
med kolleger.

Pegasus samarbeider med ALMA (Astrid Lindgrens minnepris) om å invitere prisvinnerne til påfølgende års festival.
I 2009 ble Tamer Institute for Community Education i Palestina hedret med ALMA-prisen for «med utholdenhet, mot
og idérikdom i to tiår å ha stimulert palestinske barn og ungdoms leselyst og kreativitet.» Tamerinstituttet ble stiftet for å
gi barn tilgang til bøker og alternativ læring da barn og unges skolegang, fritid og liv lider under urolighetene i området.
Renad Qubbaj

Ruba Totah

Onsdag 26. mai 17:00 Er ungdomslitteraturen lausriven?
«Ungdomslitteraturen finst ein stad mellom barnelitteraturen og vaksenlitteraturen, men er han
lausriven frå desse hovudkategoriane, eller vil me alltid lesa og skriva ungdomslitteratur i lys av
barnelitteraturen eller vaksenlitteraturen? Eg meiner romanen er eit unikt medium som kan gi
oss innsikter og erkjenningar som ingen andre sjangrar er i stand til. Ungdommar som aldri les
romanar, blir heller aldri vaksne.» Møt UPrisvinner Terje Torkildsen i samtale med Jon Ewo.

Å illustrere er å lage et rom
Inger Lise Belsvik har illustrert en rekke barnebøker. Hun har vunnet mange priser for bok
illustrasjonene sine, og får ofte stor oppmerksomhet for sine meddiktende illustrasjoner til
barnerim og dikt. Med utgangspunkt i årets festivaltema har hun laget en illustrasjon som skal
inspirere barn og unge til å skrive egne tekster.
Lillehammer Bibliotek presenter en utstilling av bilder og bøker Inger Lise Belsvik har
illustrert. Der kan du også oppleve Verdensrommet. Kom og kryp inn i en «skog» av billedbøker
fra hele verden. Produsert av Turnéorganisasjon for Hedmark.

Les om Tamer Institute
www.tamerinst.org
Les om ALMA-prisen
www.alma.se
Vi kan presentere et program utarbeidet i samarbeid med NORLA (Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet),
NBI (Norsk Barnebokinstitutt) og NBU (Norske barne- og ungdomsbokforfattere).
Okkupasjon og barnelitteratur. NBI inviterer til et møte med Tamer Institute, Palestina (Les mer side 59)
Er litteratur luksus eller livredning? NBU inviterer til ein samtale mellom leiaren av Tamer Institute Renad Qubbaj og den norske forfattaren
Marit Kaldhol. (Les mer side 59)
Marit Kaldhol

Seminarer – Norla (Les mer side 60)
Ord over vegger. Barn fra Øyer og Palestina tegner for hverandre.

Inger Lise Belsvik

Les mer på litteraturfestival.no
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Kurs og verksteder

Konkurranser og aktiviteter

Åpne forestillinger

Tegneseriekurs

Skrivekonkurranse

Torsdag 27. mai 14:00 Brenneriet 4 forfattere og 1 band

Todagers kurs for ungdom med Tore Strand Olsen.

Fram mot
festivalen er
det gjennom
ført en rekke
kurs og
verksteder,
konkurranser
og aktiviteter.
Presentasjon
av tekster
og kåring
av vinnere
under
festivalen.

Skriv om løsrivelse inspirert av en illustrasjon laget av Inger Lise
Belsvik.

Stand-up

Dagskurs med UPrisvinner og stand-up artist Terje Torkildsen.

!leseløype

Aktivitet som kobler idrett og lesing. Et samarbeid med Foreningen !les.

Papirverksted

Håndlaging av papir med Klevfos Industrimuseum og fabeldyrverksted
med Inger Lise Belsvik og Hilde Kramer.

Underveis

Skrivekurs

15

Arne Hugo Stølan holder skrivekurs i samarbeid med Lillehammer
Kulturskole.

Ingvar Ambjørnsen

Knut Nærum

Samarbeid med Bokbussen, Oppland Fylkesbibliotek
Skrivekonkurranse for ungdom i samarbeid med Lillehammer Byavis,
Oppland Arbeiderblad og Hamar Arbeiderblad.

Happy Ducks

Kate Pendry samarbeider med Tangen ungdomsteater.

Dramatisk

Onsdag 26. mai 19:00 Kulturhuset Banken Odyssey
En manns episke reise for å gjenforenes med sin familie, og hans søken etter en blodig hevn.
Forestillingen er basert på Homers klassiske verk Odysseen og følger Odyssevs og mange av hans
merkverdige opplevelser på vei hjem fra de trojanske kriger. Kritikerrost forestilling med George
Mann og Theatre Ad Infinitum. Spilles på engelsk. Billetter kr 100.
Spilles også som skoleforestilling (påmelding) Torsdag 27. mai kl 10:00

Prosjekt i samarbeid med Dramatikerforbundet og
kulturklassen, Lillehammer videregående skole.

Onsdag 26. mai 12:00 Kulturhuset Banken !leseløype

Torsdag 27. mai kl 18:00 Mesnaelva, Lilletorget VANNdring

Arrangement for mellomtrinnet med kåring av vinnere av årets !leseløype og tekstkonkurranser for barn arrangert i
samarbeid med Bokbussen, Oppland Fylkesbibliotek. Arrangementet avsluttes med visning av Om svin og høns – en
kjærlighetshistorie. En humoristisk minimusikal inspirert av Stephen Sondheims musikk. Det hele starter med at
Frøken Sylte (en gris) tror hun er en høne …

Med fokus på vann som LØSRIVELSE, vann som KRAFT, vann som MYSTISK og vann som LIVGIVENDE, og hele tiden med Mesnaelva som fokus,
inviterer vi til en familieforestilling langs Mesnaelva med festivalforfattere og dansere fra Lillehammer og Gjøvik Dansesenter. Avduking av stein
med sitat av Bjørnstjerne Bjørnson, støttet av Sparebankstiftelsen. Og kanskje dukker Nøkken opp! Forestillingen er produsert med støtte av Eidsiva.

Onsdag 26. mai kl 19:00 Plan B Minibanken

Lørdag 29. mai 12:00 Kulturhuset Banken Ung rød løper

En oppkjøring til U. Møt de nominerte forfatterne og opplev en verdenspremiere på Happy
Ducks, ungdomsteater skrevet av Kate Pendry – for og i samarbeid med Tangen ungdomsteater. Stykket skal handle om galskap og har mange referanser til vår samtidskultur. Konsert
med Yellow Waste!
Kate Pendry

Knut Nærum, Gro Dahle, Jon Ewo og Ingvar Ambjørnsen leser for elever ved Lillehammers videregående skoler. Et
lokalt band, Blue Knights, spiller. De er stemt fram av 1. klasse-elever på bakgrunn av et leseprosjekt som har gått på
skolene i vinter. Ungdommene har vært med fra begynnelsen og har vært med på å drive prosjektet fram. De har også
planlagt festforestillingen, som de også leder. Arrangementet er åpent og gratis, med fortrinn for 1. klasseelever fra
videregående skoler. Bokpremier fra Libris.

Opplev to av våre internasjonale gjester, danske Kenneth Bøgh Andersen og britiske Geraldine McCaughrean, og
den norske forfatteren Ingelin Røssland. De vil alle lese og fortelle fra bøkene sine. Den røde løperen bindes musikalsk
sammen av Ingebjørg H. Bratland, en av våre fremste unge utøvere innen folkemusikk.

Happy Ducks spilles også som åpen forestilling på Plan B Lørdag 29. mai kl 16:00!

Torsdag 27. mai kl 13:00 Kulturhuset Banken U
Et arrangement for ungdomstrinnet med presentasjon av tekster fra kurs og verksteder, kåring av vinnere av skrivekonkurranser og ikke minst: De syv juryklassene vil fortelle hvem som har skrevet fjorårets beste ungdomsbok og kåre
vinneren av UPrisen 2010.
UPrisen er et samarbeid med Foreningen !les og syv fylker.
Les mer om UPrisen, prosessen og de nominerte forfatterne på uprisen.no
Les mer på litteraturfestival.no
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Geraldine McCaughrean

Kenneth Bøgh Andersen

Ingelin Røssland

Ingebjørg H. Bratland
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Pegasus samarbeider med Kulturmenyen, Oppland Fylkeskommune om
litteraturtilbudet til alle barneskolene i Lillehammer, Øyer og Gausdal.
Fullstendig program for skolene, på skolene: www.kultursekkenoppland.no
Flere av forfatterne har i tillegg også tilbud skolene kan melde seg på.

Ord & Bilde Galleri Zink

Terje Borg

Onsdag 26. mai 10:00 Hva gjør de voksne når vi ikke ser?
Tirsdag 25. mai 10:00, 11:30 og 13:00 Kulturhuset Banken
Hujedamej – sanger fra Astrid Lindgrens univers
Årets tilbud til barnehagene er en konsert med hyllest til karakterer fra Astrid Lindgrens univers. Sangene introduseres
og bindes sammen med korte utdrag og fortellinger fra bøkene om Pippi, Emil, Ronja Røverdatter, Brødrene Løvehjerte,
Madikken, Karlson på taket m.fl. Noe synger sangerne alene, andre sanger kan alle være med på. Sangerne Eldrid
Johansen, Karianne Kjærnes og Camilla Susann Haug synger a capella og komper seg selv med diverse små
instrumenter. Barnehagene som skal på konserten får tilsendt en oversikt over sangene slik at de kan synges i forkant.
For Barnehager.

Bli med på en gøyal time med forfatter Terje Borg og illustratør Inger Lise Belsvik. Sammen har de laget billedboka
Hva gjør de voksne når vi ikke ser? De leker med det som ikke kan sees. Det vi bare kan ane skyggen av. Det vi bare kan
høre. Men som vi likevel kan tegne og fortelle om. De gjør det sammen med ungene! Om arrangementet kl 10:00 blir fullt
vil det samme tilbys kl 12:00. For småtrinnet.
Inger Lise Belsvik

Torsdag 27. mai 10:00 Fine greier
Hilde Kramer snakker om billedbøkene sine, og viser hvordan hun arbeider med illustrasjonene. Hun vil fortelle om og
vise originalillustrasjoner fra flere bøker hun har arbeidet med, med hovedvekt på billedboka Det hjertet husker der teksten
er skrevet av Bjørn Sortland. Maleren Frida Kahlo er sentral i boka, men mest handler den om Leonarda som bærer på
en hemmelighet hun ikke tør slippe løs. Om arrangementet kl 10:00 blir fullt vil det samme tilbys kl 12:00.
Arrangeres i samarbeid med Kulturmenyen, Oppland Fylkeskommune. For småtrinnet.

Hilde Kramer

Forfattermøter
Torsdag 27. mai 19:00 Paddy’s Irish Pub Barnebokbar
Fire norske og én britisk forfatter presenterer barne- og ungdomsbøkene sine. Men denne kvelden leser de for nysgjerrige voksne. Hør
noe av det beste av nyere litteratur for unge mennesker. En spennende
time med Maria Parr, Terje Torkildsen, Hilde Kramer, Axel
Hellstenius og Geraldine McCaughrean! FOR voksne.

Lillehammer Bibliotek

Onsdag 26. mai 10:00 Ikke for feiginger
Lise Blomquist vil snakke om: Hvordan man kan bli bokgæren og hvordan man kan bli kampsportgæren. Men også om
hvilke kampsporter som fins, hva som er selvforsvar og hva som er bare slåssing. Men mest vil hun snakke om hvordan
man blir forfatter og at man kan lage bøker om alt. Om arrangementet kl 10:00 blir fullt vil det samme tilbys kl 12:00.
Arrangeres i samarbeid med Kulturmenyen, Oppland Fylkeskommune. For småtrinnet.

Lise Blomquist

Torsdag 27. mai 10:00 Vaffelhjarte
Søndag 30. mai 13:00 Familiedag på Maihaugen
Bjørnson i tun og stue
På festivalens siste dag inviteres små og store til å vandre i Bjørnstjerne Bjørnsons fotspor på Maihaugen.
Lillehammer Amatørteater viser scener fra hans bondefortellinger, fra Synnøve Solbakken og skolescenen fra En glad gutt. Det blir lesning fra
skuespillene hans. Vibeke Horsberg (fiolin) og Morten Jostad (fortelling) tolker novellen Faderen. Camilla Granlien synger, Jo Eggen og Frank
Eriksen leser i Garmokirka. Publikum kan vandre mellom de ulike spillestedene, utendørs og innendørs. Detaljert program fås ved inngangen.
FOR Familier.

Les mer på litteraturfestival.no
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Maria Parr vil lese og fortelle frå sine to prisbelønte barnebøker. I Vaffelhjarte følgjer vi to svært oppfinnsame niåringar
gjennom liv og vaffelrøre eit heilt år. Ofte går det litt over styr i den vesle vika deira. Maria vil også fortelle om Tonje,
einaste ungen i Glimmerdalen, og den tøffaste jentungen dalen har sett sidan dei vaksne tantene hennar herja på ski
mellom fjella. Om arrangementet kl 10:00 blir fullt vil det samme tilbys kl 12:00. For småtrinnet.

Maria Parr

Fredag 28. mai 10:00 Miste fotfeste
I ungdomsromanane til Terje Torkildsen møter vi tenåringar som motvillig blir lausrivne frå sine normale trygge liv.
Kva skjer når ungdommar frivillige eller ufrivillig mister fotfeste i den trygge kvardagen?
Har dagens ungdom ballast til å takla denne lausrivinga, eller blir dei hjelpelause når dei trygge rammene forsvinn?
På dette arrangementet er det mogleg å diskutera desse, og andre spennande spørsmål med fjorårets UPrisvinnar.
Om arrangementet kl 10:00 blir fullt vil det samme tilbys kl 12:00. For ungdomstrinnet.
21
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Terje Torkildsen

Grotten

Grotten internasjonal

Bingo’n

Kulturhuset Banken

Onsdag 26. mai 10:00 Sara vil bli stjerne
Sitrende
spenning,
mystiske
hendelser,
fantas
tiske møter,
eventyrlige
fortellinger og
grusomme
grøss.

Eldrid Johansen forteller om Sara som elsker å synge. Alene på rommet eller foran bestevenninnen Mie. Det skal settes
opp en musikal på skolen, og snart er det audition. Hadde det bare ikke vært for Duste-Didrik og den kule jentegjengen
som får Sara til å føle seg så dum. For Sara vil virkelig synge - på ordentlig, foran masse mennesker. Forestillingen Sara
skal være med på er Om svin og høns – en kjærlighetshistorie. Den spilles som del av arrangementet !leseløype i
Kulturhuset Banken onsdag 26. mai 12:00. For mellomtrinnet.

Eldrid Johansen

Onsdag 26. mai 11:00 Magisk Møte
Med bøkene i serien Alvetegnet fortalte Sigbjørn Mostue om Espen og Eva som oppdager en parallell virkelighet der
omgivelsene er de samme, men hvor trær, dyr og fugler kan snakke, og hvor nisser, alver, tusser og skrømt dukker
opp. Den strengt hemmelige Mørkeboka er knyttet til det samme universet, og nye magiske bøker er underveis…
For mellomtrinnet.

Torsdag 27. mai 10:00 Korsfarerne – Arn for barn

Sigbjørn Mostue

Steffen Sørum har skrevet en bokserie på fem lettlestbøker om korsfareren Stefans reise til Det hellige land i middel
alderen. Leseren følger Stefan gjennom historiske hendelser som slaget ved Hattin og Saladins beleiring av Jerusalem.
Bøkene er fulle av sverdsvinging og kamp, men viser også både den kristne og den muslimske siden av konflikten og gir
et lærerikt innblikk i historie og kultur fra en viktig epoke. For mellomtrinnet.

Torsdag 27. mai 12:00 Fantasi med Iselin Alvestad
Fantasysjangeren har en symbolsk makt. Den tar opp problemstillinger som det å være annerledes, hvem man egentlig er
og hvor man hører hjemme. Fascinasjonen for det magiske og uforklarlige har fulgt menneskene siden tidenes morgen.
Men hva er fantasi? Hvor kommer inspirasjon fra? Bli med på en på en fantastisk reise med Iselin Alvestad, forfatteren
av Alanya-bøkene! For mellomtrinnet/ungdomstrinnet.

Fredag 28. mai 10:00 Djevelens læregutt
Steffen Sørum

Fredag 28. mai 10:00 Mens Blücher sank
Grytidlig om morgenen den 9. april glir den tyske krysseren Blücher inn Oslofjorden. Ved en av kanonene står den unge
matrosen Karl. I Drøbaks mørklagte gater vandrer sekstenåringen Bjørg omkring på jakt etter spenning. Både Karl og
Bjørg er helt uvitende om hverandre og dramaet de snart skal spille hovedroller i. Mens Blücher sank av Axel Hellstenius
er en spenningsfortelling om slaget som endret Norgeshistorien, om den umulige kjærligheten og om magiske bånd
mellom mennesker. For ungdomstrinnet.

Iselin Alvestad

Axel Hellstenius
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Djevelens læregutt er den første av bøkene i fantasy-serien Kenneth Bøgh Andersen har skrevet om Filip Engell, en snill og høflig gutt som aldri
gjør noe galt. Satan er dødelig syk og trenger en arvtaker, og en skjebnesvanger feil gjør at Filip havner i helvete. Han prøver så godt han kan å finne
seg til rette, – han får venner og uvenner og skjønner etter hvert at det er noe rart med Satans sykdom. Er det noen som prøver å ta livet av ham?
Og er det virkelig meningen at Filip skal bli den nye Djevelen? Møt den danske forfatteren i samtale med den norske forfatteren Jon Ewo. Trygve
Ramnefjell leser fra den norske oversettelsen. Arrangeres i samarbeid med Kulturmenyen, Oppland Fylkeskommune. For mellomtrinnet.

Kenneth Bøgh Andersen

Fredag 28. mai 12:00 Peter Pan i rødt
Millioner av barn og voksne over hele verden har tatt reisen til Aldriland sammen med Wendy,
Michael og John. Aldriland – det magiske stedet hvor alt kan hende. Men hvordan gikk det egentlig
etterpå? Hvorfor lekker det drømmer fra Aldriland? Wendy og de bortkomne guttene forstår at noe er
galt! Det viser seg at Aldriland har blitt forgiftet – Tiden har sluppet inn dit. Kampen for å redde Peter
Pan og Aldriland blir farlig... Den engelske forfatteren Geraldine McCaughrean har skrevet Peter
Pan i rødt – den offisielle og makeløse oppfølgeren til J. M. Barries klassiker. Møt den prisbelønte
engelske forfatteren i samtale med Jon Ewo. Arrangeres i samarbeid med Kulturmenyen, Oppland
Fylkeskommune. For mellomtrinnet.
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Geraldine McCaughrean

Sant & Saklig Plan B

Dette er året for mange jubileer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival!

Torsdag 27. mai 10:00 Mer enn ordene

«Ankerfestet er Sigrid Undsets navn og forfatterskap. Inspirasjonen er kjærlighet til litteratur. Blikkfeltet er norsk skrivekunst – fra sagaer til
samtidslitteratur.» (Fra En visjon tar form av Helene Strand Johansen og William Nygaard.) Slik startet Sigrid Undset-dagene, som et seminar på
Nansenskolen, i 1993. 11.oktober i 1994, etter enda et seminar, var det stiftelsesmøte for festivalen. Fra 1995 har det vært litteraturfestival på
Lillehammer. Det betyr at vi dette året kan feire vårt 15-årsjubileum. Festivalen tok etter hvert navnet Norsk Litteraturfestival – først som
undertittel, men deretter som hovedtittel. Sigrid Undset har hele tiden vært knyttet til festivalen, både som navn og logo. Først som bildet med
blondekragen, så – fra 1999 – som Kjersti Wexelsen Goksøyrs statue. I 2006 fikk festivalen knutepunktstatus, som den eneste innenfor littera
tursjangeren. Norsk Litteraturfestival er Nordens største ikke-kommersielle litteraturevenement, og har vokst fra å være nasjonal til å bli nordisk og
internasjonal. Fra 2007 har festivalen hatt et stort program for barn og unge, Pegasus.

Ungdomsbok eller voksenbok? Er det et spørsmål om språk og tema – eller noe helt annet? Helene Uri skriver fiksjon,
og hun skriver sakprosa. Hun skriver for voksne, for barn og for ungdom. Nå skal hun åpne noen bøker, lese, se og snakke
om hva det egentlig er som gjør en ungdomsbok til en ungdomsbok, og en voksenbok til en voksenbok. Handler det om
tema? Om trekk ved hovedpersonene? Eller noe helt annet? Eller er det ikke så enkelt? For ungdomstrinnet.

Norsk Litteraturfestival har gjennom årene hatt to rådsledere; William Nygaard og Frode Sannum, tre styreledere; Helene Strand Johansen, Birgit Jaastad
og Jesper Holte, fire daglig ledere; Trine Vollan, Randi Thorsen, Tone Kolaas og Randi Skeie, fire kunstneriske rådgivere; Øyvind Berg, Birgit Hatlehol, Stig
Sæterbakken og Endre Ruset, en Pegasusansvarlig; Widar Aspeli. Alle andre ansatte og alle som har vært med i styre, råd og finansutvalg kan du lese om på
www.litteraturfestival.no/festivalen.

Onsdag 26. mai 10:00 Bjørnstjerne Bjørnsom og hans livslange opprør
Et møte med
forfattere
som skriver
om sak og
fag.
Arrangeres
i samarbeid med NFF

Bjørnstjerne Bjørnson gjorde opprør mot det gamle samfunnet og ein innsats for det moderne Norge. Edvard Hoem
fortel om Bjørnstjerne Bjørnsons liv og innsats for å bygge eit norsk teater og norske demokratiske institusjonar. Han
snakkar om kvinnesaks- og fredsforkjemparen Bjørnson og diskuterer om det var Bjørnson som fann opp Noreg.
For ungdomstrinnet.

Edvard Hoem

Helene Uri

Fredag 28. mai 10:00 Dylan og Diana
Stein Erik Lunde og Ingelin Røssland har skrevet om ikoner. Lunde om Bob Dylan.
Røssland om Diana, Lady Di. De vil presentere og lese fra bøkene sine, prate om personene
de har skrevet om, prate med hverandre og svare på spørsmål fra publikum. Med seg på
scenen vil de ha et band som vil spille Dylan-sanger i Lundes norske oversettelse, samt en
sang med tilknytning til Lady Di. For ungdomstrinnet.
Støttet av NFF.

Ingelin Røssland

Stein Erik Lunde

Vi feirer flere jubileer. Den Norske Mannsoktett, som tradisjonen tro har konsert på festival-lørdagen, er 25 år! Debutantseminaret vårt
har 10-årsjubileum. Det feires med ekstra mange deltakere og at barne- og ungdomsbokforfattere deltar for første gang. Forfatternes Hus,
forfatterseminaret på Nansenskolen, feirer sitt 5-årsjubileum. Og sist, men ikke minst, det er Bjørnsonår i år. Vi markerer at det er 100 år siden
Bjørnstjerne Bjørnson døde med å ha mange av programpostene våre viet vår store dikterhøvding. Festival-torsdagen skal en Bjørnsonsitatstein
avdukes under arrangementet VANNdring i Mesnaelva. Sitatet er valgt av
Edvard Hoem, og er Bjørnsons siste skrevne ord: «De gode gjerninger
redder verden». Det samme sitatet vil være på smykker som smykke
kunstneren Frank Søderlund lager, og selger under festivalen.
Vi har mye å feire – GRATULERER!

Norske
ungdoms
bokforfat
tere inviterer
en nordisk
kollega til et
møte med
hverandre,
bøkene de
har skrevet
– og men
neskene bak
bøkene.

2 på 1 time

Plan B

Onsdag 26. mai 12:00 Med blanke ark
Emma Hamberg og Terje Torkildsen har skrive populære bøker for ungdom. Kva er grunnen
til at dei har lukkast med det? Er det eigentleg forskjel på vaksenlitteratur og ungdoms
litteratur? Hamberg og Torkildsen stiller med blanke ark for å diskutera eigen litteratur og
lesing med ungdomskoleelevar.

Terje Torkildsen

Emma Hamberg

Mette Finderup

Jon Ewo

Torsdag 27. mai 12:00 Kunsten å juge sammen en ny verden
Hva skal til for å skrive fantasy? Kun det fantastiske? Eller må det mer til? Og hvorfor skal
man skrive fantasy? Den norske forfatteren Jon Ewo møter den danske fantasyforfatteren
Mette Finderup til samtale. To forfattere snakker om hvordan de skriver fantasy, med
utgangspunkt i egne bøker og i filmer som for eksempel Avatar.

Fredag 28. mai 12:00 Når det som ikke må skje, skjer!
Taran L. Bjørnstad og Johanna Thydell skriver tidsnært og tett på ungdomskulturen.
Fellestrekk er motsetningene i karakterene vi møter. De avgjørende øyeblikk som forandrer,
påvirker og avgjør hvordan livet blir videre.
Les mer på litteraturfestival.no
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I anledning jubileet har vi laget en jubileums-T-skjorte som kan
kjøpes på festivalkontoret. Alle festivaltemaene har fått plass på
T-skjorta.
Glasskunstnerne fra Hett glass på Fabrikken, Lillehammer, har
laget jubileumsvinglass som de selger under festivalen: vakre
grønnstettede glass med festivaltemaer i bunnen av glasset.

Taran L. Bjørnstad

Johanna Thydell
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PARKMORGEN

Det meste av Norsk Litteraturfestival sitt program er bygget
opp i serier; samme type program til samme tid og på
samme sted hver dag. Seriene finner du her fra side 26 til
side 50, time for time de seks festivaldagene.

SERIER

– fra time til time!

Det starter med Parkmorgen klokka 11 hver dag, og fortsetter med Oversettertimen,

Krem Debatt, Konserter i Kunstmuseet, Lunsj i parken, E tte r

lu n sj ,

Opplysningstid, Internasjonale forfattermøter, Debatter, Hovedforedrag og
forfatterfilm, Skandinaviske møter og Nordisk toppmøte , Krem ekstern,
Folketale, Poetic dialogues, Akkurat nå, I Sigrids hage, Opplysningstid igjen, Debatter igjen,
Nordiske poeter, Krim i parken, Forfattere velger film, Littfest, Løsrivelsens time,
til vi avslutter ved midnatt med Nattens løse fugler. Du har mye å glede deg til!

En god
start på
dagen med
forfattermøter
i parken:
prisvinnere,
debutanter og
hovedforedragsholderens
litteratur.

SØNDRE PARK

Onsdag 26. mai
Doblougprisvinnerne og vinneren av Margs romankonkurranse leser
Doblougprisen ble første gang utdelt i 1938, opprettet på grunnlag av en testamentarisk gave fra den norske forretningsmannen Birger Dobloug (1881–1944). Prisen skal fremme norsk og svensk samtidslitteratur. Siden 1985 har prisen gått
til to svenske og to norske forfatterskap årlig. Hør årets norske vinnere av Doblougprisen lese i Søndre park. I år vil også
vinneren av Margs romankonkurranse, Solfrid Sivertsen, leser her.

Torsdag 27. mai Debutantene kommer!
Opplesning ved seks av fjorårets skjønnlitterære debutanter. Kjersti Rorgemoen leser fra Purkene snudde seg. Eivind
Hofstad Evjemo leser fra Vekk meg hvis jeg sovner. Lajla Rolstad leser fra Nekronauten, og Rune Berglund Steen leser
fra Pre-Schengensekvens. Ikke-kone-brevene. Eivor Vindenes leser fra Alt kan reparerast – ei slags julehistorie og Constance
Ørbeck-Nilssen leser fra Ikke helt alene. Programleder: Cornelius Jakhelln

Fredag 28. mai Mahmoud Dowlatabadi leser

Poesiekspressen

Mahmoud Dowlatabadi

Avgang fra Oslo S, torsdag 27. mai og fredag 28. mai kl 09:37

Kontakt oss for forespørsel/reservasjon. parkcafen@hotmail.com - tlf 612 50 885

abonnement@samtiden.no
eller 22 400 400
Student/Elev 345,Privat 399,Institusjon 435,-

tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TILBUD TIL NYE LESERE:
TEGN ABONNEMENT, FÅ ET NUMMER GRATIS

www.samtiden.no
Redaktør: Cathrine Sandnes
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Kjersti Rorgemoen

Mahmoud Dowlatabadi fra Iran er årets hovedforedragsholder under Norsk Litteraturfestival. I parken vil han lese et
utdrag fra eposet Kelidar, en romanserie på over 3000 sider som regnes som et hovedverk i persisk litteratur. Dowlatabadi
Gratis inngang leser på persisk. Forfatteren Mazdak Shafieian har oversatt og vil lese utdraget på norsk.

Ta poesiekspressen til Norsk Litteraturfestival! Opplev en togtur med opplesninger og poetiske gullkorn fra
noen av våre beste samtidspoeter. Årets togpoeter er Bertrand Besigye, Terje Thorsen, Lars Saabye
Christensen, Tommy Skoglund og Tom Stalsberg.

samtiden

Solfrid Sivertsen
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OVERSETTERTIMEN

Krem Debatt

SØNDRE PARK

Norske
oversettere
forteller om
utfordrende
oppgaver
med oversetting og
gjendikting.

Onsdag 26. mai Astrid Nordang: Om løsrivelsen fra hjemlandet
hos Saša Stanišić
Løsrivelsen i Saša Stanišićs tragikomiske roman Hvordan soldaten reparerer grammofonen skjer ufrivillig: Aleksandar er ni når
familien emigrerer til Tyskland fra Bosnia. Volden og forflytningen får Aleksandar til å se barndommen gjennom krigens
og sjokkets briller, og former språket, som springer ut av gjentakelser, balkanbeat og lange, rytmiske passasjer, men også
av stillstand, pust og øyeblikkets fylde. Stanišićs språk er individuelt og kollektivt, det målbærer landsbyens innbyggere,
døde som levende, og låner stemme til elva, den lunefulle Drina, romanens kanskje egentlige hovedperson.

Debatter og Onsdag 26. mai Nordmenn i mørkets hjerte
samtaler. Helt siden kong Leopolds tid har nordmenn søkt rikdom og eventyr i Kongo.
Vi utforsker linjen fra de tidligste kongofarerne fram til Tjostolv Moland og Joshua French. I panelet sitter blant andre
Morten Strøksnes, journalist og forfatter, kommer med dokumentarbok om Moland og French. Bjørn Godøy, historiker
og forfatter av den nye boka Solskinn og død. Nordmenn i kong Leopolds Kongo. Ordstyrer: Marte Michelet. Arrangeres i
samarbeid med Dagbladet.
Astrid Nordang

Magne Tørring

Fredag 28. mai Prisutdelinger
Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond (BOF) deler ut Oversetterprisen og Trofastprisen. Oversetterprisen tildeles
en oversetter for hans eller hennes samlede virke, en som i sitt arbeid har utmerket seg ved bredde og kvalitet. Prisen er
på kr 50 000. Trofast er BOF sin hederspris til en person som over tid har gjort en særlig innsats for å fremme den oversatte skjønnlitteraturens stilling i det norske litterære kretsløp. Etter blomster og virak blir det møte med prisvinnerne.

NN

Kristin Kilsti

«Alle poeter, til og med de som er aller mest avantgarde, trenger en far. Men disse var kalt til å være foreldreløse,» sier
en av fortellerstemmene i Roberto Bolaños roman Ville detektiver. Disse unge poetene, som ønsker å fornye Latin-Amerikas
poesi, legger ut på en Don Quijote-aktig reise gjennom Nord-Mexicos ørkenlandskap på jakt etter den første real-
visceralistiske poeten, Cesárea Tinajero. Men romanen, som ikke har noe fast sentrum, er også en jakt på hoved
personene, poetene Ulises og Belano, ført i pennen av fortellere spredt over flere kontinenter.

Fra 1825 til 1975 utvandret nærmere én million nordmenn til Amerika. Haugianere og kvekere, fattige bønder og
arbeidsløse byfolk, Ole Bull og Marcus Thrane – utvandrerne var av ulik stand og religiøs tilhørighet, men alle dro med
håp om et bedre liv. Med Farvel Norge gir Sverre Mørkhagen en grundig fremstilling av utvandringen til Amerika. I de to
første romanene i sin planlagte Amerikatrilogi, Drømmen om Amerika og Gullrush, gir Torill Brekke liv til menneskene bak
tallene. Hvem var det som dro og hvorfor dro de? Og ikke minst – fikk de et bedre liv? Med Sverre Mørkhagen og Torill
Brekke. Ordstyrer: Frank Rossavik

De siste ti årene har integreringsdebatten antatt høye temperaturer i det norske samfunnet. Bruk av hijab, karikaturtegninger, ytringsfrihet, omskjæring, tvangsekteskap og snik-islamisering - brannfaklene er mange, og de brenner godt.
Under Norsk Litteraturfestivals integreringsdebatt ønsker vi å løsrive oss fra konfliktorienteringen, og i stedet stille et
Billetter alle grunnleggende spørsmål: Hvordan skal vi leve sammen? Hvordan komme frem til et «vi» der alle er inkludert? Hvilket
arrangement kr 100 samfunn ønsker vi å skape? Panel: TBA.

Kristina Solum
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Mikkel Bolt

Sverre Mørkhagen

Lørdag 29. mai Hvordan leve sammen?

Søndag 30. mai Kristina Solum: Om løsrivelsen fra røttene hos Roberto Bolaño
Arrangeres i samarbeid
med Norsk
Oversetterforening
Gratis inngang

I kjølvannet av finanskrisen har det nærmest som en enkel reaksjon blitt henvist til Marx’ analyser av kapitalismen.
Sentralkomiteen spør om et nytt «spøkelse hjemsøker» vår tid, om en «gryende nykommunisme» vokser frem, løsrevet
fra de institusjonaliserte politiske miljøene. Skaper aktive forfattere, kunstnere og andre intellektuelle med andre ord
allerede rom for nye refleksjoner over temaene i Det kommunistiske manifest – om fellesskap, maktrelasjoner og den utopiske
litteraturens rolle? Sentralkomiteen ber forfatterne Christina Ouzounidis (Sverige), Mikkel Bolt (Danmark), Gisle
Selnes og seminarets øvrige deltagere reflektere over «nykommunismens» mulighet, realitet og eventuelle ønskelighet.
Publikum bes stille dem spørsmål, etter innlegg og panelsamtale. Sentralkomiteen er en prosjektgruppe som jobber for å
dumpe politiske temaer inn i den norske litterære, kunstneriske og intellektuelle offentligheten.
Arrangeres i samarbeid med Sentralkomiteen.

Fredag 28. mai Løsrivelsen fra Norge – norsk utvandring til Amerika

Lørdag 29. mai Kristin Kilsti: Om løsrivelsen fra historien hos Jáchym Topol
Hele Topols prosaproduksjon kan sees som en løsrivelsesprosess, et forsøk på bli ferdig med en historie som fremdeles
tynger. I et land og en region hvor massegraver er en del av hverdagen, kan han ikke slutte å skrive om forferdelsene.
Han tematiserer grusomhetene både fra 2. verdenskrig og kommunisttiden i tidligere Tsjekkoslovakia. Topol løsriver seg
fra historiens demoner, fra sine egne og nasjonens traumer, ved å fordype seg i fortiden, eller motsatt ved å omskrive
den: I romanen Å gurlge tjære fremstår tsjekkerne som modige krigshelter som tar til våpen mot russerne i 1968.

Morten Strøksnes

Torsdag 27. mai «Nykommunisme»

Torsdag 27. mai Magne Tørring: Om løsrivelsen fra virkeligheten
hos Haruki Murakami
Haruki Murakami har med sin særegne kombinasjon av realisme og surrealisme fascinert lesere over hele verden, og er
igjen aktuell i Norge med romanen Elskede Sputnik. Et tilbakevendende trekk i Murakamis litteratur er utforskningen av
grenselandet mellom virkelighet og drøm, mellom «denne siden» og «den andre siden». Hva er egentlig denne «andre
virkeligheten» som han skildrer? Og hvorfor er det så ofte i dette parallelle universet at alle konflikter i fortellingene hans
løses (eller oppløses)? Bli med på oppdagelsesferd til «den andre siden» i Haruki Murakamis univers!

Krem
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KONSERTER

Lunsj i parken

LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM

Intimkon
serter, gjerne
med litteratur
tilknytning,
midt i et
kunstgalleri.

Torsdag 27. mai Viser på vandring
Laila Yrvum og Henning Gustavsen synger viser og forteller om de reisendes visetradisjon.
De har begge sine røtter i denne kulturen. Laila Yrvum har i ti år formidlet de reisendes tradisjon rundt om i landet, med
konserter og foredrag. Hun har gitt ut to CD’er: Gia og Se min ild, og viseboka Viser på vandring. Henning Gustavsen er det
nye sangtalentet blant taterne. Han har nettopp gitt ut CD’en Pre develske drom (På Guds vei) som har fått fantastisk
omtale.

Laila Yrvum

Fredag 28. mai Kjersti Annesdatter Skomsvold møter Kim André Rysstad
Kim kan synge og Kjersti kan skrive, men de vil ikke være alene lenger. Så nå møtes de, for en liten stund å kunne
glemme menneskenes ubotelige ensomhet, og de vil gjøre det med kjærlighet. Adam møter Eva i verdens vakreste sang,
og Mathea møter Epsilon i årets mest såre og rare bok. Kim synger visdomsstev om å ta vare på livet mens man har det,
og Kjersti skriver om hva som skjer når du som gammel blir redd for å dø før noen vet at du har levd.
Kjersti Annesdatter Skomsvold fikk i mars Tarjei Vesaas debutantpris for Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg. Kim André
Rysstad debuterte med Tak hardt uti hand, og gikk i 2009 til topps i Rikskonsertenes INTRO-folk.
Arrangeres i samarbeid med Rikskonsertene.

Kim André Rysstad

Kjersti Annesdatter Skomsvold

Følg med på www.dolajazz.no for programslipp

Erik Fosnes Hansen leser. Han har valgt den danske forfatteren Knud Romer til å lese sammen med han i Søndre park.
Knud Romer debuterte med romanen Den som blinker er bange for døden i 2006 (norsk oversettelse i 2007), en mørk, men
rørende skildring om forfatterens oppvekst i Nykøbing Falster. Vår internasjonale forfattergjest Saša Stanišić (Tyskland/
Bosnia) leser fra Hvordan soldaten reparerer grammofonen. Smakebit fra Pegasusprogrammet: Fjorårets UPrisvinner, Terje
Torkildsen leser.

Knud Romer

Torsdag 27. mai
Herbjørg Wassmo leser fra Hundre år. Hun har valgt den unge og fremadstormende forfatteren Guro Sibeko til å
lese i parken. Sibeko debuterte i 2009 med romanen Vingespenn. I år kommer hun med sin andre roman Ctrl+Alt+Delete.
Sibeko er en sterkt engasjert forfatter som mikser sjangre og stiler i en befriende original blanding. Vår internasjonale
forfattergjest Carl Jóhan Jensen (Færøyene) leser fra Nordisk Råds nominerte U. – historier om djevelskap. Smakebit fra
Pegasusprogrammet: Den svenske forfatteren Emma Hamberg leser.
Guro Sibeko

Fredag 28. mai

Helle Helle

Lørdag 29. mai
Karl Ove Knausgård leser fra romanserien Min Kamp. Han har valgt den norske romanforfatteren Cathrine Knudsen.
Hun debuterte med den stilsikre romanen Mulighetene i 2005, og ga i 2008 ut De langtidsboende, en fortelling om tre kvinner
i et pensjonat i Bergen. Irene er ansatt ved pensjonantet, men hun er også kunstner og lever seg inn i de tilslørte livene
til Anine og Kjersti. Den svenske forfatteren Stig Larsson vil også lese. Smakebit fra Pegasusprogrammet: Den svenske
forfatteren Johanna Thydell leser.

Anne Lande

Husk Lillehammer Jazzfestival
14.-17. oktober!

Onsdag 26. mai

Trude Marstein leser fra Ingenting å angre på. Hun har valgt den danske forfatteren Helle Helle. Helle har, mye takket
være Trude Marsteins oversettelser, og Oktober forlags satsing, blitt en mye omtalt og lest forfatter i Norge. Helle Helles
noveller og romaner beskriver ofte tilsynelatende anonyme tilværelser og hendelser, men løfter disse opp til subtile
portrett i en konkret og fornem prosa. Vår internasjonale forfattergjest Susan Abulhawa (USA/Palestina) leser fra
boken Morgen i Jenin. Smakebit fra Pegasusprogrammet: Den danske forfatteren Mette Finderup leser.

Lørdag 29. mai Vakre sanger og varme dikt
Intimkonsert med Anne Lande (sang) og Per Husby (piano). Duoen har arbeidet sammen i snart 5 år, og har gjort et
stort antall konserter landet rundt. Deres musikalske uttrykk setter teksten i sentrum og beveger seg lavmælt og nært
i grenselandet viser/jazz. Her er vakre sanger til dikt av R. Jacobsen, H. Børli, K. Falkeid, I. Hagerup og flere. Duoen har
gitt ut to CD’er Sakte Sanger (2006) og Helt Nær (2009). Lillehammer Byavis’ Kyrre Rosenvinge skrev i sin anmeldelse:
Billetter alle «Musikk det er umulig ikke å bli glad i. Man må spisse ørene og lytte godt, for det er sjelden man opplever plater med så
arrangement kr 150 mange vakre tekster. Anne Lande behersker dette materiellet helt strålende sammen med en av Norges beste pianister,
Per Husby.»

Norske
profilerte
forfattere har
valgt en norsk
eller nordisk
kollega.
I tillegg vil
internasjo
nale forfattere
og nordiske
barne- og
ungdoms
forfattere lese
fra sine bøker.

SØNDRE PARK

Karl Ove Knausgård

Søndag 30. mai Lunsj i parken spesial
Suksessforfatteren Linda Olsson står bak internasjonale boksuksesser som La meg synge deg stille sanger og Taushetens
konsekvenser. Olssons poetiske romanspråk har bergtatt lesere fra New Zealand til Norge. Hør henne lese fra Taushetens
Gratis inngang konsekvenser. (Se side 34)

HOVEDSPONSOR

Linda Olsson
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Etter lunsj

OPPLYSNINGSTID

Café Stift, Kulturhuset banken

Etter
opplesing i
parken vil du
få møte våre
store norske
forfattere til
dybdeintervju.

LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Onsdag 26. mai Erik Fosnes Hansen
Erik Fosnes Hansen fikk sitt store gjennombrudd med romanen Salme ved reisens slutt for tjue år siden. I dag er han en av
våre mest internasjonalt anerkjente forfattere, med en helt egen evne til å fortelle historier som ikke slipper tak i leseren.
I 2006 kom romanen Løvekvinnen som handler om Eva, født med huden dekket av lys pels. Løvekvinnen kan leses, slik en
kritiker påpeker i en anmeldelse av boken, som «et rungende forsvar for outsideren, den utstøtte». Erik Fosnes Hansen
mottok Bokhandlerprisen for romanen. I samtale med Magnhild Bruheim.
Erik Fosnes Hansen

Torsdag 27. mai Herbjørg Wassmo

Informative
foredrag om
litteratur og
forfattere
– alt du vil vite,
men ikke tør
spørre om.

Herbjørg Wassmo

I 1991 krakelerte Jugoslavia i en blodig borgerkrig. Med utgangspunkt i boka Balkanlabyrinter vil Torstein Stiegler Seim
sirkle inn hva som skjer med enkeltmennesker når et land forsvinner. Han vil snakke om historiestudenten som går seg
bort i årstall, syersken som ikke lenger orker å sy teaterkostymer, teologen som synker inn i mystikken, flyktningen som
blir nazist og sigøyneren som reiser rundt og plukker opp andres tapte drømmer. Foredraget vil bli en reise gjennom
Balkan. Et forsøk på å gripe helheten og detaljene, de store linjene og hverdagens små glimt.

Trude Marstein

Jubilanten Einar Økland ser tilbake på et forfatterskap som har rommet en del alvor, mye moro, og mange høydepunkter. Å gi en kort beskrivelse av Einar Øklands forfatterskap er nærmest umulig, ettersom han har vært innom de
fleste litterære sjangrer. Ikke minst har sjangeroverskridelse vært en viktig nøkkel i Øklands forfatterskap. Møt over
flødighetshornet Einar Økland til samtale, frampeik, tilbakeblikk og opplesning. I samtale med Agnes Ravatn. Arrangeres
i samarbeid med Dag og Tid.

Søndag 30. mai Jan Roar Leikvoll

Torsdag 27. mai Bernt Hagtvet: Bjørnstjerne Bjørnson and the Dreyfus-affair

Bernt Hagtvet

Torstein Stiegler Seim

Lørdag 29. mai Pål Angelskår: Hvem er Bonnie ’Prince’ Billy?

Einar Økland

Handlingen i Jan Roar Leikvolls andre roman, Fiolinane, er lagt til en søppeldynge i et goldt landskap, der innvånerne har
gjennomgått en katastrofe, fra å leve i et sivilisert, til å eksistere i et primitivt samfunn. De er nakne, bor i enkle skur og
Billetter alle gjør fra seg i skitthauger. De søker seg sammen i små grupper der den sterkestes rett rår. Fiolinane er en brutal skildring
arrangement kr 100 av et menneskes tilværelse under ekstreme levekår. Møt forfatteren til samtale med Endre Ruset.

Støttet av
Institusjonen
Fritt Ord
Billetter alle
arrangement kr 100

Bonnie ’Prince’ Billy har hatt stor innflytelse på flere norske profilerte musikere. En av dem som har latt seg fascinere og
inspirere av prinsen fra Kentucky er vokalist og frontmann i Minor Majority, Pål Angelskår. Med utgangspunkt i platene
I See A Darkness og The Letting Go, vil Angelskår fortelle om sitt forhold til to legendariske plater av artisten. Dette er også
en mulighet til å lære mer om den eminente musikeren og låtskriveren som har trollbundet lyttere verden over med sine
dypt poetiske tekster, og mangslungne og lekne musikk.

Sjekk synet hos
en spesialist

Lilletorget • tlf. 61 25 99 90 LILLEHAMMER

Jan Roar Leikvoll
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Arild Bye

Fredag 28. mai Torstein Stiegler Seim:
Løsrivelse som destruksjon – strategier når et land går i oppløsning

Trude Marstein har siden prosadebuten med Sterk sult, plutselig kvalme utviklet en særegen og karakteristisk stil i sine
romaner. Ofte er det en kjølig avstand mellom romanenes hovedpersoner og deres nærmeste. Helle Helles noveller og
romaner beskriver ofte tilsynelatende anonyme tilværelser og hendelser, men løfter disse opp til subtile portrett i en
konkret og fornem prosa. I samtale med Magnhild Bruheim.

Lørdag 29. mai Einar Økland 70 år!

Med Kristofer Uppdal. Ein mot alle har Arild Bye skrive den første omfattande biografien om poeten, romandiktaren, rallaren,
kritikaren, debattanten – og myten Kristofer Uppdal (1878–1961). Uppdals liv er fullt av oppgjer. Iscenesetjinga er hardkokt. Helten slåst og kjem frå det i live – mot alle odds. Arild Bye er journalist og tidlegare redaktør i NRK i Steinkjer.
Han har interessert seg spesielt for forfattarskapen til Kristofer Uppdal, og laga ein radioføljetong om Uppdals liv i 1997.

«One Persons’s Struggle is Humanity’s Common Cause» (Georges Clemenceau).
The lecture will discuss the campaign to revise the judicial error involving the Jewish captain Alfred Dreyfus. The affair
caused deep tremors in French politics, with repercussions until our days. The scandal involved leading circles among
French intellectuals and brought up profound questions of state authority, anti-semitism, French national identity and the
role of the Catholic Church. Bjørnstjerne Bjørnson got involved early on and played a critical role in his support for Emile
Zola whose article J’Accuse (1898) brought the affair to international attention.
The lecture will be held in English.

Herbjørg Wassmo er en av nestorene i norsk litteratur, og en av våre sentrale forfatternavn de siste tretti årene. Wassmos
forfatterskap kretser rundt kvinneskjebner i episke generasjons-fortellinger, blant annet i den monumentale trilogien om
Dina. Hennes siste roman, Hundre år, er både en slektskrønike og dels selvbiografisk fortelling, som naturlig nok spenner
seg over hundre år, fra Wassmos oldemor blir født i 1842, til forfatteren selv kommer til verden i 1942. I samtale med
Magnhild Bruheim.

Fredag 28. mai Trude Marstein og Helle Helle

Onsdag 26. mai Arild Bye: Kven er Kristofer Uppdal?
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Pål Angelskår

INTERNASJONALE
FORFATTERMØTER

DEBATTER
I samarbeid
med aviser og
tidsskrift tar
vi opp viktige
problemstillinger til
debatt.

Kulturhuset Banken, festsalen

Etter
opplesning
i parken vil du
få møte våre
utenlandske
gjester til
dybdeintervju.

Onsdag 26. mai Saša Stanišić
Med debutromanen Hvordan soldaten reparerer grammofonen har Saša Stanišić opplevd en enorm suksess. Boken, som er
oversatt til over 30 land, handler om Aleksandar som vokser opp i Višegrad (som er forfatterens fødeby). Aleksandar
er en kløpper til å fantasere fram historier, og når krigen kommer til Višegrad, og familien må flykte fra hjemstedet,
blir fantasien og fabuleringsevnen Aleksandars måte å holde hjemstedet levende på. Gjensynet med hjemstedet blir
en konfrontasjon med bildet Aleksandar selv har fantasert fram. Møt forfatteren i samtale med Susanne Christensen.
Støttet av Goethe-Instituttet.

Saša Stanišić

Torsdag 27. mai Carl Jóhan Jensen
Det var ingen liten utfordring Carl Jóhan Jensen ga seg i kast med da han begynte på det dristige eposet U-. Historier om
djevelskap, en mastodont av en roman som snirkler seg gjennom færøysk og europeisk historie, dokumentar og fiksjon,
nøkternt hverdagsspråk og abdsurd surrealisme. For romanen ble Jensen innstilt til Nordisk Råds Litteraturpris i 2007.
Nå foreligger boka endelig på norsk, heltemodig oversatt av Lars Moa. Møt en av Færøyenes mest kjente forfattere til
samtale on denne, mildt sagt, ekspansive romanen, løsrevet fra alle konvensjonelle krav.

Carl Jóhan Jensen

Susan Abulhawa

Søndag 30. mai Linda Olsson
Løsrivelsen fra sitt eget hjemland kan utløse en kreativ lengsel, i hvert fall kan det virke slik for Linda Olsson, som ble
forfatter sent, men godt, da hun publiserte sin første roman Let me sing you gentle songs på New Zealand. Vennskaps
romanen, som på norsk har fått tittelen La meg synge deg stille sanger har blitt en av de mest leste bøkene i Norge siden
Billetter alle den kom ut i 2008. Olssons hittil siste bok, Taushetens konsekvenser, handler om komponisten Adam som blir konfrontert
arrangement kr 100 med sin fortrengte fortid, når datteren dør. I samtale med Arnhild Skre.

Onsdag 26. mai Historiens åsteder – reiser i Midtøsten
De svenske forfatterne Stefan Foconi og Tomas Andersson har sammen skrevet tre ambisiøse bøker fra sine reiser i
henholdsvis Egypt, Iran og Tyrkia. Den norske forfatteren Sven Kærup Bjørneboe er aktuell med Med meg selv i kofferten,
en bok som tar utgangspunkt i den gamle europeiske dannelsesreisen til Tyrkia, Syria og Libanon. Møt dem til samtale
om nysgjerrig refleksjon, i reiser til historiens åsteder i Midtøsten.
Sven Kærup Bjørneboe

Torsdag 27. mai Sataniske vers
Snart tyve år etter kirkebrannene er black metal for lengst tatt opp i mainstreamkulturen. Dreier det seg om et frigjørings
prosjekt? Hva er svartmetallens litterære virkingshistorie? Er det norrøne igjen blitt stuerent? Med boken Innfødte skrik har
poet og forfatter Håvard Rem skrevet historien om norsk black metal. Møt ham i samtale om Odin og 68-erne, Satan
og sosialdemokratiet, om den negative oppbyggelighet og krenkelsen som metode i litteraturen og offentligheten. Blant
deltagerne: Nazneen Khan Østrem, høyskolelektor og musikkjournalist. Cornelius Jakhelln, musiker, forfatter og
litteraturkritiker i Morgenbladet. Audun Lindholm, Vagant-redaktør med fortid som fanzinemaker.
Ordstyrer: Morgenbladet. Arrangeres i samarbeid med Morgenbladet.

Håvard Rem

Fredag 28. mai Løsrivelse på Vest-Balkan

Fredag 28. mai Susan Abulhawa
Susan Abulhawas foreldre måtte flykte etter seksdagerskrigen i 1967, og hennes palestinske familie ble splittet. Susans
omflakkende barndom førte henne til Kuwait, Jordan og den okkuperte delen av Øst-Jerusalem. Abulhawa bor i dag i
USA, hvor hun arbeider særlig for palestinske barns situasjon i krigsområder. Abulhawa har grunnlagt organisasjonen
Playgrounds for Palestine. Romanen Morgen i Jenin er en generasjonsfortelling som tar utgangspunkt i den ufrivillige løs
rivelsen, fordrivelse fra hjemlandet, adskillelse i familien og eksilet. Møt forfatteren i samtale med Martin Grüner Larsen

KAFÉEN I KUNSTMUSEET

Samtalens utgangspunkt er identitet. Den vil ta opp hvilke identiteter som eksisterte før oppløsningen av Jugoslavia i
1991. Kan man snakke om en overnasjonal, jugoslavisk identitet? Hvor sterke var de ulike nasjonale identitetene? Fantes
det uoverkommelige motsetninger mellom ulike identitetsnivå? Som en viderføring av dette vil språkets rolle diskuteres.
Hvordan har språkene utviklet seg? I hvor stor grad har de blitt forandret? Og hva med forfatterstrategier? Hvilke veivalg
tok forfatterne? Hva skrev de om? Hvem skrev de for? Til slutt vil det fabuleres rundt Balkan og EU. Skjer det nå en
kulturell nyintegrering? Kan vi snakke om en reviatlisering av tidligere bånd? I panelet: Andrej Nikolaidis (Montenegro),
Nikola Madzirov (Makedonia) og Daša Drndić (Kroatia). Debattleder: Torstein Stiegler Seim.

Daša Drndić

Lørdag 29. mai Kjønnsroller i endring og seksualisering av offentligheten
Harald Eia ristet liv i akademia med sin tv-serie Hjernevask som tok for seg arv- og miljøspørsmål. Nå er han aktuell med
boka Født sånn eller blitt sånn? Den profilerte komikeren er utdannet sosiolog og har i det siste prøvd å overbevise oss om
at han faktisk er forskningsjournalist også. Hannah Helseth kommer med boka Generasjon Sex, om unge jenters forhold
Billetter alle til seksualitet. Geir Gulliksen er forfatter og forlagsredaktør. De skal snakke om kjønnsroller i endring i en seksualisert
arrangement kr 100 kultur og hvordan dette preger oss. Ordstyrer: Ida Bergstrøm. I samarbeid med tidsskriftet Fett.

Harald Eia

Linda Olsson

Hannah Helseth

34

35

Årets hovedforedrag

Lillehammer kino, sal 1

Torsdag 27. mai Mahmoud Dowlatabadi (Iran)

Det tredje mennesket
Et spesialskrevet foredrag over festivalens tema.
Det er ingen overdrivelse å kalle Mahmoud Dowlatabadi (f. 1940) for Irans fremste romanforfatter – selv
om hans litterære produksjon ikke lar seg begrense til romanen som sjanger; han har utgitt både essay
samlinger og teaterstykker og noveller, og alt dette i tillegg til hans intellektuelle bidrag til diskusjonen rundt
«mennesket» i politiske sammenhenger. Da tibindsromanen Kelidar ble utgitt for omtrent tretti år siden, var
samtlige kritikere enige om at det var en begivenhet i moderne persisk litteratur. Verket overskrider tre tusen
sider og trekker en historisk skillelinje for den iranske romanen: tiden før Kelidar, og tiden etter. Hovedforedraget tar utgangspunkt i spørsmålet rundt «den tredje verden». Hva er «det tredje menneskets» ståsted i
forhold til alt «det nye» – det moderne og «sivilisasjonen» slik den er definert og innført av Vesten? Og for
det tredje mennesket: å bli løsrevet fra en tilstand og kastet inn i en annen tid og situasjon?
«Enkelte ganger har jeg, spesielt under krigen, spurt meg selv,» skriver han i et essay, «hva vil verden gjøre
med oss?(…) men jeg har ikke hørt noe svar, da ingen har hørt min stemme enn bare meg selv! Og med
meg selv har jeg da tenkt: Bror, vi har fått lukten av olje og krutt.»
Foredraget holdes på originalspråket. En bok med norsk oversettelse følger med billetten.
Støttet av institusjonen Fritt Ord. Billetter kr 150

Forfatterfilm Lillehammer kino, sal 3

Filmer om Onsdag 26. mai Olav H. Hauge, Den andre mannen
to sentrale Den andre mannen er både ein biografisk film og ei poetisk reise inn i den store vestlandsdiktaren sitt univers. Olav H.
norske Hauge levde det meste av livet som eplebonde i den vesle bygda Ulvik i Hardanger. Einsam og isolert fordjupar han seg
poeter. i verdslitteraturen og skriv dagbok og eigne dikt. I lange periodar var han tvangsinnlagt på psykiatrisk sjukehus, men
gjennom diktinga si vann han litt etter litt livet tilbake. Mot alle odds finn han den store kjærleiken og giftar seg nærmare
70 år gammal. «Grenseerfaringane, det at han var både på og over grensa i sitt eige liv kan vera noko av grunnen til at
han kom så langt også i diktinga si.» (Jon Fosse). Ein dokumentarfilm av Vigdis Nielsen. Innleiing ved Jan Erik Vold.

Olav H. Hauge

Fredag 28. mai
Dolkaren, et videoessay om Paal-Helge Haugen, poetisk praksis og tenkemåte
Dolkaren tar utgangspunkt i forfatteren Paal-Helge Haugens forfatterskap og hans samarbeid med andre kunstnere, som
poet Inger Christensen, billedkunstner Kjell Nupen, spelemann og sølvsmed Hallvard T. Bjørgum, folkesanger Kirsten Bråten
Berg og forfatter Erling Kittelsen. Dolkaren er navnet på en av de eldste slåttene i Setesdal. Opplegg og regi: Terje Dragseth
Billetter kr 100 i samarbeid med arbeidskollektivet Recordings. Før filmen en samtale mellom Paal-Helge Haugen og Terje Dragseth.
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Paal-Helge Haugen

SKANDINAVISK MØTE
Skandinaviske
forfattere
i samtale om
hverandres
bøker.

GALLERI ZINK

Onsdag 26. mai Folkhemmet underliggjort
Lars Jakobson er i vår ute med romanen Vännerna, som viser oss «folkhemmet» slik vi aldri før har sett det. Boka sammenfører dokumentariske litterære grep og science fictions spekulasjonkraft, i en kompleks fortelling om et Sverige som
tok andre historiske valg på 1950-tallet. Lars Jakobson har siden debuten i 1985 utgitt ti fiksjonsbøker, og er for norske
lesere først og fremst kjent for romanen I den Röda Damens slott (2000), som både Jan Kjærstad og Karl Ove Knausgård har
holdt frem som et av den skandinaviske samtidslitteraturens mest fascinerende verk. I samtale med Audun Lindholm.
Arrangeres i samarbeid med litteraturtidsskriftet Vagant
Lars Jakobson

Torsdag 27. mai Syn – og dødens etterlikning
Kristin Ribe og Susanne Christensen. «Er fortellinger en skapelse eller en ødeleggelse, hvilke konsekvenser får det å
fastsette nåtiden, fortiden, virkeligheten ved å fortelle?» spør Kristin Ribe i forbindelse med debutromanen Forsnakkelser
fra 2003. Gjennom sine fire romaner utfordrer og løsriver Ribe seg fra et konvensjonelt romanspråk. Vårens bok Syn
stiller spørsmålet: Når Aristoteles mener mimesis er utgangspunktet og kanskje målet for diktningen, hva da hvis man
vil etterlikne det ukjente, det sovende, det døde? Hvilken form vil det kunne få? Hva er døden, og kan den åpne seg for
oss? Susanne Christensen er kritiker i Klassekampen og redaktør i det litterære tidsskriftet Vagant. Møt de to til samtale.

Kristin Ribe

Fredag 28. mai Økonomisk galimatias
Billetter alle
arrangement kr 100
Støttet av
Nordisk Kulturfond

I artikkelsamlingen Den hvite boken analyserer Einar Már Guðmundsson bakgrunnen for den økonomiske kollapsen på
Island. Hvordan gikk det til, at en håndfull finansfyrster fikk styre Islands økonomi mot stupet? Øyvind Berg har skrevet
essaysamlingen Poesi og lærepenger hvor han blant annet går i klinsj med den obskure pengeteorien han mener har vokst
frem gjennom økonomihistorien. «Penger er noe av det mest åndelig som finnes, de skapes av oss i felleskap, og er en
av de mest effektive fiksjonene som finnes i dagens verden», påstår Berg. Møt de to til en samtale om fiksjon i økonomi
og litteratur.

NORDISK TOPPMØTE

Einar Már Guðmundsson

GALLERI ZINK

Nordiske Søndag 30. mai
forfattere Tomas Espedal (Norge) Selv om Espedal lenge har skrevet særegne bøker på norsk, er det kanskje med
leser fra sine fjorårets Imot kunsten at han virkelig har fått gehør hos kritikere og lesere. For denne mottok Espedal den norske
bøker. Kritikerprisen og den prestisjetunge Gyldendalprisen. Han var også innstilt til Nordisk Råds Litteraturpris for 2010.

Helena Eriksson (Sverige) Det er en finstemt og skjør balanse i Erikssons diktsamlinger, mellom jegets ønske om å uttrykke
seg, og språket utilstrekkelighet. Hennes seneste diktsamling er Logiska undersökningar fra 2009. Helena Eriksson har også vært
redaktør for den viktige antologien Jeg skriver i dina ord som presenterer 13 franske toneangivende poeter for lesere i Norden.
Morten Søndergaard (Danmark) Siden debuten i 1992, med Sahara i mine hænder har Søndergaard vært en
Billetter kr 100 ledende stemme i dansk samtidspoesi. Han har også vært redaktør i det viktige danske poesitidsskriftet Hvedekorn.
Støttet av Hans hittil siste diktsamling Må sort dreng dø ren?, er delvis generert ut fra en utskrift av forfatterens DNA-profil(!).
Nordisk Kulturfond Programleder: Oscar Rossi
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Tomas Espedal

KREM EKSTERN
En serie
litterære
program med
eksterne
arrangører.

FOLKETALE

Krem

Onsdag 26. mai Årets tidsskrift!
For fjerde gang kåres Årets tidsskrift i regi av Norsk tidsskriftforening. Nytt av året er at den uavhengige fagjuryen
også skal kåre Årets komet. Juryleder Birgitte Kjos Fonn deler ut pengepremier, diplomer, heder og ære, og leser opp
jurybegrunnelsene. Møt opp for å kaste glans over vinnerne og for å høre juryleders miniforedrag om historien til Årets
tidsskrift! Arrangeres i samarbeid med Norsk tidsskriftforening.
Fjorårets vinner, Vinduet

Torsdag 27. mai Lettlest kvalitet
Mange lesere velger bort store deler av litteraturen av den enkle årsak at den er for tung. Men er litteraturen viktigere jo
tyngre den blir eller kan lettleste bøker også være av god litterær kvalitet? Arnhild Skre samtaler med forfatterne Levi
Henriksen, Per Petterson og Kristopher Schau om hva som er forskjellen på bevisst og ubevisst å skrive tilgjengelige
bøker. Hvilke tanker gjør forfatterne seg om at bøkene ikke utelukker lesere på grunn av tungt språk og kronglete
setninger? Arrangeres i samarbeid med Leser søker bok. Billetter kr 100.

I Bjørnstjerne
Bjørnsons
ånd har vi
invitert et
utvalg sam
funnsaktører
til å holde tale
for dagen.

SØNDRE PARK

Onsdag 26. mai Folketale ved Morten Jostad
Atten år gammel holdt Bjørnson sin første flammende folketale, og har siden blitt kjent som en av våre mest aktive
og kjente talere gjennom historien. «Den store diktersjel må tale alltid og til alle» sa han selv. Morten Jostad bor på
Lillehammer, og er en av Norges mer profilerte skuespillere. Han vil fortelle om Bjørnson som folketaler, om folketalens
betydning, og hvorfor vi kan ha nytte av folketalen i dag.

Torsdag 27. mai Folketale ved Einar Már Guðmundsson

Morten Jostad

Poet, romanforfatter og novellist Einar Már Guðmundsson er en av Islands mest allsidige og anerkjente forfattere, som i
1995 mottok Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Universets engler. I fjor utga han Den hvite boken, en rekke analyserende
og litterære artikler om finanskrisens nedslag på Island, om sagaøyas økonomiske kollaps. Hvordan kunne dette skje?

Fredag 28. mai Folketale ved Hanne Nabintu Herland
Kristopher Schau

Fredag 28. mai Bokvennens novellekonkurranse: Løsrivelse
Novellekonkurransen «Løsrivelse» er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Litteraturfestival og Bokvennen Forlag. Interessen for konkurransen viste
seg å være enorm; da fristen for innsendte bidrag løp ut, var nærmere 500 noveller kommet inn til forlaget. De beste novellene er blitt samlet
mellom to permer, og her vil vinner og bok bli presentert. Opplesning av vinnernovellen. Juryen har bestått av Stig Sæterbakken, Jonny Halberg,
Elisabeth Skjervum Hole og Leif Høghaug.
Arrangeres i samarbeid med Bokvennen Forlag. Billetter kr 100.

Religionshistoriker Hanne Nabintu Herland har lenge før bokdebuten Alarm! Tanke om en kultur i krise, vært en tydelig
«Alt sant og stort har voksested og annerledes stemme i den norske offentlige debatten. Hun forsøker å se norske forhold fra et internasjonalt utsideog kanskje også evighed perspektiv der hun ofte stiller seg kritisk til allment aksepterte majoritetsoppfatninger. Kontroversielle Alarm! har på kort
om sverten ei det fanger. tid rukket å bli en heftig debattert bok.

Og den som tenker minst derpå
Og tør i livets slingring stå
blir beste folke-sanger!»

Bjørnsjerne Bjørnson

Einar Már Guðmundsson

Lørdag 29. mai Folketale ved Amal Aden
Da boken Se oss – bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne, kom ut i 2008, vekket det stor oppmerksomhet. Boken
er skrevet av en innvandrer som skildrer sin egen situasjon og drøfter en rekke problematiske sider ved eget miljø. Siden
den gang har Amal Aden blitt en av de mest profilerte og viktigste stemmene i den norske innvandrings- og integreringsdebatten. I 2009 kom den selvbiografiske fortellingen Min drøm om frihet. Tidligere i år mottok hun Zola-prisen for «uredd
å ha kjempet for menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet».

Hanne Nabintu Herland

Søndag 30. mai Folketale spesial på Strandpromenaden
Ved Susanne Sønderbo og Rosemarie Köhn. Avduking av Hilde Aagaards Wall of Sorrow/Wall of Joy. Programserien
med folketaler avslutter med en folketale «spesial» i forbindelse med avdukingen av Wall of Sorrow/Wall of Joy på Strandpromenaden. Sønderbo er psykolog, sorgterapeut og prest. Köhn var Hamars biskop fra 1993 til 2006. Sammen har de
skrevet bøkene Mellom en prest og en klovn og Drømmer, begge med undertittel «gode ord til livet». Avantgarde-jodler og
strupesanger Polka-Bjørn vil i tillegg fremføre egenkomponert åpningsfanfare. Aagaard er kunstneren som materialiserer
det immaterielle. Hennes kunstverk er plassert ved Mjøsa – et sted som, i følge henne, ber om denne visuelle og sosiale
Gratis inngang inngripen. Veggene glede og sorg er ikke vegger, men rammer som omslutter landskapet.

Amal Aden

Rosemarie Köhn
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POETIC DIALOGUES

AKKURAT NÅ

Café Stift, Kulturhuset banken

Møter med Onsdag 26. mai I Am Memory
internasjonale Olajumoke Verissimo (Nigeria) og Helge Rønning (Norge)
poeter og Nigerianske Olajumoke Verissimo er poet og journalist, og har skrevet diktsamlingen I Am
deres poesi. Memory, en i aller høyeste grad politisk diktsamling som setter søkelys på nigeriansk historie,
gjennom å rette sine dikt til navngitte ofre og overgripere i fortrengte kapittel av nigeriansk
historie. Boken er et oppgjør med den kollektive glemselen i et land som har vært preget av
korrupsjon, diktatur og uoppklarte mord på politikere, men det er også plass til det vakre og
skjønne i poesien hennes. Møt henne til poetisk dialog med Helge Rønning, som er professor
ved institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Introduksjon ved Jan Erik Vold.

En serie
i samarbeid
med Amnesty
International
Norge.
Olajumoke Verissimo

Helge Rønning

Amnesty International har gleden av å lansere boka Akkurat nå under litteraturfestivalen på Lillehammer. Vi har gitt
15 norske forfattere i oppgave å skrive personlige tekster med utgangspunkt i temaer og personer Amnesty jobber
for, i håp om at norske lesere kanskje skal se med nye øyne på statlige overgrep og menneskerettighetsbrudd som
foregår rundt omkring i verden – Akkurat nå. Tekstene er innen sjangrene dramatikk, lyrikk og prosa.
Amnesty inviterer til musikk og litteratur to dager på rad.

Fredag 28. mai

Pedro Carmona-Alvarez

Møt forfatteren og musikeren Pedro Carmona-Alvarez, som i 2009 høstet svært gode kritikker for romanen Rust.
Han bidrar med en tekst om Amnesty sin store Shellkampanje. Oddaforfatteren Lars Ove Seljestad har tidligere gitt
ut romanene Blind og Frægd. Han har skrevet om retten til vann, og denne kvelden leser han sitt bidrag til boka, Arv, en
fortelling om en fruktbonde i Hardanger som tjener gode penger på å gjøre ingenting. I tillegg blir det minikonsert med
musikeren Siri Nilsen. Hun har bidratt til boka med sangen Korssting. Korssting handler om mødrehelse og fremføres for
første gang under festivalen.

Torsdag 27. mai Relocated Stone
Nikola Madzirov (Makedonia) og Marte Huke (Norge)
Makedonia er hjemlandet til poeten Nikola Madzirov, født i Strumica i 1973. Madzirov er en av
de fremste yngre lyrikerne i et land der poesi har en høy stjerne, særlig gjennom Struga Poetry
Evenings. Diktene hans er oversatt til mer enn tjue språk, og for samlingen Relocated stone har
Billetter begge han mottatt flere presistunge priser. Møt Madzirov til diktopplesning og til samtale med den
arrangement kr 100 norske forfatteren Marte Huke.

BINGO’N

Selma Lønning Aarø

Lørdag 29. mai
Nikola Madzirov

Marte Huke

Tidligere elev ved NBIs forfatterutdanning Neha Naveen debuterer i denne boka med en tekst om ytringsfrihet. Lyrikeren
Hilde Myklebust leser fem dikt om den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Chen Guancheng, og Selma Lønning
Aarø (kjent for bøker som Venstre hånd over høyre skulder og Vill ni åka mera) tar oss med til Tjetsjenia. Levi Henriksen
Billetter begge har skrevet om Kerry Cook, som satt 22 år uskyldig dømt på Death Row i USA. I tillegg blir det minikonsert med Moddi,
arrangement kr 100 aktuell med plata Floriography.
Siri Nilsen

{Tema:} Karavane
{Tromsø} {06.-10. oktober} {www.ordkalotten.no}

Tromsø internasjonale litteraturfestival
Moddi

Norli Bokfestival 27.-29. mai
Gjør vårens største bokkupp hos Norli!
Tusenvis av bøker til festivalpriser:

20,- 40,- 60,- 80,-

Storgata 61
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Onsdag 2. juni | kl. 19
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Onsdag 9. juni | kl. 19

I SIGRIDS HAGE

Opplysningstid

BJERKEBÆK

Lillehammer Bibliotek

Onsdag 26. mai Undsetforelesningen
Er det plass til latter i Sigrid Undsets mest kjente historiske roman? Hva er det latter kan fortelle oss i den alvorlige
trilogien Kristin Lavransdatter? Forelesningen tar festivalens tema som utgangspunkt, og river Undsets trilogi Kristin Lavransdatter litt løs fra strenge krav om historisk korrekthet og gir plass til å «høre» latter i teksten. Claudia Berguson tolker
trilogien som et tekstuelt spill mellom alvorlige middelaldertekster og karnivalistisk overskridelse. Berguson er Associate
Professor ved Pacific Lutheran University i Tacoma, Washington i USA, med doktorgrad fra University of Washington, der
hun skrev sin avhandling om Kristin Lavransdatter som flerstemmig tekst.
Billetter kr 150 (medlemmer SUS kr 100)

Onsdag 26. mai The Great Escape

Claudia Berguson

Fredag 28. mai Hvem er John Irving?

Galina Alekseeva
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Fredag 28. mai Løsrevet eller revet i stykker?
Å forene frihet med kjærlighet, å være både kvinne og mann, både kunstner og livsledsager – det er ikke lavere ambisjoner
kvinner som Simone de Beauvoir, Karen Blixen, Frida Kahlo og Billie Holiday hadde for sine liv. Men både kunsten og kjærligheten krever mot. I Mitt grådige hjerte undersøker Hege Duckert hvordan svik og sjalusi kunne føre til skaperkraft hos
disse kvinnene. Møt henne i samtale med Vigdis Hjorth om fire viktige portretter i litteraturen, billedkunsten og musikken.

Lørdag 29. mai La meg bli som leoparden – Ragnhild Jølsen

mer informasjon:

hil.no

Hege Duckert

Storgårdsdattera fra Enebakk som skrev fem romaner fra 1903 til 1907, fascinerte og provoserte i sin samtid, og har vært
gjenstand for myter og spekulasjoner i sin ettertid. Mange kjenner den ambisiøse og rusavhengige kvinnen, som led en
uavklart død bare 33 år gammel, gjennom Jens Bjørneboes halvbiografiske roman Drømmen og hjulet. Norsk 1900-talls
mest originale heimstaddikter er nok mer omtalt enn lest, noe forfatteren Jonny Halberg har engasjert seg for å endre
Biletter alle på. Med Arnhild Skres La meg bli som leoparden fra i fjor fikk Jølsen sin tredje biografi. Skre og Halberg møtes til samtale
arrangement kr 100 om mennesket og myten Ragnhild Jølsen.

er oss i
Du finn og på
ta
Storga rget!
to
Strand

www.notabene.no
Storgata • 61 26 27 68

Arnhild Skre
Bli medlem av Sigrid Undset-selskapet!
www.undset.no
“Det er det, som jeg synes er det bedste ved at reise – at bli alene med sig selv og ikke ha
nogen som vil hjælpe en og raade for en. – Det gode man skylder sit hjem, kan man ikke se
og være taknemlig for, før man er borte fra det. Man vet, avhængig av det blir man aldrig
mer, efter man engang er blit selvstændig.”
Jenny, 1911
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Geraldine McCaughrean

Amerikanske John Irving er en av klodens mest berømte forfattere. Han har beveget verdens lesere med fantasirike
romaner som Hotel New Hampshire og Siderhusreglene. Irving er en av de store fortellerne i amerikansk litteratur fra de siste
Støttet av NFF førti årene. En norsk forfatter som også dyrker kjærligheten til historien, er Jon Ewo. I Opplysningstid snakker Ewo om
Billetter kr 100 Irvings fantastiske forfatterskap, med utgangspunkt i Irvings gjennombruddsroman Garps bok.

Torsdag 27. mai Bjørnson og Tolstoj
I 2010 er det 100 år siden de to dikterhøvdingene Bjørnstjerne Bjørnson og Leo Tolstoj døde. De leste hverandres bøker
i sin egen samtid, og begge var opptatt av de små og store spørsmålene – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hva hadde
disse to forfatterne til felles som forfattere og humanister? Innledning ved Galina Alekseeva, som er forskningsleder
ved Leo Tolstojs dikterhjem Jasnaja Poljana. Etter innledningen vil Galina Alekseeva samtale med Bernt Hagtvet,
professor ved Institutt for statvitenskap ved UiO.

Geraldine McCaughrean, den prisbelønte britiske forfatteren som har skrevet den offisielle oppfølgeren til J. M. Barries
klassiker Peter Pan, vil snakke ut ifra tanken om at Aldriland er landet barn flykter til og voksne lengter etter å kunne
besøke igjen. Med utgangspunkt i sine litterære karakterer som flykter inn i fantasien, vil hun snakke om sine grunner til
å skrive for og om barn som søker en ytre eller en indre fantasiverden, og hvorfor det er så viktig å støtte og oppmuntre
barns evner til å søke det fantastiske.
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Jon Ewo

DEBATTER

VEUS PARAL LELES

Café Stift, Kulturhuset banken

I samarbeid
med aviser og
tidsskrift tar
vi opp viktige
problemstillinger til
debatt.

Festsalen, Kulturhuset Banken

Onsdag 26. mai Foredrag: Løsrivelse og tilkobling, W.G. Sebalds forfatterskap
Siste nummer av litteraturtidsskriftet Vinduet er viet den tyske forfatteren W.G. Sebald (1944–2001). I tillegg til artikler
og essays om forfatterskapet presenteres en rekke Sebald-tekster for første gang i norsk språkdrakt, signert hans faste
oversetter Geir Pollen. I foredraget vil Pollen snakke om den vekslingen mellom løsrivelse og tilkobling, distanse og
nærhet man kan spore i forfatterskapet. På den ene siden tar Sebald aktivt i bruk sin egen biografi for å nærme seg det
tyske traumet, på den andre siden fremhever han eksilet og den dokumentariske distansen som en forutsetning for å
skrive om Tyskland etter Hitler. Arrangeres i samarbeid med tidsskriftet Vinduet.

Poetisk Onsdag 26. mai
møte mellom Veus Paral Leles er et poetisk dialogprosjekt hvor språk løsrevet fra den dominerende litterære institusjon møter hver
Katalonia og andre, en tospråklig forestilling hvor fire katalanske poeter går i dialog med tre norske poeter. Forestillingen er mer enn
Norge. en opplesning. Dialogen blir forsterket og dramatisert gjennom den norske skuespilleren Gro Ann Uthaug.
Geir Pollen

Torsdag 27. mai Duell: Natur vs. Kultur

Den katalanske poeten og dramatikeren Albert Mestres er mannen bak prosjektet, og er regissør for oppføringen på
Lillehammer. De fire katalanske poetene er Montserrat Costas, Isabel Garcia Canet, Jaume Pont og Gabriel de la
Santissima Sampol. De tre norske poetene er Arne Ruste, Torgeir Schjerven og Inger Elisabeth Hansen.
Billetter kr 100 Prosjektet er støttet av Institucio de les Lletres catalanes og av Institut Ramon Llull.

Nordiske poeter

Gjennom tv-serien Hjernevask har komiker og sosiolog Harald Eia satt debatten om forholdet mellom natur og kultur
til de grader på dagsorden. Han møter professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen til duell om biologi og
samfunnsvitenskap. Ordstyrer: Marte Michelet. Arrangeres i samarbeid med Dagbladet.

Fredag 28. mai Debatt: Vår kamp.
Hva sier Knausgårds seksbindsverk oss om litteraturen i dag?
Virkelighetshunger har lenge vært en tendens i samtidslitteraturen. Med den massive populariteten rundt Min kamp har
den offentlige interessen for forfattere som bruker sitt eget liv nådd et høydepunkt. Hva er verdien av Knausgårds bruk
av eget og andres liv? Utfordrer Min kamp kvalitetsbegrepet med sin blanding av det intense og det trivielle? Deltakere:
Tom Egil Hverven, hovedanmelder i Klassekampen. Stig Larsson debuterte med romanen Autisterna i 1979 og har vært
en markant forfatter siden. Særlig med diktsamlingen Natta de mina (1997) tar han i bruk det pinlige, et ikke-litterært
språk, og virkelige hendelser. Arne Melberg, professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, forfatter av blant
annet Selvskrevet (Spartacus 2007). Ane Farsethås, litteraturkritiker i Dagens Næringsliv. Ordstyrer: Karin Haugen,
bokredaktør i Klassekampen. Arrangeres i samarbeid med Bokmagasinet i Klassekampen.

GALLERI ZINK

Harald Eia

en muntlighet og musikalitet inn i diktene sine. Sammen med bandet Kong Klang har Dragseth brukt musikk som en
innarbeidet del av diktsamlingene, f.eks. i Kvitekråkas song fra 2005. Danske Mette Moestrup er skrivelærer, poet og
kunstner. Moestrup har både i egne bøker, og i digitale prosjekt, som kollektivt, anonymt, arbeidet med å tøye og utfordre
dikterjeget utsagnsposisjon. 9 dikt om begjær kom i fjor ut i norsk oversettelse på Flamme Forlag. Finske Ralf Andtbacka
er ingeninør, biolog, zoolog, astronom og «liten gutt på skolen», som det står i forlagets beskrivelse av poeten. Ralf
Andtbacka er en forfatter som inntar mange forskjellige posisjoner i diktene sine. Hans hittil siste bok Österbotnisk gotik
kom ut på Pequod Press i 2008.

Stig Larsson

Terje Dragseth

Fredag 28. mai
Anna-Lena Laurén

Billetter alle
arrangement kr 100
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Inger Elisabeth Hansen

Nordiske Torsdag 27. mai
poesimøter. Terje Dragseth fra Kristiansand er en poet som ikke bare må leses, men høres, en poet som i stor grad har bragt

Lørdag 29. mai Debatt: Kreative utvegar i Russland og gamle Sovjet
«Når ytringsfridomen vert innskrenka, må kritiske røyster finne kreative metodar for å nå fram med alternative bodskapar.
Bloggarar, dramatikarar og dokumentaristar i aust er difor utsette for press», skriv Ane Tusvik Bonde, prosjektleiar i
Stiftelsen Menneskerettighetshuset, i siste Syn og Segn. Per Anders Todal, forfattar av Fanden på flat mark, ei essay- og
reportasjebok om Kviterussland, vil snakke om kva politisk rolle teater, musikk og film kan spele i ein autoritær stat.
Billetter alle Den russiske folkesjela, finst den? Den finlandssvenske Moskva-korrespondenten og forfattaren Anna-Lena Laurén har
arrangement kr 100 skrive De er ikke riktig kloke, de russerne. Debattleiar: Bente Riise, redaktør i Syn og Segn. I samarbeid med Syn og Segn.

Albert Mestres

Paal-Helge Haugen har siden sin skjønnlitterære debut i 1967 vært en sentral forfatter i norsk samtidslitteratur.
I 2008 kom Kvartett, et potensielt hovedverk i moderne norsk poesi, hvor forfatteren går i dialog med litteraturhistoriske
grunnverk, hovedsaklig Bibelen og Den Guddommelige komedie. Sjelden har en poesidebut vakt større oppmerksomhet enn
Bertrand Besigyes Du dør så sakte at du tror du lever. De siste årene har Besigye gjenoppstått både som romanforfatter,
men først og fremst som lyriker med diktsamlingene Krystallisert Sollys, og med årets samling Og Solen Tilber Ingen Andre
Guder Enn Sin Egen Styrke. De fleste i Norge kjenner romanforfatteren Einar Már Guðmundsson, men færre kjenner
til poesien hans. Guðmundsson debuterte som poet i 1981 med diktsamlinga Frankensteins kup, og har siden skrevet
diktsamlinger, og strødd om seg med dikt i romanene sine. Guðmundsson er en humoristisk og ettertenksom poet, som
formidler dikt med varme og sjarm.
Programleder de to arrangementene: Oscar Rossi (Finland)
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Ralf Andtbacka

Bertrand Besigye

Forfattere velger film

OPPLYSNINGSTID

Lillehammer Kino, sal 3

Lillehammer Bibliotek

Informative
foredrag om
litteratur og
forfattere
– alt du vil vite,
men ikke tør
spørre om.

Onsdag 26. mai Houshang Mahrouyan (Iran): Vi har alltid et bein i lufta
Spørsmålet om løsrivelse fra kulturelle grunnstrenger, i forhold til forståelsen av moderniteten i Iran, er det sentrale
grepet i Houshang Mahrouyans (f. 1946) kulturkritiske forfatterskap. Og med dette følger også hans kritikk av
venstrebevegelsen i Iran: Marxismens historie og utvikling i samfunnet. «Vi har ennå ikke lært å se ting på avstand»,
skriver Mahrouyan et sted, eller i et annet essay: «Vi har alltid et bein i lufta». Gjennom lesninger av europeiske
teoretikere, marxister som ikke-marxister, går han i dialog med iranske intellektuelle og bebreider dem for ennå ikke å
ha klart å rive seg løs fra den nedarvede, kulturelle strukturen. Mahrouyans foredrag tar for seg denne problemstillingen.

Houshang Mahrouyan

Torsdag 27. mai Fredrik Wandrup: Hvem er Louis-Ferdinand Céline?
Fransk litteratur ble aldri den samme etter at den franske legen og forfatteren Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) debuterte
med romanen Reisen til nattens ende i 1932. Céline rev språket løs fra alle fasttømrede tradisjoner og gjorde det muntlige
franske til avansert, litterær fortellerkunst. Hans første roman er en eksplosiv eventyrfortelling, som fører hovedpersonen
Bardamu fra fronten under første verdenskrig via en befengt utpost i en afrikansk koloni til det moderne USA. Senere skrev
Céline noen skandaløse, antijødiske pamfletter som satte ham i vanry og gjorde ham til en slags fransk Hamsun. Men han
Biletter kr 100 fortsatte å skrive, mer og mer forrevent og fragmentert i stilen, hele tida med bakgrunn i egne, halsbrekkende opplevelser.

KRIM I PARKEN

I samarbeid
med
Dramatiker
forbundet
presenterer vi
tre filmer, og
samtaler med
filmskaperne.

Dramatikerforbundet vil også i år nytte den norske filmarven til å kaste lys over litteraturfestivalens tema. Vi har plukka ut tre filmar som på kvar
sine vis, i form, innhald eller tematikk, tangerer emnet lausriving. Før kvar framsyning vil vi samtale med filmskaparane og bringe på bane spørsmål
som set desse verka i relieff med tanke på tematikken, tida og tidsånda dei vart skapte under, men også i forhald til dagens filmforteljingar.

Onsdag 26. mai Adjø solidaritet (1985)
Manus og regi: Svend Wam og Petter Vennerød
Den siste, og kanskje mest ambisiøse, filmen i Wam og Vennerøds trilogi Sangen om den knuste drømmen. Forteljinga om
psykiater og assisterande overlege Atle og teaterinstruktøren Egil, eksradikale maktmenneske som kjempar kampen for
å oppretthalde fasadar som heile tida er i ferd med å slå sprekkar. Eit heftig generasjonsdrama med med sterk vilje
til å ta pulsen på si eiga samtid. Åttitalet på sitt beiskaste, der temaet lausriving mest er knytt til politikk og samfunn.

Torsdag 27. mai Løperjenten (1981)
Fredrik Wandrup

SØNDRE PARK

Manus og regi: Vibeke Løkkeberg
Vibeke Løkkebergs sterke etterkrigsdrama om Kamilla og venen Svein som veks opp med gjenreisingstid, nød og utrygg
heit som ramme rundt liva sine. Utan makt og ressursar blir ungane verjelause offer for foreldregenerasjonens sjølv
opptattheit og dårskap. Ei engasjerande forteljing som med driv og intensistet tematiserer lausriving frå sosiale og
emosjonelle band. Løkkeberg på sitt beste.

Laurdag 29. mai Dager fra 1000 år (1970)
Manus og regi: Anja Breien, Egil Kolstø og Espen Thorstenson
Norsk Films antologifilm som rommar både fortid, samtid og framtid. Tre novellefilmar som skulle presentere den
kommande filmgenerasjonens stjerneskot. Anja Breiens Vokse opp, vakkert og gripande om Jostedalsrypa, barnet som
overlevde svartedauden, Egil Kolstøs impresjonistiske Hvis du bærer på en hjertesorg, skildringa av ein ung manns liv
Billetter alle gjennom skisseaktige bruddstykke og til sist Espen Thorstensons Mira, dystopisk sci-fi med kommentarar til dagens
arrangement kr 100 samfunn. Formmessig lausriving frå inngrodde forteljarnormar.

Norske Onsdag 26. mai Forbrytelse og straff
krimforfattere Dostojevskij, Kafka, Hugo, Dickens. Lovbruddet og straffeprosessen har en sentral plass i flere av den moderne littera
møtes turhistoriens største verk. Sigmund Løvåsens historiske roman Mamsell Iversen åpner med mordet på Pauline Lindstad
i parken. i ei bygd på Østlandet. I Nils Henrik Smiths Austerrike beskrives en forbrytelse uten offer, etterforsker eller dommer.
Begge forfatterne bruker ugjerningen som katalysator for å utforske både språk og form. Hva er forbrytelsens plass og
funksjon i disse bøkene, i karakterene, og i samtidslitteraturen? Møt forfatterne i samtale med Ane Nydal.

Sigmund Løvåsen

Torsdag 27. mai Krim ut mot verden
Gert Nygårdshaug har et stort og mangfoldig forfatterskap, og han har skrevet Mengele Zoo, som i 2007 ble kåret
til Norges beste bok gjennom tidene. Kjell Ola Dahl har skrevet bøker i flere sjangre, og er viden kjent for kriminal
romanene med politietterforskerne Gunnarstranda og Frølich, blant annet i En liten gyllen ring, som han mottok Rivertonprisen for. Vi spør: Åpner krimsjangeren døren ut mot verden og de store problemene i større grad enn den øvrige norske
Gratis inngang samtidslitteraturen, og i så fall, hvordan? Møt forfatterne i samtale med Magnhild Bruheim.

F e s t i va l h ot e l l e t
- FIRST HoTel Breiseth

Gert Nygårdshaug
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LITTFEST

LØSRIVELSENS TIME

BINGO’N

LILLEHAMMER KIRKE

Litteratur Tirsdag 25. mai Onde, våte vår
møter musikk Norsk Litteraturfestival har utfordret to av Norges mest spennende kunstnere innen litteratur og musikk, nemlig poet
og skaper Marte Huke og jazzvokalist Kirsti Huke, til å lage en egen forestilling med utgangspunkt i årets hovedtema løs
fest. rivelse. På festivalens åpningsdag står de på samme scene. Med seg har de popbandet -phy og jazzsaksofonisten Tore

B runborg. Til sammen blir det en energisk og organisk helhet av tekst og musikk. Fly inn i det ukjente med drømmen
på ryggen. Med Marte Huke, Kirsti Huke, Tore Brunborg, Ellen Ersfjord, Vigdis Sjelmo og Petter Vågan.
Støttet av Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Marte Huke

Onsdag 26. mai Jan Erik Vold – Fem stemmer
Jan Erik Volds Fem stemmer handler om den poesi vi leser fra bok, uten å høre den, som lyd. Her er samlet sjeldne dikt
opptak med de fem poetene Kristofer Uppdal, Gunvor Hofmo, Tor Ulven, Kjell Heggelund og Arild Nyquist, som vil bli avspilt
under forestillingen. Hva er forskjellen på å se et dikt, kontra det å høre et dikt? Jan Erik Vold fabulerer over disse ting.
Lytteren får høre Uppdal og Hofmo, slik de aldri er hørt tidligere. Norsk poesi på europeisk nivå. Vert: Per Halstein Nielsen.

Torsdag 27. mai Margaret Skjelbred Mors bok

Jan Erik Vold

Jeg sitter ved pc-en min. Det er blitt desember. Jeg skal skrive ordet «mor» og vet plutselig ikke om jeg tør. Ett år etter
 orens død setter Margaret Skjelbred seg ned med den arvede billedbibelen og morens uutgitte, selvbiografiske roman
m
om en ung kvinnes skjellsettende religiøse omvendelse. Hun skriver Mors bok – en kjærlighetserklæring til foreldrene, men
også et angrep på den gammeldagse bibeltroen og haugianernes strenge levesett. Gudsfrykt og helvetesangst har preget
Billetter begge forfatteren, og hun ønsker sterkt å slippe å tro på Gud. Men er det mulig å løsrive seg fra barndommens sannheter?
arrangement kr 100 Vert: Per Halstein Nielsen.

Onsdag 26. mai Gydjekniven
Norsk Litteraturfestival feirer 15-årsjubileum og har gleden av å presentere en urfremføring av et helt spesielt prosjekt
i årets festivalprogram. Gydjekniven er en ny kammeropera basert på Sigrid Undsets middelalderroman Fortellingen om
Viga-Ljot og Vigdis. Forfatter og musiker Cornelius Jakhelln har skrevet libretto. Musikken er skrevet av komponist
Eva Holm Foosnæs. Med: Eva Holm Foosnæs, Ragnhild Riisnes, Lars Eggen og Nina Sætherhaug. I samarbeid med
Sør-Trønderlag Fylkeskommune og Sigrid Undset Selskapet.

Sterke
forfattermøter
i timen fram
mot midnatt
i Lillehammer
kirke.

Eva Holm Foosnæs

Margaret Skjelbred

Torsdag 27. mai Bjørnsound – Furet, værbitt
Arild Hammerø feirer i sin originalkomponerte musikk til Bjørnsound - furet, værbitt, den ærlige ode og den åpne hyllest. Med
seg har han Daniel Herskedals hypnotiserende tubaspill og Marcus Lewins tordnende trommer. Selv er han utstyrt med et
variert og uortodoks gitararsenal, båndspillere, munnspill og røst. Sammen vil de prøve å lokke Synnøve ned fra Solbakken
med ukjente akrostika fra Ja, vi elsker. Nasjonalromantiske utbrudd møter postmodernismen og overlever, om enn som en ny
skapning, i en furet, værbitt musikkforestilling. Med Arild Hammerø, Daniel Herskedal, Marcus Lewin og Kate Pendry.

Arild Hammerø

NYTT NUMMER AV VINDUET!

Lørdag 29. mai Rorschachs blekkraffineri
Poesi- og elektronikaforestillingen Rorschachs blekkraffineri tar utgangspunkt i psykiateren Herman Rorschachs legendariske personlighetstester for å si noe om identitet og sannhet. Disse problemstillingene presses inn i en industriell
Billetter alle setting, hvor tekstene pendler mellom det dypt eksistensielle og det bedriftsøkonomiske. Tekstene deler seg i en samisk
arrangement kr 150 og en norsk stemme, hvor den samiske stemmen tolkes av en stemmegenerator og prosjekteres i maskinell oversettelse
(studentpris kr 100) på lerret. Med Sigbjørn Skåden, Stein Kvaal Hageberg, Gaute Barlindhaug og Tor Åge Vorren (grafikk).

Temanummer om W.G. Sebald, med nyoversatt prosa,
essay og dikt. Artikler om Sebalds forfatterskap av Mari Lending,
Arne Melberg, Olaf Haagensen, Helge Jordheim, Jakob Lothe,
Kasper Green Krejberg m. fl.

Sigbjørn Skåden

Bokvennen
litterært magasin

Bli abonnent! Kun kr 350,abonnement@universitetsforlaget.no eller tlf 24 14 75 00

Alle med festivalpass vil
under festivalen få MAKS RABATT
på ALLE bøker i butikk!

Tegn et abonnement og bli en bokvenn du også! www.bokvennen.no
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Nattens løse fugler

First Hotel Breiseth

Tirsdag 25., onsdag 26., torsdag 27. og lørdag 29. mai
Kvikksølvguttene og Veslemøy

HVA SKJER I BYEN?

Festivalens
nachspiel
med opp
summering
av dagens
begivenheter
ved dyktige
improteater
skuespillere.

Andre PROGRAMPOSTER!

Vårt rikholdige program har også en mengde
programposter som ikke er i serier: utstillinger, konserter, quiz, fotballkamp, hagefest,
forelesninger, seminarer, aktiviteter i byen og Banknatta med sine arrangement.
Disse programpostene finner du her fra side 51 til side 63.

Kvikksølvguttene og Velsmøy er en gjeng bestående av fire, to høye og to tykkfallende,
gutter som nøytraliseres av en yndig, men samtidig vulgær jente. Denne gjengen spiller
improteater hvor alt gjøres på sparket. Manus er bannlyst, men det er stort sett det eneste
som er bannlyst når de entrer scenen. Med publikum som får komme med innspill og
delta på en helt unik måte, gir de deg latter, absurditet, spennende historier, tårer og en
elementær finhetsfølelse du sent vil glemme.
Billetter kr 100

SUPPE
Antrekk til festivalbruk - Midt i Gågata!

for femten løsrevne ord!
Skriv ned og lever på
Oliven i Storgata, og du får
en kopp med suppe.

Skriv mten
fe
ne
løsrevrd!
o
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Butikkene i Lillehammer sentrum holder åpent mandag til fredag kl 9 til 17, torsdag fra kl 9 til 19 og lørdag
kl 10 til 16. Bokhandlerne har utvidet åpningstid torsdag og fredag kl 9 til 20.
Lillehammer Kunstmuseum holder åpent til kl 18 torsdag, fredag og lørdag.

Sigrid Undset plass
Bokbuffé - forfattere selger egne bøker torsdag kl 12 til 17 og lørdag kl 12 til 16. Bokbuffeen er et tilbud til forfattere og lesere som ikke ser på boken som ferskvare. Bokbuffeen skal føre det store utvalget av litteratur som forlaget
ikke har råd til å lagerføre. Kjøp bøker til en billig penge, og kom i direkte kontakt med forfatterne av bøkene.
litterære stands torsdag og lørdag.
ÅPEN SCENE Fra Sigrid scene kan dere oppleve ungdom fra Ungdommens Kulturmønstring torsdag kl 15 og lørdag
kl 13. Fra den samme scenen vil forfattere lese fredag kl 13.

Thorstadbua er en annen åpen scene der dere blant annet vil møte Hedmark- og Opplandsforfattere onsdag
og torsdag kl 17. Fredag kl 17 vil det være litterær salong. (Se side 52)
KULTURHUSET BANKEN
Chillzone i salongen. Løsriv deg fra festivalens kjas og mas og ta en tur innom Salongen som for anledningen er
omgjort til en LaidbackLounge. I samarbeid med ChillBill, Hengekøyemannen & Laidback.
Elevbedriften Ekspozita ved Vargstad videregående skole har tatt jobben med å dekorere fasaden på Kulturhuset
Banken som for tiden er under oppussing.

FABRIKKEN
Lørdag den 29. mai
Kl 12–18 Åpen kafé
i kreative omgivelser.
Besøk atelieer og
verksteder.
Kl 16
Thinguma*jigSaw er
en usedvanlig duo
som ved hjelp av
banjo, vokal, sag og
fløyte har skapt sitt
eget lille univers som
de kaller splatterfolk.
Duoen består av
figurene Little Myth
Epiphanymph og The
Severed Headmaster.

PAVILJONGEN i Søndre park har også dette året «vegger» laget av Grafill illustrasjon sine kunstnere.
Her blir det anledning til å kjøpe signerte bøker i forbindelse med programmene i parken.

Kan man fortelle Lillehammers historie med lyd?

Denne utfordringen har komponisten og musikeren Ole Hamre fått. Han har komponert et bestillingsverk til Lillehammer der veterankorps og bilhorn inngår i verket. Fremførelsen vil skje i midt i sentrum, i hjertet av Lillehammer.
Bestillingsverket er et samarbeid mellom Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune, og er en del av det
kulturhistoriske formidlingsprosjektet Digitale forstyrrelser i Dølabyen. Lørdag 29. mai kl 14.

Chillzone

GUDSTJENESTEN i Lillehammer kirke søndag 30. mai kl 11 vil i anledning festivalen ha et litterært preg;
Bjørnson – for og med barn.

Ole Hamre
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Langt inn i granskogen
Utstilling av Tore Hansen. Skulptur, maleri og papirrelaterte arbeider.
Kunstneren skildrer urørt natur, skog og skogens konge, elgen. Naturen
blir nærmest panteistisk, trær og skog får menneskelige trekk. Humor
finner vi også. 10. april – 6.juni. Åpningstider tirsdag – søndag 11 – 16.
Under festivalen er åpningstiden utvidet til kl 18 torsdag, fredag og lørdag.

Velkommen til dikterhjemmene og Maihaugen!
To av landets tre nobelprisvinnere i litteratur valgte å bosette seg i denne regionen.
Deres hjem er i dag museer, og det er en glede å kunne ønske velkommen
til to av landets mest autentiske og vakre dikterhjem.

Åpningstid under festivalen:
Bjerkebæk
kl 10:00–18:00
Aulestad og Maihaugen
kl 11:00–16:00

SIGRID UNDSETS HJEM BJERKEBÆK
Som en oase i Lillehammer ligger Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk. I tilknytning til hjemmet ligger det vakre publikumsbygget tegnet av arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk. Det er en glede for oss å ønske velkommen til nobelprisvinnerens hjem,
og vi håper et besøk på Bjerkebæk vil gi økt innsikt i stor dikterkunst og et spennende liv!

Festivalutstilling
med Kjell Nupen
Kjell Nupen er en allsidig kunstner som jobber
innenfor flere uttrykksformer. Han er aller
mest kjent som maler og regnes som en av
de betydeligste kunstnere i Norge. Han har
FESTIVALUTSTILLING
hatt store utstillinger
i inn- og utland, og hans
uttrykk spenner over ett stort tema. Hans
kunstneriske reise har fra 1970-tallet, med
dets radikale og samfunnskritiske uttrykk,
beveget seg mot en indre reise og søken etter
stillhet, hvor kretsing rundt tilhørighet er et
viktig gjennomgangstema. Utstillingen åpnes
av Ingar Sletten Kolloen. Åpning tirsdag
25. mai kl 17.00
Lansering av festivalglass onsdag 26. mai
kl 11.00BJØRN RANSVE
Festivalen feirer sitt27.05
15-årsjubileum
i år. I den
- 11.06
åpnes tirsdag 27. mai kl 17
anledningUtstillingen
lager
Hett
glass
vinglass
som
er inav fylkeskultursjef Tone Kolaas
spirert av festivalens logo med Sigrid Undsets
kvinnelige silhuett, tegnet av Kjersti Wexelsen
Goksøyr. Nederst i glasset vil festivalens ulike
temaer stå skrevet. eventuelt sitat?
I tillegg vil smykkekunstner Frank Søderlund
presentere nye Bjørnsonsitatsmykker og flere
kanonsitatsmykker.
Foto: Tom Sandberg

Men Buicken står her fremdeles
Utstilling i Café Stift, Kulturhuset Banken.
Bilder fra boka ved samme navn av Lars Eivind Bones.
Fredag 29. mai kl 16 vil det bli en forestilling i utstillingen ved fotografen
sammen med Tom Stalsberg, Lars Saabye Christensen, Stian Carstensen
og Knut Reiersrud. Billetter kr 100.

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS HJEM AULESTAD
Etter et omfattende restaureringsarbeid gjenåpner Aulestad 15. mai 2010. Restaureringen har gitt nye arealer som nå
skal fylles med spennende innhold, og varsler en ny til for Aulestad som museum. Velkommen til omvisninger i Bjørnsons
vakre hjem og nye opplevelser!

Aulestadspillet «En sjel så stor»
Et kj æ r l i g h ete n s m e n a sj e r i

Skjørheten ved å henge i en tynn tråd
Jorun Roaldseth, billedkunstner. Eldbjørg Brekke, forfatterinne.
Thorstadbua 22.–29. mai kl 14–18
Åpn i n g 22. mai kl 14:
Performance ved Agnes Nedregård og Moray Hillary.

Forfattere leser onsdag 26. og torsdag 27. mai kl 17.
Litterær salong fredag 28. mai kl 17. Enkel servering.

Wall of Sorrow/Wall of Joy
Hilde Aagaards skulptur avdukes på festivalens siste dag, søndag 30. mai
kl 17 på Strandpromenaden. Kunstverket er et forsøk på å tilføre et område
som er preget av kjøpesenter og turstier en ny dimensjon – gi stedet et
visuelt anker og en ettertenksomhet. Kanskje er dette et første steg på et
større kunstutviklingsprosjekt? Lillehammer Kommune er samarbeidspartner,
og Strandtorget kjøpesenter og Veidekke Entreprenør AS støtter prosjektet.

Storgt 49. Lillehammer - tlf 48 19 23 03
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Utendørs teater på Aulestad, basert på Bjørnsons liv og forfatterskap. Regissør Terje Mærli. Manus Kristin
Søhoel. P remiere fredag 28. mai kl 19. Forestillinger lørdag 29. og søndag 30. mai kl 17 og 20.
«Et menneskes sak er vår alles sak»
Audiovisuell forestilling i Låven på Aulestad. Bjørnsons navn veide tungt i sin tids ideologiske kamp. Han brukte sitt navn,
sin skarpe penn og sitt liv til gagn for saker større enn seg selv. Forestillingen fokuserer på Bjørnsons viktige inter
nasjonale posisjon, hans kamp for de små og svakes rettigheter og hans forhold til ytringsfrihet og menneskerettigheter.

MAIHAUGEN
«Måneskinskåpen opunder pol» Utstilling ved Borgny Farstad Svalastog
Samtidskunstneren Borgny Farstad Svalastog er invitert av Maihaugen som utstiller i Bjørnsonåret 2010.
I utstillingen framstår Bjørnsons verk både som en inspirasjonskilde og noe å bryne seg mot. Slik blir
utstillingen et meget interessant møte mellom to kunstnere, hver fra sin tid og hver med sitt uttrykk.

Alle museene har hyggelige spisesteder og interessante museumsbutikker!
Følg med på. www.bjerkebek.no, www.aulestad.no, www.maihaugen.no
Kontakt: Tlf 61 28 89 00 (Maihaugen), 61 25 94 00 (Bjerkebæk), 61 22 41 10 (Aulestad)
Fellesbillett, kjøp billett for 2 eller flere museer og få 25% rabatt. Fellesbilletten gjelder for ett besøk pr. museum hele sesongen det året den er kjøpt.
Kombinasjonen Maihaugen og Norges Olympiske Museum kan også benyttes om vinteren. Postmuseet er inkludert i Maihaugens tilbud.
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Torsdag 27. mai 20:00 Maihaugsalen Rød løper
Denne kvelden, med Maihaugsalen som staselig ramme, byr vi på to av Norges beste musikere i møte med forfatteren Susan Abulhawa.
Samtidig som Ketil Bjørnstad arbeidet med sin store Munch-biografi Historien om Edvard
Munch, komponerte han musikk til flere av Munchs tekster. Munch skrev alltid om sine motiver
– diktfragmenter, prosalyriske stykker, romanutkast. Mest berømt er kanskje det han skrev om Skrik: «Jeg
hørte som et stort uendelig skrik gjennom naturen». Disse sangene ble spilt inn på plate, LØSRIVELSE, med Kari Bremnes
i 1993. Med jevne mellomrom har Bremnes/Bjørnstad framført disse sangene i duoformat, men nå er det svært mange
år siden sist. Derfor er vi svært glade for at vi kan by på denne konserten - med pianisten, komponisten og forfatteren
Ketil Bjørnstad og visesangeren, musikeren og låtskriveren Kari Bremnes.
Vi møter også Susan Abulhawa, amerikansk forfatter med palestinsk opprinnelse. Hun vil lese fra sin debutroman Morgen
i Jenin, en bok sterkt preget av hennes egen historie. Abulhawa vokste opp i skyggen av seksdagerskrigen. Hennes
palestinske familie ble fordrevet og splittet, og etter en omflakkende barndom bosatte hun seg i USA, hvor hun i dag
jobber innen medisinsk forskning, og er grunnleggeren av organisasjonen Playgrounds for Palestine.

Onsdag 26. mai 18:00 Maihaugkaféen Bjørnsons gourmetaften

Ketil Bjørnstad
Øyvind Hånes

EKSTERN ARRANGØR

Fredag 28. mai 16:00 Stampesletta Fotballkamp Norge – Tyskland
Kari Bremnes

Melsom-prisen, den største nynorske litteraturprisen, skal gå til ein forfattar eller omsetjar som i 2009 har gitt ut ei
verdfull bok som «efter sitt innhold kan egne sig til folkelæsning og masseutbredelse». Prisen blir delt ut denne kvelden.
Støttet av Det Norske Samlaget.
Billetter kr 200

Torsdag 27. mai 22:00 Festsalen, Kulturhuset Banken QUIZ

Anne Bull-Gundersen

Tradisjonen tro blir Norges mest prestisjesprudlende litteraturquiz holdt under Norsk Litteraturfestival.
Spørsmålene er utarbeidet og stilles av de eminente quizmasterne Anne Bull-Gundersen og Cato Schiøtz.
Mål dine litteraturkunnskaper med godtfolk fra fjern og nær i en uformell konkurranse.
Påmelding av lag på festivalkontoret.
Billetter kr 50

En aften med champagne, kortreist gourmetmat og Norges fremste forfattere, alt i et eksklusivt arrangement. Offisiell åpning ved landbruksog matminister Lars Peder Brekk, champagnesmaking, og champagneappell ved forfatter og vinkjenner Øyvind Hånes. Maten som
serveres tar utgangspunkt i Bjørnstjerne Bjørnsons favorittretter og mat servert på Aulestad under Bjørnsons leveår. Gastronomisk appell
ved Gert Nygårdshaug. Smakspanelet med Brekk, Hånes og Nygårdshaug avgjør kveldens beste Bjørnson-meny.
Billett: 350. Inkluderer champagne og mat fra Bjørnson-menyer. Forhåndspåmelding på servering@maihaugen.no (Festivalpass gjelder
ikke.) Arrangeres i samarbeid med Dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk, Tid for Mat og Landbruks- og matdepartementet.

I en tid da norske forfattere valfarter til Berlin, er det rett og rimelig å invitere tyske forfattere andre veien, til Mjøs
regionens svar på Aten, nemlig Lillehammer. Norsk Litteraturfestival inviterer til tidenes tredje forfatterlandskamp i
fotball. To bitre hjemmetap til tross, forfatterlandskampen under litteraturfestivalen er kommet for å bli, og kanskje
er det endelig duket for at Norge tar sin første trepoenger på eget gress. Møt opp til en potensiell thriller av en kamp
– med underholdning, overraskelser og litterære godbiter før kampen og i pausen. Den tyske og norske nasjonalsangen
fremføres av tenor Hallvar Djupvik. Støttet av Goethe-Instituttet. Billetter kr 50.
Norg e: Gunstein Bakke (kaptein), Thomas Marco Blatt, Eivind H. Evjemo,
Joachim Førsund, Eirik Ingebrigtsen, Karl Ove Knausgård, Johan Mjønes,
Bjarte Samuelsen, Aksel Selmer, Brynjulf Jung Tjønn, Oddmund Vaagsholm,
Stig Aasvik.

Susan Abulhawa

Tysklan d
Wolfgang Maria Bauer, Klaus Döring, Uli Hannemann, Falko Hennig, Thomas Klupp,
Michael Kröchert, Ulli Kuper (coach), Matthias Luthardt, Andreas Merkel,
Hakan Savas Mican, Christoph Nussbaumeder, Moritz Rinke, Simon Roloff,
Jörg Schieke, Jochen Schmidt, Klaus Cäsar Zehrer (kaptein).

Løsrivelse fra konkurrentene

I Molde

skal din bedrift vinne kampen i markedet hjelper vi deg med
løsrivelse fra konkurrenter og gamle vante spor i markedsføringen.
med navigator, kreativ, WeBit, Profilering og trykk skaper vi et
visuelt uttrykk som varer og et budskap som virker.

Gjøvik 61 14 54 80 | LiLLehammer 61 24 67 70 | vinstra 61 29 21 80 | www.dialecta.no | post@dialecta.no

29. august – 5. september
the norwegian festival of international literature

www.bjornsonfestivalen.no

Cato Schiøtz

Bokvennen
litterært magasin
Tegn et abonnement og bli en bokvenn du også! www.bokvennen.no
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Lørdag 29. mai 20:00 Maihaugsalen

Morten Jostad

EKSTERN ARRANGØR

Lørdag 29. mai 18:00 Festsalen, Kulturhuset Banken
Lars Martin Myhre, Ingvar Hovland og Den Norske Mannsoktett
Nok en gang inviterer Den Norske Mannsoktett og deres musikalske venner til et uforglemmelig møte med noen av
våre mest populære skandinaviske sing&songwritere. En liten løsrivelse fra tidligere er at denne gang er to gjesteartister
invitert; en som først og fremst er kjent som musiker og komponist, og en som er tekstforfatter. Lars Martin Myhre kan
se tilbake på en allsidig karriere som musiker, komponist og visesanger. Mest kjent er det mangeårige samarbeidet med
Odd Børretzen. Ingvar Hovland er en av våre aller fremste tekstforfattere, noe som mange norske artister har hatt glede
av. Denne gangen er de selv i fokus. Den Norske Mannsoktett markerer 25-årsjubileum i år. Humoren og de originale
arrangementene har alltid fulgt oktetten – og det skjer sikkert også noe uventet på kveldens konsert!
Forhåndssalg på Billettservice kr 250 pluss avgift. Ved inngang kr 300

Den Norske Mannsoktett

Lørdag 29. mai 21:00 Pub til pub
21:00 Brenneriet Lars Myttings Vampire Evening

En skrekkens aften med Nosferatu, Dracula og Lestat i hovedrollene. Opplesninger, anekdoter og historier om vampyr
litteraturen fra Bram Stoker til dagens tv-serier. Bloddryppende litteratur i heftig blanding med musikalske innslag
som hogger tak i tilhørerne. Med Lars Mytting, Lajla Rolstad, Hallvar Djupvik og Daniel Herskedal, og mange
spennende overraskelser!

Velkommen til en unik dobbeltkonsert med musikere som har nerve og tilstedeværelse nok til å ta pusten fra de fleste død
elige. Susanna Wallumrød og Morten Qvenilds magiske tomannsorkester har fått et hengivent publikum verden over. En av
dem som har latt seg trollbinde av Susanna, er Bonnie ‘Prince’ Billy. Artisten fra Kentucky har laget plater i en mannsalder,
leken, underfundig, men alltid med et stort og vakkert musikalsk alvor. Tidligere i år slapp Bonnie ‘Prince’ Billy & The Cairo
Gang, albumet The Wonder Show of the World. Platen kan beskrives som en lavmælt, men intens musikalsk opplevelse, som
vokser for hver gjennomlytting. Bonnie har med seg The Cairo Gang til Lillehammer. Ikke gå glipp av det som kan bli årets
store konsertopplevelse på norsk jord i 2010!
Billetter kr 450 pluss avgift på billettservice.no Festivalpass gir ikke adgang
Bonnie ‘Prince’ Billy & The Cairo Gang

Et Bjørnshow for små og store. På scenen vil vi følge Bjørnstjerne Bjørnson i kamp og strid, i håp og tro, i begeistring og fortvilelse. Vi skal
følge ham på en musikalsk reise, og oppleve hans samfunnsengasjement i det store som det lille. Når livet går imot og dikteren kjenner seg
langt nede, kommer alltid sangen tilbake til ham: Løft ditt hode, du raske gutt!
Manus: Morten Jostad, musikk: Arnhild Vik, scenografi: Rolf E. Johansen-Vik og regi: Henrik Slåen. Med: Helena Klarén, Ingrid Jostad,
Arnhild Vik, Henrik Slåen og Morten Jostad. I samarbeid med Teater Leven, Gausdal Kommune og Oppland Fylkeskommune.

Bonnie ‘Prince’ Billy & The Cairo Gang
og Susanna and the Magical Orchestra

Susanna and the Magical Orchestra

Onsdag 26. mai 19:00 Frydenlund Teater, Vestre Gausdal
Det hemmelige teater presenterer: Løft ditt hode!

Søndag 30. mai 19:00 Festsalen, Kulturhuset Banken
Avslutningskonsert Tassili
Lars Mytting

22:00 Paddy’s Irish Pub Samuel Tramp

Samuel Tramp med vokalist og låtskriver Ole Johnny Stensland, med en stemme som kan mane frem alt fra total
desperasjon til nedstemt sarthet, byr på vindskjeve groover, skranglete bluesriff og trekkspillmelankoli som bakteppe
for bandets episke tekstunivers. Med røttene i et rufsete rockesound låner Samuel Tramp ubeskjedent musikalske biter
fra country, viser og gamle helter som Allan Edwall, Leadbelly og Captain Beefheart for skape sin egenart.

23:00 Haakons pub Lars Myttings Vampire Evening fortsetter…

Tassili befinner seg i krysningspunktet mellom nordafrikanske og vestlige tradisjoner med Aissa Toby som sanger og
strengemann i sentrum. Av sin bestefar lærte han gnawa, en type transemusikk som er et resultat av møtet mellom
islamsk sufi, vestafrikanske tradisjoner og berberne, Marokkos urbefolkning sin musikk. Aissa lærte også andre typer
tradisjonsmusikk i ungdommen; slik at også jødiske, arabiske og andalusiske folketoner tidvis er musikalsk bakgrunnsmateriale. Ketil Kielland Lund, som har vært med Aissa å utvikle musikken, spiller trekkspill, keyboard m.m. Med seg til
Lillehammer har de Olav Torget på en rotekte afrikansk gitar og Aissas bror, Abderahime, på vokal og håndtrommer. Bak
disse herrene finner dere en bassist, en trommeslager og en perkusjonist som sørger for at tramping av takten blir en lek!
Billetter kr 150

Samuel Tramp
faglitterrt tidsskrift
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Buss til høgskolen fra
Nansenskolen via Skysstasjonen kl 09:30, retur ca.
kl 12:30.
Adgang og buss er
gratis.
Arrangeres i samarbeid
med Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen
og Maihaugen

Torsdag 27. mai 10:00–12:00 Høgskolen i Lillehammer
Bjørnsonforelesningen – Undertrykte stemmer

Onsdag 26. mai 12:00 Holbøsalen, Kulturhuset Banken
Bare storm og solnedgang – Munib Delalićs diktning

Edvard Hoem: Bjørnson og kvinnenes sosiale frigjering
Om demokratisk kamp for utvida stemmerett og likeverd mellom kvinner og menn, sjølv om dette møtte massiv motstand
frå mellom anna sentrale embetsmenn i den norske kyrkja. Edvard Hoem utga i fjor den kritikerroste biografien Villskapens år,
som handler om Bjørnsons liv før tida på Aulestad.

Munib Delalić (født i 1950) er en norsk-bosnisk poet og oversetter. Han kom til Norge som flyktning i 1993. Endelig kommer denne betydelige og
prisbelønte dikteren på norsk. Vi ønsker å sette lys på et viktig forfatterskap som skapes i Norge, men som er ukjent for norske lesere. Journalist
Mona Levin, forfatter Mathis Mathisen og forlegger Hans Butenschøn bidrar med sine innlegg. Skuespiller Morten Jostad leser Delalićs dikt.
Arrangeres i samarbeid med Nansen Dialog. Billetter kr 100.

Edvard Hoem

Mustafa Can: Løsrivelse – forbannelse og velsignelse
Hva hadde Bjørnson og andre døde og levende titaner i litteraturhistorien vært uten løsrivelsens fantomsmerter? Can
avskyr begrepet løsrivelse, samtidig som han «velsigner alle de søvnløse netter, alle sjelekvaler og grå hår» som det også
forårsaker. Can er svensk journalist. I sin debutroman Tett inntil dagene – fortellingen om min mor, skildrer han morens liv
som immigrant til Sverige fra Kurdistan.
Kunstnerisk innslag ved Kulturskolen i Gausdal

Torsdag 27. mai 14:00 Lillehammer Kino, sal 2 Okkupasjon og barnelitteratur
Et møte med Tamer Institute, Palestina.

Mustafa Can

Torsdag 27. mai kl 14:00–16:00 Nansenskolen Et ståsted for
å leve og skape. Samtale med Mustafa Can og Thorvald Steen
Bjørnsonforeleser Mustafa Can møter Thorvald Steen til samtale om det å rive seg løs fra ytre bindinger,
med smerten det innebærer, og finne et indre ståsted, for igjen å kunne møte det ytre med ny kraft. Møt
opp og delta i samtalen!

Torsdag 27. mai kl 18:00 Nansenskolen Hagefest for alle!
Litteratur, musikk, mat og vin i Nansenskolens vakre hage. Tradisjonen tro blir det hagefest! Frode Grytten
har Ord for natten. Sammen med Pedro Carmona-Alvarez og Einar Sogstad byr han så på en litterær
konsert. Dessuten stand-up forfatterscene, og mat fra grill og vinsalg. (Hvis regn, innendørs program)
Arrangementet er i samarbeid med Nansenskolen og Norsk Forfattersentrum. Billetter kr 100

Onsdag 26. mai kl 11:00–13:00 og 14:00–16:00 Nansenskolen
Det personlige og det private. – Hva skal hvem vite om hva og hvem?
Det kan synes hentet rett fra sofakroken der hjemme. Vi kaller det virkelighetseffekt. Eller rett fra sove
rommet; vi snakker virkelighetsfascinasjon. Hanne Ørstavik og Tomas Espedal er kjent for å bruke seg
selv som materiale i sine bøker – hvem er det så vi møter, og hva? Foredrag og samtale.

Forfatternes Hus på Nansenskolen

Faglig påfyll og samvær på Nansenskolen tirsdag 25.
til fredag 28. mai
Av programmet bl.a.: Cathrine Krøger: Om å få
den rette medieomtalen, i tillegg til de andre programpostene på denne siden. Seminarpris: Kr 2500
inkl. tre overnattinger, festivalpass og måltider. Pris
per arrangement kr 100. For fullstendig program se
www.nansenskolen.no

Skrivekurs på Nansenskolen
Igjen inviterer vi til dette populære helgekurset i
kreativ skriving – for alle skrivelystne, uansett erfaring. Hvordan arbeide med lysten – det lekfulle for å
nærme seg det krevende, det som trykker på? Gjennom kortere og lengre øvelser jobber vi med materiale og virkemidler for å bringe ny, kreativ tekst.
Forfatterne Arne Hugo Stølan og Trude Marstein
byr på impulser, knep og rettledning. Fredag 28. mai
kl 18 – 22, lørdag 29. mai kl 10–18 og søndag 30.
mai kl 10–14
Kurspris: Kr 2000 inkl. lunsj/kaffe; kr 3 000 inkl. full
kost og losji. Påmelding innen 10. mai.
Se også www.nansenskolen.no Kontakt:
administrasjon@nansenskolen.no 61 26 54 00

Tamer Institute på Vestbredden ble tildelt ALMA-prisen 2009. Tamers hovedoppgave er å stimulere leselyst og kreativitet blant palestinske barn,
med bl.a. bokutgivelser, skriveverksteder og lesekampanjer. Tamers direktør Renad Qubbaj og hennes medarbeider Ruba Totah intervjues av Dag
Larsen, forfatter og utdanningsleder ved NBI. I flere år arbeidet han med palestinske forfatter- og kulturorganisasjoner. Musikalsk innslag: Elfi
Sverdrup. Se ellers www.barnebokinstituttet.no. Arrangeres i samarbeid med NBI. Billetter kr 100.

Renad Qubbaj

Torsdag 27. mai 17:00 Lillehammer Bibliotek Er litteratur luksus eller livredding?
Forfattaren Marit Kaldhol gjennomførte i 2007 ein skriveverkstad i regi av Tamer Institute i Ramallah. I ein samtale med leiaren av Tamer, Renad
Qubbaj, vil ho forsøke å få fram ulike sider ved barnelitteraturens kår i dagens Palestina. Kan litteraturen spele ei rolle når fundamentale behov enno
ikkje er dekka? Og kva slags praktiske, politiske, religiøse og språklege realitetar står ein overfor når litteratur skal skrivast, distribuerast og lesast?
Tamer Institute ble tildelt Alma-prisen 2009. Arrangeres i samarbeid med NBU. Billetter kr 100.

Onsdag 26.mai 11:00 Maihaugen Debutantseminaret

Renad Qubbaj

Norsk Litteraturfestivals årlige seminar for forrige års skjønnlitterære debutanter. Fra i år av, festivalens 15-årsjubileumsår, inviterer vi også barneog ungdomsbokforfattere til dette viktig møtestedet. Seminarledere: Cornelius Jakhelln og Stein Erik Lunde. Kun for inviterte.

Ja, vi elsker Bjørnstjerne!

Kulturreiseprogram 28.–30. mai • Arrangør: Anne Aamodt AS

En aften med Rut Tellefsen rundt taffelet på Bjerke Gård, Lillehammer

Inspirasjonskilder i Sigrid Undsets liv

onsdag 26. mai kl 19 – torsdag 27. mai, kl 09.15
Poesi og prosa, meny i Karolines ånd overnatting, frokost samt
transport til Litteraturfestivalens Bjørnson-forelesning «undertrykte stemmer».

På Bjerkebæk • Gjennom Ringsaker, en tur gjennom
Olav Audunssøns og Ingunns trakter • Sigrid Undsets gamle Hamar
For nærmere informasjon: www.litteraturfestival.no/lillehammer/kulturopplevelser
95 27 11 02 • Påmelding

For nærmere informasjon kontakt: 97 73 62 30 | anka3@online.no
Påmelding innen 10.05.10
EKSTERN ARRANGØR

EKSTERN ARRANGØR

EKSTERN ARRANGØR
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59

BIBLIOTEKSEMINAR I REGI AV OPPLAND FYLKESBIBLIOTEK

Seminarer i regi av NORLA

I SAMAR B E I D M E D NOR SK B I B LIOTE KFOR E N I NG

Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

Oversetterseminar: Vuggesang workshop

«Ingen ting i verden er umulig!»

For 16. gang inviterer NORLA rundt 10 oversettere til seminar under
litteraturfestivalen. Årets deltakere oversetter til arabisk, hindi, hebraisk,
ukrainsk, polsk, russisk, bulgarsk og kinesisk. I år er tema vuggesanger, og
oversetterne bringer med seg materiale fra eget hjemland, samtidig som
det arbeides med norske vuggeviser. Musiker Unni Løvlid, som tidligere har
jobbet med bl.a indisk og arabisk folkemusikk, deltar med musikalsk og
tekstlig veiledning. Resultatet blir fremført på lukket konsert onsdag kveld.

Onsdag 26. mai og torsdag 27. mai, Rica Victoria Hotel, Lillehammer

Program
Onsdag 26. mai
12:30–13:00	Registrering
13:00–13.45 	Bibliotekene som motor for Leseåret 2010
Grete Bergh, seniorrådgiver, ABM-utvikling
14:00–14.45 	Litt rabalder! Bokbussens Bjørnsonforestilling
Trygve Ramnefjell, litteraturformidler Oppland fylkesbibliotek
15:00–15.45 Frihetens tale. Et blikk på Bjørnsons forfatterskap
Arnfinn Åslund, stipendiat, Universitetet i Oslo
16:00–16.45	Litteraturen i førerhuset. Transportarbeiderbiblioteket
Geir Kvam, forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund
17:00–17.45	De rastløse skal dra og de tålmodige skal bli
Om utenbygds og innenbygds i Lars Myttings romaner
Lars Mytting, forfatter

The Power of Children’s Literature/
Kraft i barnelitteraturen
Barnelitteratur er viktig, men på hvilke måter? Hva består egentlig barne
litteraturens kraft i? Er barnelitteraturens rolle forskjellig i ulike samfunn,
som i Palestina, India eller Polen? I samarbeid med Utenriksdepartementet
inviterer NORLA et knippe barnebokforleggere fra nettopp Palestina, India,
Polen, samt fra Libanon, Frankrike, Sveits, Norge, Tyrkia og Polen til Lillehammer for å diskutere barnelitteratures kraft og potensiale.

Torsdag 27. mai
09:00–09.45 Forfatterne, litteraturen og bibliotekene i en digital tid
Morten Harry Olsen, forfatter og frilansjournalist
10:00–10.45	Bibliotek trenger kjærlighet
Peter Axelsson, informasjonssjef i Svensk Biblioteksförening
11:00–11.45	Årets bibliotek – aktiviteter i Leseåret 2010
Gro B. Soydan og Beate Norgaard,
seksjonsledere Asker bibliotek
12:00–12.45 	Hvordan tjene penger på dine ulykker
Vigdis Hjorth, forfatter

Internasjonalt forleggerseminar
Den norske forleggerforening har i flere år invitert utenlandske forleggere
til et seminar om norsk litteratur under litteraturfestivalen. Interessen for
å komme til Lillehammer har økt for hvert år. Årets deltakere kommer
fra Frankrike, Spania, England, USA og Russland. På seminaret vil de bli
presentert for et utvalg av årets aktuelle norske forfattere.
Seminaret er lukket.

Festivalpasset gjelder ikke for seminaret. Seminarpris to dager kr 500.
Pris pr foredrag kr 100. Pris pr dag kr 300. Praktiske opplysninger og
påmelding: cecilie.lonnum@oppland.org | tlf 61 18 96 13
Se også Oppland fylkesbibliotek sine nettsider: www.oppland.no
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Torsdag 27. mai 10:00 Den andre litteraturkritikken
Kritikk av barnelitteratur er ikkje som annan litteraturkritikk. Skal barnebøker seljast som frukt og grønt eller kritiserast som litteratur? Skal leselyst
koplast til kjøpelyst? Er det kritikaren sitt ansvar å passe på at barna ikkje blir skada av umoralske eller svartsynte bøker? Desse spørsmåla stiller
Norske Barne- og ungdomsbokforfattarar og Kritikarlaget i ein debatt om barnelitteraturkritikk. I panelet sit mellom andre Ulla Rhedin, barnebokkritikar i Dagens Nyheter, og vår hardast kritiserte barnebokforfattar Rune Belsvik. Litteraturkritikar Guri Fjeldberg innleier om barnebokkritikkens
tilstand. Arrangeres i samarbeid med NBU (Norske barne- og ungdomsbokforfattere).

Mette Moestrup

Torsdag 27. mai 13:00 Mette Moestrup: Jævnet med jorden
Mette Moestrup leser opp fra og reflekterer rundt sin siste utgivelse, den kritikerroste sjangerhybriden Jævnet med jorden (2009). Hvis det er en
roman, så er det en roman som diskuterer hva en roman er. Jævnet med jorden går i kritisk dialog med et kanonisert dansk verk, nemlig St. St. Blichers
En Landsbydegns Dagbog (1824). Hvordan kan skrivingen fungere som litterær kritikk – og kritisk tenkning i bredere forstand? Mette Moestrup, dansk
poet og forfatter. Hovedfag i litteratur, har i en årrekke vært lærer på Forfatterskolen i København.

Torsdag 27. mai 14:00 Martina Lowden: The Kids Are Alright

Martina Lowden

Det litterære tidsskriftet Ponton ble nylig kåret til Årets kulturtidsskrift i Sverige. Skribentene er 14–21 år gamle, men leserkretsen er slett ikke
begrenset til denne aldersgruppen. Sjefredaktør Martina Lowden kommer for å fortelle om gamle og nye kids på den svenske litteraturtids
skriftscenen. Martina Lowden, svensk forfatter og kritiker, har sittet i redaksjonen til flere litteraturtidsskrifter enn hun kan huske navnet på.

Fredag 28. mai 11:00 Tomas Espedal: Drømmen om den umulige boken
«Den store, altomfattende boken; han drømte om den, også om dagen, når han ryddet i huset, når han vasket klær og hengte dem opp på klessnoren,
når han kjørte bil og når han satt ved skrivebordet; han drømte om den umulige boken.» Dette skriver Tomas Espedal i Imot kunsten (notatbøkene),
boken som ga ham årets Kritikerpris og nominasjon til Nordisk Råds Litteraturpris. Hvert nye skriveprosjekt er et forsøk på det umulige; å skrive en bok
som utvisker skillet mellom liv og skrift. Hør forfatteren om litteraturen, naturen, den umulige boken. Tomas Espedal, forfatter, har utgitt elleve bøker.

Litteraturen river seg løs fra alle samfunnsmessige begrensninger; kritikken river seg løs fra litteraturens frihet. Den svenske kritikeren og litteratur
viteren Anders Johansson, har i hele sitt virke vært opptatt av å utfordre sine fagfelts konvensjoner. Her vil han reflektere omkring kritikkens
avhengighet og uavhengighet, dens produktivitet og kriser. Anders Johansson, medredaktør for tidsskriftet Glänta, kritiker i Aftonbladet og utgir
våren 2010 Göra ont. Litteraturens metafysik.
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www.n

o
ytid.n
www.n

o
tid.n
w.ny
ww

NN
RDMA
S NO
ÅRET

ndi
: Ra
2009

Holbøsalen, Kulturhuset Banken

Tomas Espedal

Fredag 28. mai 13:00 Anders Johansson: Att riva sönder litteraturen
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Anders Johansson

Fredag 28. mai 14:00 Ane Farsethås: Speilinger
Speilet er en klassisk metafor for litteraturens virkelighetsreferanse. Det er også et sentralt motiv i Karl Ove Knausgårds gigantprosjekt, Min kamp.
Speiler Min kamp en navlebeskuende samtid? Ane Farsethås leser den mest omtalte norske romanen i nyere tid opp mot resten av Knausgårds
forfatterskap, og plasserer den i en kultur- og litteraturhistorisk sammenheng. Må man ha lest Marcel Proust for å forstå Knausgård? Ane Farsethås
er litteraturkritiker i Dagens Næringsliv og utgir i 2010 boken Herfra til virkeligheten. Artikler om samtidslitteratur.
Arrangeres i samarbeid med Norsk Kritikerlag. Billetter alle arrangement kr 100
61

Ane Farsethås

Fredag 28. mai 20:00

M aihaugsalen

Joh n I rvi ng
Siste natt i Twisted River
Få nålevende forfattere har opplevd større suksess
enn amerikanske John Irving. Romanforfatteren
har bergtatt lesere verden over blant annet med de
fantastiske fortellingene om Garp og familien Berry
fra Garps bok og Hotel New Hampshire. Hans ferske
roman Siste natt i Twisted River, foreligger nå i norsk
oversettelse. Danny, den tolvårige sønnen til kokken
Dominic, tar skjebnesvangert feil av kjæresten til
den lokale politimannen og en bjørn, noe som fører
både far og sønn ut på en eventyrlig flukt. Møt forfatteren til samtale med Anne Grosvold om Siste
natt i Twisted River i Maihaugsalen.
Arrangeres i samarbeid med
Den Norske Bokklubben. Billetter på Billettservice kr 150 pluss avgift. Ved inngang kr 200

Program
20:00 Ekspedisjonen Poesislam
21:00 Festsalen Konsert Ingebjørg Bratland møter Daniel Sandén-Warg
21:00 Café Stift Etter kampen
22:00 Festsalen Forfattermøte med Julia Franck
22:00 Café Stift Dagbladduell Kulturkampen
23:00 Festsalen Konsert Blues Run The Game
24:00 Café Stift Vintimen
01:00 Festsalen Konsert og dans Cheb Hocine Orchestra
Skuespiller Øystein Røger er kveldens vert. Han vil lose oss gjennom
en heidundrende kveld med litteratur, musikk og festivitas!

Poesi-slam
Norgesmesterskapet i poesi-slam arrangeres for sjette år på rad, og under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer
har du mulighet til å oppleve regionuttaket for Innlandet. Poesi-slam er en konkurranse i poesi med publikum som
jury, og kan beskrives som en blanding av diktopplesning, stand up og hip hop-battle. Det startet i USA, og kom til
Norge for noen år siden. Møt opp på poesi-slam, og bli med i en av juryene som skal avgjøre hvem fra Lillehammer
som skal representere Innlandet i NM-finalen! Vi garanterer en underholdende stund med både etablerte og ukjente
poeter, forfattere og rappere! Ta kontakt med Foreningen !les på telefon 22 400 600 eller les@foreningenles.no.
Arrangeres i samarbeid med Foreningen !les

Etter kampen
Bokslipp og litterær forbrødring mellom Norge og Tyskland!
Det norske forfatterlandslaget i fotball består av skrivekyndige ballkunstnere i alle
aldrer og på alle nivå. I anledning fotball-VM har 33 forfattere skrevet hver sin tekst
om alle landene som deltar. Blant bidragsyterne til boken er Ola By Rise, Dag Solstad,
Drillo, Tomas Espedal, Kjetil Siem og Karl Ove Knausgård. Det blir bokslipp med
smakebiter fra boken i Etter Kampen. Ikke nok med det: I tillegg blir det opplesning
av spillere på det eminente tyske forfatterlandslaget. Velkommen til bokslippfest og
norsk-tysk litterær forbrødring!
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Blues Run The Game

Ingebjørg H. Bratland kommer fra Vinje i Telemark. Hun er en av våre
fremste utøvere innen folkemusikk, og mange kjenner henne nok fra da
hun sang Den fyrste song for Kong Harald, så han ble rørt til tårer. Hun
utmerker seg som en utøver som går nye veier, og med sitt vare vesen
og inderlige formidling får hun folk til å lytte til teksten. Daniel SandénWarg er fra Sverige, men musikken har ført han til Setesdal. Han begynte tidlig å spille gitar, både klassisk og rock – før han som ung gutt
ble folkemusikkinteressert. Den svenske folkemusikeren ble fascinert
av felespelet i Setesdal, og mestrer nå på en overbevisende måte denne
tradisjonen. Han er med i Harv og er bandmusiker for Odd Nordstoga.

Bandet Blues Run The Game (BRTG) startet som en serie med kvelder
der låtskrivere og musikere samlet seg på en magisk, og nå forsvunnet,
kafé i St. Olavs gate i Oslo. Låtskriverne Siri Nilsen, Arild Hammerø
og Jens Carelius har egne solokarrierer og prosjekter de er aktive i,
og i BRTG samles de for en kollektiv atmosfære med musikk, tekster
og improvisasjon. Med seg har de bassist Kristian Berg og tromme
slager og spellemannsprisvinner Marius Simonsen. Grunnlaget til
BRTG ligger i folk, blues og vise, der tekstformidling står sentralt.
Også improvisasjon og en levende kontakt med publikum er sentralt.

Duell: Hvor ble det av kulturkampen?
I fjor høst ble et storstilt oppgjør med de kulturradikale sannhetene
varslet av en ung generasjon samfunnsdebattanter, blant andre forfatter og forlegger Aslak Nore. Norge sto foran et kulturelt, akademisk og
politisk paradigmeskifte, ble det hevdet. Aslak Nore møter Dagbladets
kommentator John Olav Egeland til duell om «kulturkampen».
Hva skjedde og hvordan endret debatten Norge?
Ordstyrer: Marte Michelet. Arrangeres i samarbeid med Dagbladet.

Forfattermøte med Julia Franck
1945. En kvinne forlater sin syv år gamle sønn på en jernbanestasjon
i Vorpommern. Hvordan er det mulig å forlate sin egen sønn slik? Romanen Linfruen er fortellingen som leder fram til denne handlingen. Vi
følger Helene Würsichs turbulente liv gjennom to verdenskriger. Julia
Franck er født i 1970 i Øst-Berlin. Hun flyttet til Vest-Berlin i 1978,
men tilbrakte barndommen og ungdommen i Schleswig-Holstein. For
romanen Linfruen mottok hun den prestisjefylte Deutscher Buchpreis.
Møt henne til forfattersamtale. Støttet av Goethe-Instituttet.

Øystein Røger

Vintimen
Len deg tilbake med et glass vin og hør forfatter Levi Henriksen
lese fra sin nye bok Lukten av propan om morgenen. Hør hele historien
om Martin By og hans familie som reiser på teltur for å gjenoppleve
Martins gode barndomsminner. Men mye har forandret seg, også
Martin. Arrangeres i samarbeid med Leser søker bok.

Ingebjørg H. Bratland

Cheb Hocine Orchestra
Cheb Hocine, som vi også møtte under fjorårets store konsert The
Source of Summer, kommer fra Oran, havnebyen i Algerie, som regnes
som raiens fødested. I Frankrike er denne musikkformen like mye en
del av dagliglivet som reggae er i England. Musikkens triste toner har
gitt rai navnet «arabisk blues». Cheb Hocine står for kvalitets-rai og er
en moden karaktersanger som til fulle behersker den spesielle miksen
av arabiske blåtoner i en fengende nordafrikansk raimusikk ispedd
jazz, flamenco og funk. Cheb Hocine er en raisanger i verdensklasse.
Med seg har han Larry Skogheim på bass, Gisle Daus på keyboard,
Geir Johansen på trommer, Dag Piere på gitar og Peder Øiseth
på trompet.

Daniel Sandén-Warg

Aslak Nore

Billetter Kr 250 på Billettservice pluss avgift. Ved inngang kr 300
Cheb Hocine Orchestra

BANKNATTA

Ingebjørg H. Bratland møter Daniel Sandén-Warg

Blues Run The Game

Fredag 28. mai Kulturhuset Banken

Julia Franck

Levi Henriksen
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