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VELKOMMEN

Velkommen til festiVal!

Når vi ser tilbake på det siste året, har det vært en 
spesiell tid hvor ordet «ansvar» har vært å finne i alle 
medier. Ansvarsdebatten preger vår samtid og er et 
grunnleggende tema vi aldri kan legge bak oss.

Mange forfattere skriver om ansvar, og vi vet at flere 
av forfatterne som kommer til Norsk Litteraturfestival 
2013 ønsker å diskutere dette temaet. Hvilket ansvar 
har kunsten for å peke på ubehagelige sider ved 
samfunnet? Har forfatterne et ansvar overfor sine 
lesere? Har de et ansvar for å skrive tilgjengelige 
bøker, og for ikke å såre virkelige mennesker de 
skriver om? Og har en barnebokforfatter større etisk 
ansvar enn en voksenbokforfatter? 

Andre spørsmål som reises under Norsk 
Litteraturfestival i år er hvordan mediene forvalter 

sitt redaktøransvar og hvordan vi møter ekstreme 
holdninger som utfordrer demokratiet. Er moderne 
matproduksjon forenlig med etisk forsvarlig 
dyrehold? På hvilken måte kan vi som enkeltpersoner 
gjøre en forskjell og bidra til å skape en bedre verden? 

Som knutepunktfestival har Norsk Litteraturfestival 
ansvar for å tilby leserne gode litteraturopplevelser 
og for at festivalprogrammet oppleves relevant for så 
mange som mulig; barn og unge, kvinner og menn; 
kort sagt lesere med ulike preferanser. Det er stor 
bredde i programmet du sitter med i hendene. Vi 
kan love en festival hvor ansvar blir stilt på prøve, 
men hvor det også vil dukke opp mer uansvarlige 
programposter.  
 
Ta for dere, lytt og still spørsmål. Vi håper festivalen 
kan by på møter som inspirerer og utfordrer!

Annette Seglem 
Produksjonskoordinator

Randi Høiholt-Vågsnes 
Pegasus- og prosjektkoordinator

Lina Undrum Mariussen 
Kunstnerisk rådgiver

Marit Borkenhagen 
Festivalsjef



Festivalen Fra å til a
 
Det starter med den storslagne Åpningsforestillingen i Maihaugsalen tirsdag 28. mai og ender med Den 
norske mannsoktettens Avslutningskonsert i Banken søndag 2. juni. Mellom disse ytterpunktene er det 
200 andre programposter å velge blant.

 
forhåndskjøp billett   
I år kan du kjøpe billetter til nesten alt på forhånd!  
Har du festivalpass, kan du sikre deg plass ved å kjøpe en 
tilleggsbillett til under 10 kr til de fleste programpostene. 
Enkelte programposter vil kreve en tilleggsbillett på 
100-150 kr + avg. Billetter på Billettservice, eBillett eller 
i døra. Se informasjon s. 4 og under hver programpost. 
 

 
 
åpningen   
Kunstnerens ansvar blir gjennomgangstema for årets 
åpningsforestilling. Bli med på en litterær forestilling 
med humor, alvor, opplesning og musikk!  
Blant de medvirkende er Vigdis Hjorth, Bjørn 
Sundquist, Maria Tryti Vennerød, Hans Olav Lahlum  
og Ingar Sletten Kolloen. 
Les mer på s. 15 

aVslutningen   
Den norske mannsoktett inviterer hvert år en gjesteartist 
til sin populære konsert under litteraturfestivalen. I år 
har de fått med seg «Hver gang vi møtes»-aktuelle Anita 
Skorgan. Les mer på s. 85

Festivalen Fra å til a
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PraKtisK inFO

FESTIVALKONTOR 
Festival- og pressekontoret er på First Hotel Breiseth, rett ved 
togstasjonen, inngang fra Jernbanegata. Åpent 28. mai- 1. juni 
kl. 09:00-20:00. 2. juni 12:00-17:00.

BILLETTER 
Klikk på Program 2013 på våre nettsider www.litteraturfestival 
no og finn den aktuelle programposten. Velg »kjøp billett». 

 
eBillett 
Her selges billett til nesten alle arrangement. For å kjøpe en 
billett her har du flere valg: 
1. Har du smarttelefon, kan du laste ned appen eBillett og legge 
til Norsk Litteraturfestival som sted. 
2. Finn Norsk Litteraturfestival på facebook og klikk på 
symbolet for eBillett. 
3. Kjøp en billett hos festivalbokhandelen Gravdahl i Storgata 
i Lillehammer.  
4. Kjøp billett på festivalkontoret på First Hotel Breiseth.  
Når du skal på arrangementet, viser du frem din eBillett 
på mobil eller papir, og arrangør skanner QR-koden for 
verifisering. 
(Har du ikke din billett med QR-kode, kan du hente billetten 
din på festivalkontoret på Breiseth Hotell (åpent 28.mai-2.juni) 
ved å oppgi kredittkortnummeret ditt.)

Billettservice
Vi benytter Billettservice for salg av festivalpass, samt for våre 
store forestillinger i Maihaugsalen.
1. Gå til www.billettservice.no for kjøp av billetter. 
2. Kjøp billetter på Narvesen, 7eleven, Posten eller iTunes.
3. Ring Billettservice 815 33 133. 

Pass*
Festivalpass kr 1150,- (Bokklubbens medlemmer kr 920,-, 
honnør kr 750,- og student kr 575,- )
Helgepass kr 750,- (Bokklubbens medlemmer og honnør kr 
600,- og student kr 375,- )
Dagspass fredag kr 450,-
Dagspass øvrige dager kr 350,-
Viktig
*Pass må byttes i armbånd på festivalkontoret.
*Pass gir adgang til alle programposter såfremt det er plass og 
såfremt annet ikke er annonsert.  
*Du kan sikre deg plassbillett på de fleste programpostene til under 
10 kr gjennom eBillett, men det vil alltid være holdt av en andel 
billetter til publikum med festivalpass og/eller for salg i døren.
* Noen programposter krever tilleggsbillett, slik som Festaften 

med Coetzee, en del musikk-arrangement, osv. Se hver 
programpost for informasjon.
* Du må vise armbåndet sammen med rabattert billett ved 
inngangen.

Gratisarrangementer
Alle programposter i Søndre Park, men også flere andre 
programposter, er gratis. Se informasjon om pris på hver 
programpost.
Ledsager
Ledsager går gratis med godkjent ledsagerbevis, men send 
gjerne en mail til annette.seglem@litteraturfestival.no. Egne 
regler i Maihaugsalen, se Billettservice. Den som ledsages 
kjøper ordinær billett.

PEGASUS - FOR BARN OG UNGE  
Alle tilbud til barn og unge er gratis. Arrangementene er 
åpne for alle, men påmelding er nødvendig for skoleklasser og 
grupper. Påmelding til Pegasus@litteraturfestival.no. 

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

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

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

BOKSALG OG SIGNERING
Festivalbokhandelen Gravdahl Bokhandel er til stede med salg 
av bøker for signering der dette er oppgitt.

VARIGHET  
Der annet ikke er oppgitt varer programpostene i inntil en time.
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HØYDePUnKter
Gå iKKe GliPP av …

filmpremiere 
I 1998 bestemte den unge forfatteren Stig 
Sæterbakken seg for at han skulle skrive en roman 
i løpet av én uke. Hans nabo og venn, filmskaperen 
Morten Hovland, fikk følge ham med kamera. 15 år 
senere er dokumentaren ferdig og får premiere under 
Norsk Litteraturfestival. Les mer på s. 62

bilder fra berlin 
Møt Judith Hermann og Judith Schalansky, to av 
Tysklands fremste yngre forfattere, i samtale med 
Berlin-kjenner og journalist Knut Hoem på Café 
Stift fredag 31. mai. Får du også med deg Astrid 
Sverresdotter Dypviks foredrag om det tidligere Øst-
Tyskland tidligere på dagen, får du en bedre forståelse 
av det Berlin Hermann og Schalansky vokste opp i.  
Les mer på s. 60

geir lippestad 
23. juli ble advokat Geir Lippestad oppnevnt 
som forsvarer for Anders Behring Breivik etter 
terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya. 
Lørdag 1. juni kan du høre ham fortelle om verdiene 
som styrte forsvarergjerningen og hans øvrige livsvalg.   
Les mer på s. 73

en kVeld med lars saabye Christensen   
Lars Saabye Christensen blir 60 år i år, og Norsk 
Litteraturfestival hedrer ham med en festaften i 
Maihaugsalen lørdag 1. juni kl. 18.00. Medvirkende 
blant andre Lars Saabye Christensen, Buicken-band, 
Selma Lønning Aarø, Nils-Øivind Haagensen m.fl.  
Les mer på s. 76
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HØYDePUnKter

tilregnelig ondskap og priVat galskap   
Laila Bokhari og Forsvarets stabsmusikk byr på kåseri 
og kammerkonsert. Les mer på s. 45

märta tikkanen 
I mer enn 30 år har Märta Tikkanen skrevet poesi og 
prosa basert på erfaringer fra sitt eget liv. «Inspiration 
och konkurrens. Tankar kring konstnäräktenskap» er 
tittelen på Tikkanens Bjørnson-forelesning.  
Les mer på s. 37 
Tikkanen kan du også oppleve i andre programposter.

stolte steV! 
Vi har utfordret tre friske damer, Cecilie Løveid, 
Vigdis Hjorth og Ingelin Røssland, til å skrive 
flunkende nye stev. Camilla Granlien og folkesangere 
fra Lillehammer folkemusikkscene framfører både 
tradisjonelle og nye stev. Les mer på s. 31
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HØYDePUnKter
J.M. COetzee
 
Det er ikke hver dag man har muligheten 
til å oppleve en nobelprisvinner på en norsk 
litteraturscene. Sørafrikanske J.M. Coetzee mottok 
Nobelprisen i litteratur i 2003, og har et stort og 
viktig forfatterskap bak seg. Med sitt besøk på 
Lillehammer gjester han Norge for første gang. 

festforestilling  Forfattermøte med både Per 
Petterson og  Naja Marie Aidt, musikk ved Maja S. 
K. Ratkje og POING. Hva mer kan du ønske deg? 
Langlesning ved J.M. Coetzee. Dette blir en en-
gang-i-livet-opplevelse! Les mer på s. 47

dyreVelferd  I essays og romaner har Coetzee 
vært opptatt av og problematisert vårt forhold til 
dyr. Under Norsk Litteraturfestival møter han den 
britiske historikeren Erica Fudge og biolog Dag O. 
Hessen til debatt: Kan man ha empati for dyr som er 
del i en masseproduksjon, dyr som ikke engang har et 
navn? Les mer på s. 59

Vanære  I serien «Forfatter velger film» har Gabriel 
Moro valgt Vanære, en film basert på Coetzees roman 
med samme navn. Les mer på s. 30

faCe-to-faCe with time  Verdens fremste 
Coetzee-forsker David Atwell foredrar om 
nobelprisvinner J.M. Coetzee. Les mer på s. 42

om Coetzees forfatterskap Hva er det som 
gjør nobelprisvinner J.M. Coetzees litteratur stor? 
Coetzee-fans Per Petterson, Simon Stranger og Tonje 
Vold  møter NRKs  Marta Norheim til diskusjon. 
Les mer på s. 24

 

«Coetzee! He´s the one Author I would like to meet. 
He´s the reason I started writing, my first novel was 
inspired by his Disgrace». 
Riikka Pulkkinen
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PeGasUs

ta MeD barna På Festival
Med mer enn 50 arrangement for barn og unge og rundt 50 barne- og ungdomsbokforfattere 
og artister i programmet, byr Pegasus på bokopplevelser for barn i alle aldre. Mange opplever 
festivalen for første gang sammen med barnehagen eller skoleklassen, og i helgen ønsker vi hele 
familien velkommen!

ung rød løper 
Lørdagsarrangement for hele familien! Opplev tre 
fantastiske og morsomme forfattere og illustratører, 
Svein og Egil Nyhus og Anna Folkestad. Det blir 
musikkinnslag fra Lyriaki og programleder er Heidi 
Marie Vestrheim. Passer best for barn mellom 4 og 9 år. 
Se s. 70

litteraturfabrikk 
Velkommen til Litteraturfabrikk for hele 
familien! Vera Micaelsen vil lose oss gjennom 
verksteder og forfatteropplesninger for store og 
litt mindre, improteater, innslag fra Ungdommens 
Kulturmønstring og visning av animasjonsfilmen 
ANSVAR. Passer best for barn mellom 10 og 13 år. 
Se s. 72



Verden har ingen hjørner 
Verden har ingen hjørner – barnebokillustrasjoner 
av Svein Nyhus. En utstilling med et utvalg 
originaltegninger, kunstuttrykk og skisser fra noen av 
Svein Nyhus’ bildebøker kan oppleves i 2. etasje på 
Galleri Zink under festivalen.
Se s. 22 og 93

bokbussbobler
Vi kårer vinneren av årets tekstkonkurranse for barn, 
vi får en fortelling av Trygve Ramnefjell, og Francesca 
Simon (Rampete Robin) møter Arne Svingen på 
scenen i Kulturhuset Banken. Programleder: Linn T. 
Sunne.  Se s. 24

til seters 
Søndag ønsker vi velkommen  til eventyrdag på 
Maihaugen i seterhus og tun ved Breisjøen. Det er 
respektive 150 og 200 år siden Hans Aanrud og 
Jørgen Moe ble født, og dette ønsker vi å markere 
med opplesninger og forestillinger for hele familien. 
Se s. 83

hesten pegasus markerer arrangementer for barn og unge 
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FaMilieFestival





Boktelt i Storgata 
med tusenvis av bøker 

til festivalpriser!
Boksigneringer

FESTIVAL
BOKHANDEL

Gravdahl bokhandel • Storgata 61 • Lillehammer
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Vigdis HjortH
ingar sletten Kolloen
Maria tryti Vennerød
Hans olaV laHluM
bjørn sundquist
steinar raKnes
unni WilHelMsen
edVard HoeM
liV Heier
lars FredriK becKstrøM
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tirsDaG 28. Mai

nå er det nok! Tirsdag 09:00-14:00   |  First Hotel Breiseth  |  KURS FOR LæRERE  
Tydelige stemmer i barne-og ungdomslitteraturen 
Ønsker du litterært påfyll eller bare inspirasjon? Her får du høre om bøker 
hvor barnestemmer blir tatt på alvor, Pippis arvtagere – sterke jenter i dagens 
barnelitteratur, sammensatte tekster, lystlesing, humor og serielitteratur.  
For mellomtrinnslærere og bibliotekarer | Gratis| Påmelding  
 
i kamp for stemmerett Tirsdag 10:00-15:00   | Maihaugen |   SEMINAR   
Norges grunnlov fra 1814 ga stemmerett til 6-7 prosent av folket, utelukkende 
menn. I 1898 fikk alle voksne menn stemmerett, mens kvinner fortsatt ble vurdert 
umyndige. Men samfunnet var i rask endring. I 1913 ble stemmerettskampen 
vunnet i Norge. Hundre år etter er det fortsatt millioner av mennesker i verden 
som lever i politisk frykt og usikkerhet, uten rett til å stemme. Seminaret tar 
utgangspunkt i lokale forhold, i den kjente suffragetten Sylvia Pankhursts besøk hos 
Gina Borchgrevink i Lillehammer i 1913 og beveger seg via nasjonale spørsmål til den 
dagsaktuelle situasjonen i verden. Foredrag ved Trond Feiring, Tore Pryser, Bodil Stenseth, 
Edvard Hoem, Kirsti Stuvøy og Woujod Mejalli. Musikalsk innslag: Stolte stev! 
I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Maihaugen   |  Billetter kr 150,- inkl lunsj og kaffe | 
Påmelding til post@maihaugen.no 
 
det er sant at jeg fant Tirsdag 10:00, 12:00 og 13:30   |  Kulturhuset  
Banken, Festsalen  |   FORESTILLING    
En skattekiste av rim, dikt og regler, ellinger og tellinger fra gamle dager fram til vår 
tid!  Her finner man bl.a. dikt av kjente poeter som Inger Hagerup, André Bjerke og 
Arild Nyquist, samt tungebrekkere og morsomme rampevers. Noe av materialet er 
hentet frem for ikke å gå i glemmeboken, mens annet fortsatt lever på folkemunne 
som en del av vår felles kulturarv. Forestillingen fremføres av redaktør og utøver Tinken 
Laurantzon og musikerne Lars Fredrik Beckstrøm (deLillos) og Mats Monstad.  
For barnehagene | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass| Gratis  

liV heier – festiValutstiller 2013 Tirsdag 17:00  |  Galleri Zink   |  
UTSTILLINGSåPNING  
Liv Heier er en naturlig festivalutstiller i det året vi feirer stemmerettsjubileet. Helt 
siden debuten på slutten av 1980-tallet har Liv Heier konsentrert seg om kvinnelige 
aktmotiver.  Vakre kvinner i en begrenset palett satt inn i stramme, ubestemmelige 
rom og trapper. Et snev av hverdag, et snev av drøm. Se side 94 for mer informasjon. 
Arrangør: Galleri Zink | Gratis 



åpningsforestilling Tirsdag 19:00   |  
Maihaugsalen              
Velkommen til en litterær forestilling bygget 
rundt årets festivaltema «Ansvar»! Med et knippe 
dyktige forfattere, skuespillere og musikere på 
scenen setter vi årets festivalskute på vannet og 
stoler på at den holder seg flytende uka gjennom. 
Velkommen til en åpningsforestilling vi håper vil bli 
både tankevekkende og underholdende. Vi håper 
den vil stille spørsmål som er relevante både i et 
samfunnsperspektiv og i  kunstnersammenheng.   

Vi har invitert de fire forfatterne Maria Tryti 
Vennerød, Vigdis Hjorth, Hans Olav Lahlum og 
Ingar Sletten Kolloen til å delta på scenen i en ny 
og utprøvende form, hvor de gjennom opplesning 
og diskusjon seg i mellom problematiserer 
grunnleggende spørsmål knyttet til litteratur, ansvar, 
estetikk og etikk.  

Skuespiller Bjørn Sundquist vil i rollen som forfatter 
stille seg spørsmålet om hvorvidt en forfatter må være 
ansvarsbevisst, eller om det er nok at man skriver god 
litteratur? Og hvis man har et ansvar, hvem er det 
man har et ansvar overfor?

Forestillingen rammes flott inn av musikk ved Steinar 
Raknes (kontrabass & vokal), Unni Wilhelmsen 
(vokal), Andreas Utnem (trøorgel) og Paolo Vinaccia 
(trommer). Teksten til Sundquists monolog er skrevet 
av Gro Dahle, og regien er ved Arne Rostad.

Kulturminister Hadia Tajik står for den offisielle 
åpningen av festivalen.  
 
Doblougprisen og Eckbos Legats minnepris deles ut 
under åpningen av Norsk Litteraturfestival.  
Billetter kr 350,-  De som har Festivalpass går gratis
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«Å leve mange liv gjennom språket.                         
Å famle og fomle og prøve ut ordene.  
Og ansvaret?  
At denne leken på en eller annen måte skal føles 
nødvendig, at tekstene som skrives på en eller annen 
måte skal være nødvendige. Det vil jeg svare, det kan 
jeg svare for, der står ansvaret og vipper.» 
Gro Dahle



Petrotech

2013

7-8 juni 2013 
på Høvleriet  &  Gamle Slaktehuset

www.viseoglyrikk.no
Billetter til salgs hos Scanticket.no



GRIMSTAD/
KRISTIANSAND/

ARENDAL/

6-11 
AUGUST 2013/

KJELL ASKILDSEN 
ØYSTEIN LØNN
ANNEKE VON DER LIPPE
HANNE KOLSTØ
LEONARD RICKHARD
KETIL BJØRNSTAD
MIREE ABRAHAMSEN
BENEDICTE MEYER KRONEBERG
HENRIK MESTAD
TERJE DRAGSETH
GAUTE HEIVOLL
LINN SKÅBER
LENE WIKANDER 
MORTEN STRØKSNES
LINE BAUGSTØ 
VIDAR KVALSHAUG 
THOMAS HYLLAND ERIKSEN
TROND BERG ERIKSEN
ARNHILD SKRE
TYRA TØNNESSEN
EIVIND TJØNNELAND
NILS OLE OFTEBRO
DET ANDRE TEATER
BODIL STENSETH
CORNELIUS JAKHELLN
ASBJØRN RIBE OG DE
MAGNHILD FOLKVORD
MARI JONASSEN
RITA LØVSETH SANDNES
ERLEND LARSEN
ERIK PIROLT
TORE REM
GEIR ANGELL ØYGARDEN
ALF VAN DER HAGEN
KIKKI JERNSLETTEN
OLA B. JOHANNESSEN
NILS CHRISTIAN MOE REPSTAD

Hold deg oppdatert på
ibsenhamsun.no eller på

facebook.com/ibsenhamsun
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nuruddin FaraH
Francesca siMon
sVein nyHus
Maria ZennströM
toMas bannerHed
MeretHe lindstrøM
cHristian jungersen
Kjersti annesdatter sKoMsVold
cecilie løVeid
eriK Valeur
toM egeland
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OnsDaG 29. Mai

litteraturtoget Onsdag  09:34   |  Fra Oslo til Lillehammer  |   LITTERATURTOGET 
Ønsker du en god og litterær start på dagen? Vil du varme opp til festivalfølelsen 
allerede på togturen oppover langs Mjøsa? Bestill billett gjennom NSB til toget 
som går fra Oslo S kl. 09:34 og gå inn på kupeen som er skiltet med Litteraturtoget. 
Forfattere annonseres senere. I samarbeid med NSB og Dagbladet | Togbillett

inn i elden Onsdag 10:00   |  Plan B  |   SANT OG SAKLIG       
For noen hundre år siden ble nesten 100 mennesker i Finnmark brent fordi man 
trodde de var hekser. Aina Basso har grepet fatt i dette emnet og skrevet romanen Inn 
i elden med handling fra Vardø i 1620. Romanen handler om de to jentene Dorothe 
og Elen. Elen er datter av en såkalt «klok kone», mens 16-årige Dorothe blir giftet bort 
til en mye eldre mann. Skjebnene deres krysses på dramatisk vis. Side for side nærmer 
vi oss brannen fra heksebålet som krever menneskeofre. Programleder: Jon Ewo. 
For ungdomstrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  

standup bokprat Onsdag 10:00 | Lillehammer bibliotek | FORFATTERMØTE   
Møte med Terje Torkildsen, forfatteren bak Marki Marco og Dystopia-serien, og 
fjorårets Uprisvinner.  
I samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oppland | For ungdomstrinnet | Påmelding 
for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  

rampete robin Onsdag 10:00 | Galleri Zink | ORd OG BILdE   
Det er egentlig ikke noe feil med Robin. Han er en sjarmerende gutt, til tross for 
alle sine bøllete påfunn. Men han passer ikke inn noen steder. Hjemme har han et 
par skikkelige, prektige foreldre og broren sin, Perfekte Peter. På skolen blir han 
alles syndebukk, og det er kanskje ikke så merkelig, så mye rart som han finner på! 
Dermed blir han fort lærernes mareritt og nabolagets skrekk, men først og fremst en 
sprø villstyring som alle barn elsker å lese om. Møt forfatteren bak Rampete Robin, 
Francesca Simon, i samtale med forfatter Arne Svingen. 
Fra 8 år | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  

hundetanker Onsdag 10:00 | Bingo´n | GROTTEN   
Hundetanker handler om Vera (13) og den ulveelskende faren som flytter til et lite 
sted, der det eneste som er mer forhatt enn ulven, er byfolka som liker den. Romanen 
er et møte mellom by og land, mellom det jordnære og det fantastiske, og med en 
lun og personlig humor. Forfatter Tyra T. Tronstad forteller hvordan hun jobbet med 
historien, om det å skrive, og hun vil lese fra boka.  
For 6.-8.trinn | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  
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aanrud 150 år 
– nye blikk på 
«idyllikeren»  
Onsdag 10:00-17:00   
| Gausdal Arena, 
folkebibliotek  | 
SEMINAR 
I 2013 er det 150 
år siden Gausdal-
forfatteren Hans 
Aanrud ble født. 
Geir Haugsbakk, Harald Bache-Wiig, Morten 
Jostad og Åsfrid Svensen setter Aanrud i nytt lys 
og inviterer også til guidet tur i Aanruds fotspor i 
Auggedalen. Se detaljert seminarprogram på www.
litteraturfestival.no. 
I samarbeid med Aanrud-jubileet og Gausdal kommune |  
Påmelding via eBillett | Kr 300,- 
 
opp med kjeften, ut med orda!  Onsdag 10:00-
13:00  |  First Hotel Breiseth | SEMINAR  
Som forfatter lever du kanskje ikke bare av det 
skrevne ord? Er du av de som blir bedt om å lese 
for forsamlinger eller presentere boka di i ulike 
sammenhenger? Og opplever du at denne hverdagen 
er en annen enn den inne på skriveloftet?  
Liv Gulbrandsen er en erfaren formidler og 
historieforteller. Etter et langt liv i radio, TV og på 
scenen deler hun av sine erfaringer fra møtet mellom 
bok og et levende publikum.  Liv er i dag daglig leder 
i foreningen Leser søker bok. Herfra har hun med seg 
kunnskap om å snakke så alle forstår, og kunnskap 
om tilpassing til ulike målgrupper.  
Velkommen til et praktisk og morsomt kurs som gjør 
deg i stand til å takle livet på veien! 
Arrangør: Leser søker bok |  Gratis | Påmelding til vl@
lesersokerbok.no

om å komme til 
orde  Onsdag 10:00  
|  Nansenskolen  | 
dEBATT   
William Nygaard 
og Kjersti Stenseng 
innleder til panel-
debatt om situasjonen 
for forfulgte forfattere 
i Norge. I panelet: 
Kjersti Stenseng, 
Kulturdepartementet, Anders Heger, Norsk PEN, 
Ingvild Herzog, Norsk Forfattersentrum, Elisabeth 
Dyvik, ICORN, og fribyforfatter Soudabeh Alishahi. 
Panelleder Carl Morten Iversen, Norsk PEN. 
I samarbeid med Lillehammer kommune, Nansenskolen og 
Norsk PEN  | Gratis 

hVem er nuruddin farah? Onsdag 11:00 | 

Hvelvet  |    OPPLySNINGSTId  
I nærmere 50 år har Nuruddin Farah utmerket 
seg som en av Afrikas viktigste forfattere, og 
vært en markant stemme innen engelskspråklig 
skjønnlitteratur. Farah er født og oppvokst i Somalia, 
men flyktet i 1974. Eksiltilværelsen har han tilbragt 
i en rekke land, og han er i dag bosatt i Sør-Afrika. 
Foredrag ved professor i medier og kommunikasjon 
og spesialist på afrikansk litteratur, Helge Rønning.  
Billetter kr 100,-

«Nuruddin Farah is one of the real interpreters of 
experience on our troubled continent. His insight goes 
deep, beyond events, into the sorrows and joys, the 
frustrations and achievements of our lives. His prose 
finds the poetry that is there.» 
Nadine Gordimer 
 
 

OnsDaG 29. Mai



22 
OnsDaG 29. Mai

doblougprisVinnerne leser Onsdag 11:00   |  
Søndre Park |   PARKMORGEN  
Doblougprisen deles ut under åpningen av festivalen, 
og Søndre Park er stedet for å høre de ferske 
vinnerne lese. Prisen ble første gang delt ut i 1938, 
opprettet på grunnlag av testamentarisk gave fra den 
norske forretningsmannen Birger Dobloug (1881-
1944). Prisens formål er å fremme norsk og svensk 
samtidslitteratur.  
Gratis 
 
fremtidsruiner  
Onsdag 11:00-17:00   | 
Kulturhuset Banken, 
Holbøsalen | SEMINAR  
Hvordan skapes 
hukommelse og 
fellesskap ut i fra 
forestillinger om steder 
og kulturminner? Og 
hvordan bruker litteratur 
og kunst  monumentalitet og kulturminne som 
utgangspunkt for en spekulativ og utopisk tenkning 
rundt kollektivitet?  
Blant de medvirkende er Stian Ådlandsvik, Lutz-
Rainer Müller, Janike Kampevold Larsen, Bodil Furu, 
Susanne Christensen og Thure Erik Lund.  
Arrangør: Harpefoss Hotell |  Billetter kr 100,- | Les mer på 
side 92   
 
hVem skriVer jeg for? Onsdag 11:00  |  
Nansenskolen  |  FORFATTERNES HUS   
Ingrid Storholmen med det første av to foredrag 
om tekstens tilgjengelighet. Med en rekke utgivelser 
bak seg av ulik sjanger og stil, deler hun her av sine 
erfaringer rundt det å skrive og bli lest.  
I samarbeid med Nansenskolen | Billetter kr 100,-

Verden har 
ingen hjørner 
Onsdag 11:00 | 
Galleri Zink, 2.etg | 
UTSTILLINGSåPNING      
Verden har 
ingen hjørner – 
Barnebokillustrasjoner 
av Svein Nyhus. En 
utstilling med et utvalg 
originaltegninger, 
kunstuttrykk og skisser fra noen av Svein Nyhus’ 
bildebøker. 
For alle | Gratis  

en mann og en taVle Onsdag 12:00 |  
Galleri Zink | ORd OG BILdE  
Illustratøren og barnebokforfatteren Svein Nyhus 
tegner og forteller på tavla si, leser fra pekebøkene 
om Lars og avslører en liten tryllekunst. 
For store og små fra 4 år | Påmelding for grupper | Åpent for 
andre hvis plass | Gratis  

marg og bein Onsdag 
12:00 | Bingo´n | GROTTEN  
De tre Marg & bein-
forfatterne, Ingunn Aamodt, 
Jon Ewo og Arne Svingen, 
har reist land og strand rundt 
for å skremme barn til å lese 
flere bøker. Og det fungerer! 
Marg & bein-serien teller nå 23 uhyggelige romaner 
og to novellesamlinger. De to nyeste bøkene heter 
Fingeren (Svingen) og Frank (Aamodt). Nå kommer 
trioen med sin skumle forestilling til Lillehammer. 
Dette kan bli farlig!
For mellomtrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre 
hvis plass | Gratis  
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røssland & torkildsen Onsdag 12:00  | Plan B |  2 På 1 TIME     
Ingelin Røssland og Terje Torkildsen har skrive mange populære ungdomsbøker  
dei seinaste åra. Saman har dei stukke av med Uprisen halvparten av gongene prisen er 
blitt delt ut. I løpet av denne timen vil du sannsynlegvis forstå kvifor.
I samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oppland | For ungdomstrinnet | Påmelding for grupper | 
Åpent for andre hvis plass | Gratis   
 
piCassokVinnen Onsdag 12:00 | Lillehammer bibliotek |  FORFATTERMØTE  
Ansiktet er vårt visittkort. Men hva skjer når man er født med et ansikt folk snur seg bort 
fra? I Picassokvinnen møter vi attenåringen Angelika. På nettet er hun anonym og hvem som 
helst, hun er modig, vakker og elskelig. Hun er 16 – 18 – 20 eller 40. Men det er i en annen 
virkelighet. En virkelighet som tar slutt hver gang hun skrur av pc’en. Picassokvinnen er en 
brutalt ærlig fortelling om ensomhet, annerledeshet og grenseløshet. Om ansvaret vi har for 
hverandre, eller unnlater å ha for hverandre. Men det er også en vakker fortelling om mot, 
raushet og kjærlighet. Møt forfatteren Taran Bjørnstad.
For ungdomstrinnet og vgs | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  
 
sykeseng eller bokhylle? Onsdag 12 :00 | Lillehammer Kunstmuseum, kafeen |  dEBATT 
Bør det offentlige bruke penger på å ruste opp bibliotektjenesten i vår digitale tid? 
I panelet: Carl I. Hagen, Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Kristian Meisingset, 
medredaktør i Minerva og frilanser, Erling Fossen, urbanist og styremedlem i 
Deichmans Venner, og Ingeborg Rygh Hjorthen, leder Norsk Bibliotekforening. 
Ordstyrer: Vidar Kvalshaug, forfatter, litteraturanmelder og kommentator i Aftenposten 
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek, Norsk Bibliotekforening og Nasjonalbiblioteket | Billetter kr 100,-

et møte mellom maria zennström og karl oVe knausgård  
Onsdag 12:00 |  Caf è Stift  |   NORdISK FORFATTERMØTE 
«Jag går fram och tillbaka mellan sängen och soffan, försöker läsa, håller om mig själv, 
stryker med handen över bröstet och magen och försöker säga att allt kommer att bli bra.  
Att allt är bra, vad som helst, ren tröst.»  
Den svenske forfatteren Maria Zennström har i likhet med Karl Ove Knausgård brukt 
av sitt eget liv for å fortelle en sterk historie. Hur ser ett liv ut om man inte har tillräckligt 
med kärlek? er en roman i dagboksform om ensomhet og begjær, ei bok som stiller 
sentrale spørsmål om hva ei moderne kvinne skal gjøre ut av livet sitt for å finne mening, 
tilhørighet og lykke i tilværelsen. I denne romanen møtes det vakre, det stygge og det 
selvutleverende i en rastløs prosa med en følelse av at allting snart er for sent. Zennström 
møter her sin norske forlegger og oversetter Karl Ove Knausgård til samtale. 
Billetter kr 100,- |  Boksalg og signering
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enten – eller – fritt Valg? Onsdag 12:00  |  Søndre Park  | OVERSETTERTIMEN
Enten – Eller utkom i februar 1843, noen få måneder før forfatterens 30-årsdag. 
Det over 700 sider store verket fikk, til forskjell fra Søren Kierkegaards påfølgende 
utgivelser, en svært god mottagelse. Dette til tross følte Kierkegaard ikke at hans 
hensikt med verket ble forstått. Verket utkommer nå på norsk, og oversetter Knut 
Johansen forteller hvordan verket er blitt forstått – og bør forstås. 
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis  

bokbussbobler Onsdag 13:00 | Kulturhuset Banken, Festsalen |  FORESTILLING  
Et arrangement med kåring av vinneren av årets tekstkonkurranse for barn,  
arrangert i samarbeid med Bokbussen ved Oppland fylkesbibliotek, forfattermøte 
mellom Francesca Simon (Rampete Robin) og Arne Svingen, og en fortelling av 
Trygve Ramnefjell. Programleder: Linn T. Sunne. 
I samarbeid med Oppland fylkesbibliotek,  Bokbussen |  For mellomtrinnet | Påmelding for grupper 
| Åpent for andre hvis plass | Gratis   
 
om Coetzees forfatterskap Onsdag 13:00 | Lillehammer Kunstmuseum, sal 2  
Hva er det som gjør Nobelprisvinner J.M. Coetzees litteratur stor? Coetzee-fans 
Per Petterson, Simon Stranger og Tonje Vold  utveksler synspunkter og trekker fram 
sine personlige lesererfaringer, favorittbøker og viktige linjer i Coetzees forfatterskap. 
Samtalen ledes av NRKs kritiker og programleder Marta Norheim.  
I samarbeid med NRK | Billetter kr 100,- 
 
lunsj i parken Onsdag 13:00   |  Søndre Park   
Kafeen i parken serverer som alltid smakfulle lunsjretter, og som gratis tilbehør 
kan du nyte romanutdrag og noveller i det grønne. Opplesning ved Vigdis Hjorth, 
Christian Jungersen, Taran Bjørnstad og Mikkel Bugge. De nominerte forfatterne til 
den aller første Nordisk råds pris for barne- og ungdomslitteratur offentliggjøres også 
under lunsj i parken i dag! Programleder: Ellen Sofie Lauritzen.   
Gratis | Boksalg og signering
 
film: Charlotte thiis-eVensen Onsdag 13:15  | Lillehammer kino, sal 3 
Charlotte Thiis-Evensen  er både kunstner og dokumentarist. I vår stiller hun ut på 
Lillehammer Kunstmuseum, og i forbindelse med festivalen vises to av hennes filmer. 
Kortfilmen Sannhetetens øyeblikk (2004) handler om tante Astri, som har hatt 
korketrekkere i over 50 år. Etter at moren dør, bestemmer hun seg for å klippe 
dem av. Filmen stiller spørsmål ved individets frihet til å velge seg bort fra sin egen 
fortid og sin egen familie. St.Jørgens plass (2012) er et portrett av enkeltmennesket 
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i institusjonen. Det er en dokumentar som handler om en viktig verdi som er i ferd 
med å forsvinne, også i de statlige institusjonene; omtanken for enkeltmennesket. 
Introduksjon ved Charlotte Thiis-Evensen. 
Arrangør: Lillehammer Kunstmuseum | Billetter kr 50,-

hVa kan en familiehistorie romme? lindstrøm møter aidt  Onsdag 14:00 
| Lillehammer bibliotek   |   NORdISK FORFATTERMØTE 
De har begge to mottatt Nordisk Råds Litteraturpris. De har begge to høstet stor 
anerkjennelse for novellene sine, og Aidt for sine diktsamlinger. I sine siste bøker 
har de begitt seg over i det større formatet. I Merethe Lindstrøms roman Dager i 
stillhetens historie har en stor taushet senket seg over det eldre ekteparet og historiene 
som de bærer på hver for seg, uten å ha delt dem med hverandre. I Naja Marie 
Aidts roman Sten saks papir rydder søskenparet Jenny og Thomas opp i det kaotiske 
dødsboet etter sin kriminelle far, og Thomas finner en bunke penger gjemt i en 
brødrister, noe som åpner for en rekke skjebnesvangre hendelser. I denne romanen er 
kjærlighet, sjalusi og hevn sterke drivkrefter for handlingen.  
Aidt og Lindstrøm skildrer mennesker og familierelasjoner som er svært ulike. Begge 
romanene bærer i seg noen tikkende bomber, nøster opp hemmeligheter og stiller 
spørsmål ved muligheten for forsoning med fortiden. Hvor godt kjenner man egentlig 
sine nærmeste? Hvorfor handler og lever et menneske som han eller hun gjør? Og i 
hvilken grad blir ens liv formet og styrt av hendelser som ligger lenger tilbake i tid? 
Programleder: Linn Rottem.   
Billetter kr 100,-  |  Boksalg og signering 
 

100-lista Onsdag 14:00 | Bingo’n   
Det å åpne en bok er som å åpne en dør til en annen verden. Men denne døra kan 
være blytung for den som sliter med å lese.  Derfor lanseres 100-lista 2013: 100 
lettleste gode bøker, valgt ut på bakgrunn av leservennlighet og litterær kvalitet. Her 
møter du forfattere som skriver godt, uten å gjøre teksten vanskelig. Noen av disse er 
Dan Eggen, Tor Erling Naas, Sigbjørn Lilleeng, Jon Ewo og Ida Løkås.  
Alle leser utdrag fra sine bøker, med eller uten tusj. Programleder: Hannah Wozene Kvam. 
Arrangør:  Leser søker bok  | For alle | Gratis 

 
hVem skriVer jeg for? Onsdag 14:00  | Nansenskolen  | FORFATTERNES HUS  
Gunstein Bakke med det andre av to foredrag om tekstens tilgjengelighet. Med en 
rekke utgivelser bak seg av ulik sjanger og stil, deler han her av sine erfaringer rundt 
det å skrive og bli lest. 
I samarbeid med Nansenskolen | Billetter kr 100,-  
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60 år med james bond  Onsdag 14:00 | Lillehammer Kunstmuseum, kafeen 
OPPLySNINGSTIMEN  
For 60 år siden debuterte forfatteren Ian Fleming med romanen Casino Royale. 
Dermed trådte James Bond inn på verdensarenaen. Fredrik Wandrup snakker om 
helten som stadig må sikre Englands ære på vegne av Dronningen og som gang på 
gang må ta ansvar for å få utsatt jordas undergang. Hvem var Ian Fleming? Hva er 
forholdet mellom bøkene og filmene? Hvordan har James Bond som helt kunnet 
overleve i så mange år? Hvorfor har han hatt så stor appell; både til politikere, 
litteraturforskere, filmentusiaster og vanlige folk? Se fram til en actionfylt time i det 
ellers fredelige kunstmuseet.  Billetter kr 100,-

om guus kuijer, årets almapris-Vinner Onsdag 15:00 | Galleri Zink | 
ALdRI VOKSEN    
I 2012 ble den nederlandske forfatteren Guus Kuijer hedret med Astrid Lindgren 
Memorial Award (ALMA) i Stockholm. Han har skrevet over tredve bøker for barn 
og unge, flere av dem har blitt til film og teaterstykker. Elina Druker, litteraturforsker 
ved Stockholms Universitet, vil ta oss med på en reise inn i Guus Kuijers verden.
Arrangør: NBI   | Gratis  

«a reader writing. a writer reading» Onsdag 15:00 | Kulturhuset 
Banken, Festsalen  |  HOVEdFOREdRAGET  
Den somaliske forfatteren Nuruddin Farah holder årets hovedforedrag. I nærmere 50  
år har  Farah utmerket seg som en av Afrikas viktigste forfattere, og vært en markant 
stemme innen engelskspråklig skjønnlitteratur. Farah er født og oppvokst i Somalia, 
men flyktet i 1974. Eksiltilværelsen har han tilbragt i en rekke land, og han er i dag 
bosatt i Sør-Afrika.  
Foredraget holdes på engelsk  | Billetter kr 100,-  

forrådt aV egen kropp Onsdag 15:00 | Café Stift |  NORdISK FORFATTERMØTE   
Hva hender når man ikke lenger kan stole på sin egen kropp eller hjerne? I Christian 
Jungersens roman Du forsvinner opplever Mia at ektemannen Fredrik i snikende 
tempo forandrer seg og begynner å ta helt gale avgjørelser. En sykehusinnleggelse har 
avdekket en hjernesvulst som gjør at Fredrik er i ferd med å endre personlighet, og 
snart har han satt hele deres liv og økonomi over styr. Har Fredrik selv ansvar for sine 
gjerninger, eller må man skylde på sykdommen? I Kjersti Annesdatter Skomsvolds 
roman Monstermenneske er hovedpersonen Kjersti blitt en fange i sin egen ME-
syke kropp; hun blir boende i foreldrenes kjeller, er fast kunde hos trygdetransport, 
skriver lister over alt hun bekymrer seg over og prøver å overbevise seg selv om at 
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hun fortsatt er et menneske. 
Bli kjent med to forfattere som 
utleverer kroppens svakheter 
og nederlag i en blanding 
av det absurd komiske, det 
trivielle, det såre og det djupt 
eksistensielle. Programleder: 
Mikkel Bugge.  
Billetter kr 100,-  |  Boksalg og signering

poesi i 
skjærings-
punktet 
Onsdag 15:00 | 
Lillehammer 
Kunstmuseum, 
sal 2  |   NORdISK 
FORFATTERMØTE 
Cecilie Løveid 
har ønsket seg den 
danske poeten 
Gitte Broeng som 
samtalepartner denne dagen. De to forfatterne jobber 
i flere formater, og har begge beskjeftiget seg med 
bildekunst i sine poetiske karrierer. Gitte Broeng har 
siden debuten med Interiør (2006) vært opptatt av 
og arbeidet med forholdet mellom ord og bilde, og 
hun har også samarbeidet med visuelt arbeidende 
kunstnere. Hun er aktuell med boksingelen 
Nordmenn jeg har kjent på Flamme forlag. Cecilie 
Løveid ble nominert til Brageprisen 2012 for 
diktsamlinga Flytterester. I år kommer samleutgivelsen 
Dikt 2001-2013.   
Vi får blant annet høre hvordan Gitte Broeng 
arbeider med å designe egne bøker, og Cecilie Løveid 
leser egne dikt hvor ekfraser og kunst har en sentral 
plass. Programleder: Cathrine Strøm.  
Billetter kr 100,-  

et stjerneskudd 
fra sVenska 
glesbygden: tomas 
bannerhed  Onsdag 
16:00   |  Lillehammer 
bibliotek  |   NORdISK 
FORFATTERMØTE     
Tomas Bannerhed har 
høstet Augustprisen og 
stor heder for romanen 
Korparna (Ravnene). Boka tegner opp et trøstesløst 
bilde av den svenske landsbygda på 70-tallet, hvor 
sønnen Klas ser sin far slite med gårdsdriften, et 
slit som blir mer og mer meningsløst og som etter 
hvert fører til at faren tipper over i galskapen. Skal 
sønnen ta sin plass i generasjonskjeden og ta ansvar 
for gården? Han som heller vil gå for seg selv og 
kikke på fugler og bli kjent med den spennende 
Stockholmsjenta Veronika. Dette er en roman med 
aura og ekko av Tarjei Vesaas og Sigmund Løvåsen, 
en roman som åpner luktesansene for naturen og 
bygda og gir deg lyst til å gå ut og høre på fuglene. 
Programleder: Vidar Kvalshaug.  
Billetter kr 100,-  |  Boksalg og signering 
 
fortellinger fra rettssalen Onsdag 16:00 | 
Lillehammer Kunstmuseum, kafeen 
I straffesaker hvor man ikke har en tilståelse, 
vil dommerne vanligvis bli presentert for ulike 
fortellinger om hva som skjedde. Eivind Kolflaath 
(Universitetet i Bergen) har observert rettens 
rådslagning om skyldspørsmålet bak lukkede 
dører i mer enn hundre straffesaker, og vil 
snakke om hvordan fortellinger virker styrende i 
bevisbedømmelsen.  
Arild Linneberg, professor i litteraturvitenskap, er 
leder for det nyetablerte Senter for Humanistiske 
Rettsstudier ved Universitetet i Bergen. Ut fra en 
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litteraturvitenskapelig innfallsvinkel har hans forskergruppe nå fullført et mangeårig 
prosjekt om justismord med vekt på fiktive og falske fortellingers betydning i retten, 
og på retten som teater. Boka Justismordets retorikk handler om dette, med vekt på 
både kjente og ukjente, erkjente og mulige justismord.  
Hør Eivind Kolflaath og Arild Linneberg snakke om sine respektive innfallsvinkler til 
jussens retorikk. Programleder: Vibecke Groth. 
Billetter kr 100,- 
 
kVinner som klarar seg  Onsdag 17:00 |Café Stift   
Ingelin Røssland, Maria Zennström og Rønnaug Kleiva fortel i sine seinaste romanar 
om sterke og oppegåande, men på same tid sårbare, kvinner. Hos Kleiva reiser ei 
moden kvinne gjennom land som mange ville ha tenkt på som utilgjengelege og 
farlege. Ho har kniv i sekken, tar sine førehandsreglar og nyt både livet, menn og vin. 
Men kvifor reiser ho alltid aleine? I Røssland sin roman Kirsebærsnø vaklar Cathrine 
mellom å bli i det trygge vanelivet med mannen Tom Ove, og å springe over i 
eventyret med den nye kjekke dyrlegen i bygda. Maria Zennströms roman spør «Hur 
ser ett liv ut om man inte får tilräcktligt med kärlek?»    
Samtaleleder: Cathrine Strøm.  
Billetter kr 100,-  |  Boksalg og signering  

redaktøransVar og ytringsfrihet Onsdag 17:00-18:30 | Lillehammer 
Kunstmuseum, sal 2  |   dEBATT  
«Anonymiteten dette sande Bolværk mot ytringsfriheden». 
«Ytringsfrihet er retten til å si det andre ikke liker å høre. Det er dem som ikke 
er glad i ytringsfrihet som snakker om ytringsansvar,» sier generalsekretær Per 
Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund som innleder til debatt rundt temaet 
redaktøransvar.  Er frykten for ubehagelige reaksjoner blitt styrende for hva vi 
publiserer? Går norske redaktører og forleggere på gummisåler under dekke av 
ytringsansvar? 
I panelet: Per Edgar Kokkevold, Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils Øy, 
Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Vebjørn Selbekk, ansvarlig redaktør i Dagen 
og Bjørgulv Braanen, ansvarlig redaktør Klassekampen. Debattleder: Kristian Skullerud. 
Arrangør:  GD  | Billetter kr 100,-  

den kubanske offentligheten og den intellektuelles ansVar  Onsdag 
17:00 | Galleri Zink 
Et møte med Desiderio Navarro, kubansk redaktør, oversetter og forfatter 
Fiende av folket, småborgerlig pseudososialist, homofil, pompøs og upålitelig ‒ 
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eller del av Revolusjonen? Kubanske myndigheter 
har hatt en rekke strategier for å marginalisere 
den intellektuelle. Samtidig har revolusjonen fra 
starten i 1959 også vært forpliktet på en filosofisk 
og intellektuell identitet. Hvilke muligheter vil den 
intellektuelle få i framtidens Cuba?  
Desiderio Navarro er en unik stemme i det kubanske 
samfunnet; en anerkjent tenker, skribent og redaktør 
som uredd har bidratt med politisk og filosofisk 
kritikk i en mannsalder. Han stiftet tidsskriftet 
Criterios i 1972, der nye ideer og teorier fra hele 
verden blir gjort tilgjengelig for kubanere. Han vil 
snakke om den intellektuelles historie og framtid på 
Cuba.  
Arrangør: Arr |Arrangementet vil foregå på engelsk 
| Billetter kr 100,- 
 
helaftens 
feiring aV 
aanrud-
jubileet  
Onsdag 18:00-
22:00 |  
Det hemmelige 
teater og 
Kulturstua i Ro   
Det hemmelige 
teater presenterer 
urpremiere på 
dramatiseringen av Hans Aanruds debutfortelling 
Hvorledes Vorherre fikk høet til Asmund Bergemellem. 
Medvirkende er Morten Jostad og Arnhild Vik. 
Kvelden avsluttes med Aanrud-buffet i den 
fabelaktige Kulturstua i Ro med tradisjonsrik kost fra 
Gausdal. 
I samarbeid med Aanrud-jubileet, Det hemmelige teater og 
Kulturstua i Ro |Teaterforestilling kr 200,-. Buffet kr 400,-.  | 
Mulighet for transport | Påmelding via eBillett 

norske 
noVeller 
Onsdag 
18:00-19:30 | 
Kulturhuset 
Banken, 
Festsalen 
Laila Stien, 
Merethe 
Lindstrøm og 
Frode Grytten 
har i en årrekke 
bidratt til norsk 
novellekunst, og 
vil i kveld lese 
fra sine noveller. 
Dessuten ber 
vi dem svare på 
hvordan de ser på 
novellens plass og 
muligheter blant 
andre sjangere, og hvilke  
nye, yngre novelleforfattere  
de vil anbefale oss å lese. 
Programleder: Janneken Øverland.  
Billetter kr 100,- | Boksalg og signering 
 
månedens bok Onsdag 18:00   |  Lillehammer bibliotek    
Den forbudte kjærligheten i ungdomsbøkene. NRK 
Bok inviterer til lesesirkel om forelskelse, tabuer, lyst 
og lengsel. Hva er tidstypisk og hva er tabu? Hvor 
kommer humoren inn? Forfatterne Linn T. Sunne, 
Ingelin Røssland og Terje Torkildsen tar med seg 
hver sin utvalgte ungdomsbok inn i en samtale med 
NRKs Anne Cathrine Straume.  
Arrangør: NRK | Gratis
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Vanære Onsdag 18:00-20:00 | Lillehammer kino, sal 3  | FORFATTER VELGER FILM 
J.M. Coetzees mest kontroversielle roman, Vanære, handler om den middelaldrende 
universitetsprofessoren David Luries vanære etter å ha forført en av sine unge 
kvinnelige studenter. Boka tar opp temaer som skyld, skam og ansvar i en sørafrikansk 
virkelighet etter apartheid, og utfordrer våre forestillinger om ofre og overgripere. I 
den australske filmadaptasjonen fra 2008 leverer John Malkovich et nådeløst portrett 
av Lurie, hans fall og gradvise forsoning med seg selv og verden. Gabriel Moro 
innleder til filmen.  
Billetter kr 100,- 
 
undset-forelesningen  Onsdag 18:00   |  Bjerkebæk  |  PIONERER OG 
FOREGANGSKVINNER 
Ebba Witt-Brattström vil i sitt foredrag snakke om Sigrid Undsets tidlige «New 
Women-fiction»-periode, hvor kunstnerromanen Jenny står sentralt. Hun vil også 
introdusere publikum for det nyetablerte nettstedet www.nordicwomensliterature.net.  
Ebba Witt-Brattström er svensk litteraturviter, professor og feminist.  
I samarbeid med Sigrid Undset-selskapet |  Billetter kr 150,- SUS-medlemmer kr 100,-  
 
hagefest for alle! Onsdag 18:00-23:00 | Nansenskolen   
Bli med oss ut i den lyse sommerkvelden med utendørs grilling, vin, opplesninger og 
musikk. Kjersti Annesdatter Skomsvold, Naja Marie Aidt og Märta Tikkanen leser. 
Åpen mikrofon utover kvelden for modige debutanter og andre som vil kaste seg utpå 
med egne tekster.  
Musikk ved Ósk, som beveger seg mellom folk- og visemusikkens fortellertradisjon, 
jazz og pop.  (Hvis regn, innendørs program.) 
I samarbeid med Nansenskolen |  Billetter kr 100,-

minibanken Onsdag 19:00   |  Kulturhuset Banken   
Oppkjøring til U-showet! Her får de seks Uprisklassene fra Akershus, Aust- 
Agder, Hordaland, Oslo, Hedmark og Oppland møte de nominerte forfatterne, Ellen 
Fjestad, Lars Mæhle, Helene Uri, Arne Svingen, Marianne Kaurin og Magne Hovden.   
For Uprisklassene | Åpent for andre hvis plass | Gratis

jakten på sannhet. erik Valeur og tom egeland Onsdag 20:00   |  Søndre 
Park  |   KRIM I PARKEN 
Da danske Erik Valeur debuterte med Det syvende barnet, trodde han at han hadde 
skrevet en vanlig roman og ikke en krim. Overraskelsen var stor da han ble tildelt den 
nordiske krimprisen Glassnøkkelen. Romanen forfølger skjebnene til barnehjemsbarn 
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som ble bortadoptert på seksti-og syttitallet, og 
nøster opp en nasjonal skandale.  
Vi har invitert Erik Valeur til et møte med en av 
Norges mest populære spenningsforfattere; Tom 
Egeland. Egelands siste utgivelse for voksne er 
Nostradamus testamente, som kom ut i høst og er 
hans fjerde thriller med arkeologen Bjørn Belto i 
hovedrollen.  
Egeland og Valeur har begge lagt journalistikken bak 
seg og satser for fullt på forfatteryrket. De deler en 
historisk interesse og sansen for research, og begge 
skriver fram hovedpersoner som besettes av jakten 
på sannhet. Men der stopper kanskje også likheten? 
Møt Egeland og Valeur i samtale med journalist og 
krimekspert Fredrik Wandrup. 
Gratis |  Boksalg og signering

stolte steV! Onsdag 
20:00-21:30   |  Café Stift  |  
KONSERT 

Hva slags bilde får man av kvinnen i tradisjonelle 
norske stev? Og hvordan blir det annet kjønn 
framstilt når samtidsforfattere prøver seg i stevs 
form? Å uttrykke seg gjennom stev har blitt gjort 
siden middelalderen og kan fortelle oss noe om folks 
liv, samliv og problematiske kjærlighetsforhold, både 

gjennom skjemt og alvor.  
Norsk Litteraturfestival har invitert Ingelin Røssland, 
Vigdis Hjorth og Cecilie Løveid til å utfordre 
stevsjangeren. De presenterer her sine nyskrevne 
tekster som byr på moderne blikk på kvinnen, 
noe som kan bli både frekt, ærlig og morsomt! 
Folkemusikerne Tone Romtveit, Øyunn Romtveit, 
Mari Dølven og Camilla Granlien framfører 
tradisjonelle og nyskrevne stev i skjønn forening. 
Programleder: Ingjerd Egeberg.  
I samarbeid med Lillehammer folkemusikkscene |  
Billetter kr 200,- Med festivalpass kr 100,- 
 
barnebokquiz Onsdag 21:00-23:00   |  Kulturhuset 
Banken, Holbøsalen   
Hvor mye kan du om barne- og ungdomslitteratur? 
Lett blanding fra litteraturhistorien for barn og 
ungdom. Uformell tone og topp stemning!  
I samarbeid med Foreningen !les | For voksne   | Gratis | 
Påmelding av lag på festivalkontoret | Maks 5 på hvert lag

i tolVte time Onsdag 
23:00 | Lillehammer kirke  
For noen hundre år siden 
ble nesten 100 mennesker 
i Finnmark brent fordi 
man trodde de var hekser. 
Aina Basso har skrevet 
romanen Inn i elden med 
handling fra Vardø i 1620, mens historikeren 
Liv Helene Willumsen har skrevet kildeskriftet 
Trolldomsprosessene i Finnmark. Sammen skal de 
snakke om en uhyggelig og grusom bit av norsk 
historie. Om anklager som det var umulig å renvaske 
seg fra, om tortur og om døden i et bål. Det blir 
heksedans av dansere fra Lillehammer og Gjøvik 
dansesenter. Programleder: Jon Ewo. 
Billetter kr 100,-
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Bli medlem av Sigrid Undset-selskapet!
www.undset.no

 

 
 
 
 "Og jeg ble stor pike, og jeg ble voksen. Og jeg lærte å kjenne mere og mere av livet. 

Også fattigdommen. Men det verste av den hadde jeg sett, med småbarns visjonære instinkt - den 
ydmykelse som truer de fattige i verden - den dag jeg stod å følte meg som en liten forbryterske  da 

skomakerkonen i Balkeby tok og gjemte bort duken Gerda." 
Fra "Fattige skjebner"
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litteraturtoget Torsdag 09:34   |  Fra Oslo til 
Lillehammer  |   LITTERATURTOGET 
Ønsker du en god og litterær start på dagen og vil 
du at festivalen skal starte allerede på veien? Bestill 
billett gjennom NSB til toget kl. 09:34 og gå inn på 
kupeen som er skiltet med Litteraturtoget.   
I samarbeid med NSB og Dagbladet  | Togbillett

diktatoren Torsdag 10:00 | 
Galleri Zink |  ORd OG BILdE  
En diktator kan gjøre akkurat 
som han vil. Han er størst 
og best og kan bestemme og 
befale. Alle skal være redde for 
diktatoren og adlyde ham og 
trøste ham hvis noe skjer. Er 
man diktator, er man diktator. 
Men er man en ganske liten 
diktator, kan det godt være at man blir veldig ensom 
etter hvert. For ingen kan bestemme at noen skal 
være ens venn. Diktatoren er skrevet av svenske Ulf 
Stark, en av Nordens mest anerkjente barne- og 
ungdomsbokforfattere, og illustrert av den unge og 
lovende finske illustratøren Linda Bondestam.
For småtrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis 
plass | Gratis  

marg og bein Torsdag 10:00 | Bingo’n |  GROTTEN   
De tre Marg & bein-forfatterne Ingunn  
Aamodt, Jon Ewo og Arne Svingen har reist land 
og strand rundt for å skremme barn til å lese flere 
bøker. Og det fungerer! Marg & bein-serien teller 
nå 23 uhyggelige romaner og to novellesamlinger. 
De to nyeste bøkene heter Fingeren (Svingen) og 
Frank (Aamodt). Nå kommer trioen med sin skumle 
forestilling til Lillehammer. Dette kan bli farlig! 
For mellomtrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre 
hvis plass | Gratis  

dristig bak skjermen  Torsdag 10:00   |   
Plan B  |   SANT OG SAKLIG 
Er nettet en liksomverden eller en slags parallellverden, 
der vi tillater oss mer – overfor oss selv og overfor 
andre? Tør mer og vil mer? Er det større takhøyde, 
større frihet og flere muligheter? Hvem er vi på nettet 
og hvem er vi i virkeligheten? Forstår vi hverandre 
forskjellig på nett vs «real life»? Hva er sannhet 
og hva er løgn? En deilig tumleplass eller kynisk 
markedsplass?  Møt forfatter og medieviter Taran L. 
Bjørnstad i samtale med Steffen Sørum.  
For ungdomstrinnet og videregående | Påmelding for grupper 
| Åpent for andre hvis plass | Gratis    
«Vi driver jo alle med et slags rollespill hver 
dag. Kanskje er det bare morsommere på nett? 
Friere. Det er ikke nødvendigvis sånn at det 
virkelige liv oppleves som mer virkelig for alle..»                                                                                                                                          
Anonym

hVis det er flere som 
juger nå Torsdag 10:00 | 
Lillehammer bibliotek | 
FORFATTERMØTE  
«En ettermiddag i januar 
forsvant Agnes. Noen hadde 
sett henne gå fra skolen og opp 
bakken mot tvillingblokkene der vi bor. Andre hadde 
sett henne ved butikken. Hun hadde handlet litt brus 
og noen epler, og ifølge kassadama – hun med håret 
som er mørkt ved røttene og bleket utover mot de slitte 
spissene – var hun helt som vanlig. Som om kassadama 
på Rimi kunne vite hvordan Agnes var når hun var 
vanlig.» Sånn starter boka Hvis det er flere som juger 
nå av Tyra T. Tronstad. En bok om vennskap og om 
å stikke av, og om hvorfor det å juge noen ganger kan 
føles som det eneste riktige å gjøre. Forfatteren vil lese 
fra boka og snakke rundt bokas tema. For ungdomstrinnet 
| Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  
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bjørnsonforelesningen 2013 Torsdag 10:00-12:00   |  Høgskolen i Lillehammer
Den prisbelønte forfatteren, feministen og journalisten Märta Tikkanen holder 
årets Bjørnsonforelesning med tittelen «Inspiration och konkurrens. Tankar kring 
konstnärsäktenskap». Kjærlighetens nødvendighet og umulighet, demokrati, 
ytringsfrihet og menneskerettigheter er sentrale temaer i Tikkanens forfatterskap. 
Hun tar opp prinsipielle og eksistensielle spørsmål fra et personlig og konkret 
ståsted. Opplevelser fra hennes eget stormfulle ekteskap med Henrik Tikkanen er 
ugangspunkt for flere av tekstene hennes.  
Innledning ved den svenske kritikeren og feministen, litteraturviter og professor, 
Ebba Witt-Brattström: «Märta Tikkanen. Från debatterad sjuttiotalsikon til älskad 
romanförfattere.» 
Buss fra Nansenskolen via Skysstasjonen kl. 09:30. Retur kl. 12:15.  
I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen og Maihaugen | Gratis

babybokkafé Torsdag 11:00 | Maihaugkafeen  
Det er så enkelt å ty til dei gode gamle når ein skal velja bøker for dei minste,  
det ein sjølv fekk opplese i barndommen. Og det er ikkje feil å lesa om Klatremus 
eller Pippi for den oppveksande generasjon, men det fins så mykje nytt på bokmenyen 
for barna. Mangfaldet i barnelitteraturen er mykje større enn før. Ingelin Røssland 
er forfattar og leiar av Norske Barne-og ungdomsbokforfattere sitt litterære råd, og 
vil gi ein guida tur gjennom nyare litteratur for dei minste med hovudvekt på bøker 
av norske forfattarar og illustratørar. Kanskje finn ein arvtakaren til Klatremus i 
mangfaldet? Forfattar Anna Folkestad vil lese frå ei av bøkene sine. 
For barselgrupper og småbarnsforeldre | Gratis   
 
anda i ødemarka Torsdag 11:00 | Gjøvik bibliotek |  FORFATTERMØTE  
Ragnar Aalbu og en gjeng småskolebarn blar seg gjennom den nesten sanne  
historien om Anda i ødemarka. Ragnar Aalbu har en egen evne til å bruke ordspill og 
gjøre dem til sine. Denne historien handler om en and som har tenkt seg ut i ødemarka 
på fisketur. Men på veien ut av byen løsner fiskekroken fra stanga, og en rekke 
forbipasserende involveres ufrivillig i turen. Dagen blir ikke helt som anda har tenkt. 
For småtrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  

lesning, fellesskap og ansVar i litteraturkritikken  Torsdag 11:00 | 
Kulturhuset Banken, Holbøsalen |  KRITIKERSEMINARET 
Kritikerlagets årlige Lillehammer-seminar vil i år ta utgangspunkt i ideen om 
«kritisk ansvar». Hvilket ansvar har kritikerne og kritikken? Og hvem har ansvaret for 
kritikerne? Kan vi forstå «kritisk ansvar» både som ansvarlighet under utøvelsen av 
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kritikk, kritikkens samfunnsmessige ansvar og det prekære i ansvarsbegrepet?  
Åpningsforedrag ved Kaja Schjerven Mollerin, kritiker i Klassekampen og stipendiat i 
litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. 
Når en bok blir anmeldt, snakker vi gjerne om en boks mottakelse. Men hvor gode 
er vi som kritikere til å ta en bok imot? Kaja Schjerven Mollerin vil forsøke å si noe 
om betydningen av en kritikk som åpner opp og løfter fram, heller enn å plukke fra 
hverandre og rive ned. 
Arrangør: Norsk Kritikerlag | Billetter kr 100,-

debutantene kommer! Torsdag 11:00    |  Søndre Park   |   PARKMORGEN  
Opplesning ved fire av fjorårets skjønnlitterære debutanter: Peter F. Strassegger med 
Stasia, Siw-Anita Kirketeig med Alt kjød er grønt gras, Lars Joachim Grimstad med 
Statsminister Fahr og Sønn. Barna som forsvant og Ellen Fjestad med Sammen skal vi 
holde himmelen. Forfatterne presenteres av Eirik Ingebrigtsen.  
Gratis  |  Boksalg og signering

kunstpause Torsdag 11:30-11:45   |   Lillehammer Kunstmuseum  
Introduksjon til filmen No Sex Last Night av Sophie Calle ved Hilde Fauskerud, 
Lillehammer Kunstmuseum. Filmen vises på Lillehammer kino fredag 13:30 i sal 3. 
Gratis 

kompisen Torsdag 12:00 | Galleri Zink | ORd OG BILdE   
Moni Nilsson er svensk barnebokforfattar, og kanskje mest kjend for bøkene  
om Tsatsiki, men for dei litt yngre barna har ho skreve ein serie om veslejenta Olivia 
og bamsen hennar, Kompisen. Desse bøkene handlar om den skiftande dynamikken 
som finst i djupe venskap, men har også morosame blikk på det spesielle forholdet 
barn kan ha til kosedyra sine. Moni Nilsson fortel og viser illustrasjonar frå bøkene 
om Kompisen. Programleder: Janne Aasebø Johnsen. 
For barnehagene | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  

rampete robin Torsdag 12:00 | Gjøvik bibliotek | FORFATTERMØTE   
Det er egentlig ikke noe feil med Robin. Han er en sjarmerende gutt, til tross  
for alle sine bøllete påfunn. Men han passer ikke inn noen steder. Hjemme har han 
et par skikkelige, prektige foreldre og broren sin, Perfekte Peter. På skolen blir han 
alles syndebukk, og det er kanskje ikke så merkelig, så mye rart som han finner på! 
Dermed blir han fort lærernes mareritt og nabolagets skrekk, men først og fremst en 
sprø villstyring som alle barn elsker å lese om. Møt forfatteren bak Rampete Robin, 
Francesca Simon i samtale med forfatter Nina E. Grøntvedt. 
For mellomtrinnet  | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  
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det blir pinlig 
uansett Torsdag 12:00   
|  Plan B  |  2 På 1 TIME  
På tretten dager har 
forfatterne Tyra T. 
Tronstad og Bjørn 
Sortland skrevet 
romanen Det blir pinlig 
uansett, som kommer 
ut denne høsten. Møt 
forfatterne i samtale og med opplesninger fra den 
rykende ferske boka. 
For  ungdomstrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for 
andre hvis plass | Gratis 

pym petterson Torsdag 12:00   |   
Lillehammer bibliotek  |  FORFATTERMØTE   
Forfatter Heidi Linde forteller og leser fra Pym 
Petterson og hennes mislykka liv. Hun vil også 
fortelle litt om hvordan hun ble forfatter, hvor ideene 
kommer fra og kanskje kommer også noen skrivetips. 
For mellomtrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre 
hvis plass | Gratis  

4 forfattere og 1 band 
Torsdag 12:00  |  Brenneriet      
Møt forfatterne Hans 
Olav Lahlum, Are Kalvø, 
Tor Erling Naas og Ida 
Løkås samt bandet Hippt. 
Forfattere og band er 
stemt fram av elever ved 
Mesna, Lillehammer og 
Vargstad videregående skoler. Elevene har selv drevet 
prosjektet fram og planlagt forestillingen, og elevene 
leder arrangementet.  
For 1.klasseelever ved de videregående skolene | Åpent for 
andre hvis plass |  Gratis  

frode 
grytten beat 
band Torsdag 
12:00 og 13:15 
| Bingo´n |  
GROTTEN  
Forfattar Frode 
Grytten har fått 
med seg forfattar 
og musikar 
Pedro Carmona-
Alvarez, samt 
nokre av dei 
finaste vestlandsmusikarane som finst. Saman utgjer 
dei Frode Grytten Beat Band.  
I denne musikalsk-litterære forestillinga preiker 
dei om å kome heim til og om å stikke av frå den 
same staden, om å vekse opp og vekse ut, om å finne 
kjærleiken og miste ho. Og det handlar om draumar. 
Om plassar. Om songer og tid som glir i kvarandre. 
Elevane får to forfattarar, eitt band, eit titals gode 
tekstar og nokre flotte låtar. Beatpoesi, både fortidas 
og notidas, tradisjon og samtid, USA og Norge. Dei 
får spisse songar, spisse tekstar og spisse skor. Me 
lovar.  
I samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oppland | For 
videregående | Åpent for andre hvis plass | Gratis

har oVersetteren oppdrageransVar? 
Torsdag 12:00  |  Søndre Park  |  OVERSETTERTIMEN 
Mange mener at små gryter har sarte ører, og 
oversetterne blir av og til bedt om å tilpasse 
bøkene for å skåne de yngste leserne. Men er det 
oversetterens ansvar å drive sensur? Forfatter og 
oversetter Cecilie Winger snakker om kaker og vin, 
om didaktikk og søte hundevalper, om banneord og 
hamburgere, og om adapsjon og mye annet. 
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis 
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så høyt er du elsket Torsdag 12:00  |  Lillehammer Kunstmuseet, kafeen
Hvem tar ansvar når vi selv ikke klarer? I Så høyt var du elsket skriver 
Nikolaj Frobenius om en sønns fortvilelse over å se faren forvitre i og utenfor 
omsorgsinstitusjoner. Kan samfunnets byplanleggere og arkitekter tenke nytt og bidra 
til bo- og livskvalitet også når mennesker ikke kan ta ansvar for seg selv? Opplesning 
av Frobenius fra Så høyt var du elsket. Miniforedrag ved Hege Maria Eriksson, fagsjef 
for arkitektur i Norsk Form.  
Arrangør: Norsk Form | Gratis  
 
2 x Vesaasprisen: kriznik møter strassegger Torsdag 12:00   |  Café Stift  |   
FORFATTERMØTE 
Årets debutantprisvinner Peter Franziskus Strassegger har mottatt strålende kritikker 
for sin roman Stasia. Her møter vi 11 år gamle Armin og storesøsteren Stasia, som 
ikke har en oppvekst helt etter oppskriften. Heidi Marie Kriznik mottok Tarjei 
Vesaas’ debutantpris i 2002 for romanen Applaus, og nå, ti år etter, har hun tre 
romaner bak seg. Empati og innlevelse er nøkkelord for hennes forfatterskap. Hennes 
siste bok Du kan sove her gir et mangefasettert bilde av et ekteskap mellom en etnisk 
norsk kvinne og en arabisk mann. De viktigste karakterene i romanene hennes er 
ikke-etnisk norske, og med dette åpner hun for å undersøke relasjoner på tvers av 
ulike bakgrunner.

Både Kriznik og Strassegger har norsk mor og østerriksk far. Gjør det noe med 
blikket deres når de skriver? Vi spør også hva det har betydd for dem å få Tarjei 
Vesaas’ debutantpris, og hvilken betydning det har for veien videre som forfatter. 
Samtaleleder: Anne Oterholm.  
Billetter kr 100,-  
 
kort om ekstremisme Torsdag 12:00 - 13:30  | Hvelvet  | OPPLySNINGTId  
Tre korte foredrag som berører ekstremismens ulike sider. Lars Gule skriver om 
ekstremismens kjennetegn i boka Ansvar og motsvar. Hvordan kjenne igjen og ta 
til motmæle mot ekstremister? Aage Storm Borchgrevink går med boka En norsk 
tragedie inn i Anders Behring Breiviks barndom og oppvekst, og stiller et av de mest 
kontroversielle spørsmålene etter 22. juli: Hvordan kunne en vestkantgutt ende 
som en av de verste terroristene i Europa etter andre verdenskrig? Erika Fatland 
har skrevet om både terroraksjonen mot Beslan i Nord-Kaukasus i 2004 og det 
norske terrorangrepet 22. juli 2011. Hvordan overlever et samfunn og hvordan lever 
enkeltmennesker videre etter en katastrofe? Programleder: Olav Brostrup Müller. 
Billetter kr 100,-  | Boksalg og signering
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«att skapa klasskamp» Torsdag 
13:00 | Kulturhuset Banken, Holbøsalen | 
KRITIKERSEMINARET 
Foredrag av John Swedenmark, svensk kritiker, 
oversetter og kulturredaktør i Arbetet. Han sier: 
«Som redaktör för kultursidorna i veckotidningen 
Arbetet (f d LO-Tidningen) har jag i uppdrag 
att bevaka och främja en över hundra år gammal 
arbetarlitteraturtradition. Samtidigt hävdar jag i 
min egen kritiska praktik, till exempel böckerna 
Kritikmaskinen och Baklängesöversättning, en estetik 
byggd på mötet mellan kropp, språk och samhälle. 
Mitt föredrag handlar om hur dessa två roller ibland 
ändå bildar allians, trots den skenbara konflikten 
mellan instrumentell ideologiproduktion och 
förutsättningslös semiotisk grundforskning.» 
Arrangør: Norsk Kritikerlag | Billetter kr 100,-

lunsj i parken 
Torsdag 13:00   |  
Søndre Park  
Omgitt av grønne 
bjørketrær og blide 
festivalgjester kan 
du nyte en kaffe 
eller fullverdig lunsj, 
mens du også blir 
servert åndelig føde.  
Opplesning ved 
Christian Kracht (Sveits), Laila Stien, Mette Karlsvik 
og Alyson Noël (USA). Programleder: Mikkel Bugge.  
Gratis   | Boksalg og signering

u-showet Torsdag  
13:00  | Kulturhuset  
Banken, Festsalen  
De seks nominasjonsklassene 
fra Akershus, Aust-Agder, 
Hordaland, Oslo, Hedmark 
og Oppland vil fortelle hvem som skrev fjorårets 
beste ungdomsbok og kåre vinneren av Uprisen 
2013. De nominerte forfatterne er Ellen Fjestad med 
Sammen skal vi holde himmelen, Marianne Kaurin med 
Nærmere høst, Lars Mæhle med Fuck off I love you, 
Magne Hovden med Åndejegerne og Helene Uri og 
Arne Svingen med Din vakre jævel. Det vil bli opp-
lesning fra de nominerte bøkene av skuespiller og 
forfatter Anna Bache-Wiig og underholdning. Kon-
feransier er to ganger Uprisvinner Terje Torkildsen. 
Les mer om Uprisen og de nominerte forfatterne på 
uprisen.no.  
I samarbeid med foreningen !les og seks fylker | Åpent for 
andre hvis plass | Gratis 

piCassokVinnen Torsdag 13:00 |  
Gausdal Arena, folkebibliotek | FORFATTERMØTE 
Ansiktets eneste funksjon er estetikk. Det er vårt 
visittkort. Men hva skjer når man er født med et 
ansikt folk snur seg bort fra?   
I romanen Picassokvinnen møter vi attenåringen 
Angelika som lever sitt sosiale liv på nettet. Der er hun 
alt hun ikke er i virkeligheten. Vakker og spennende. 
Modig og forførerisk. Når Angelika slår av pc'en, 
er ensomheten lammende og altomfattende, og når 
den eneste hun er glad i forsvinner, må hun bryte 
ut av isolasjonen. Dette er en dramatisk og vakker 
fortelling om annerledeshet, grenseløshet og mot. 
Forfatteren Taran L. Bjørnstad vil fortelle om research 
og skriveprosessen; fra idé til bok.  For videregående | 
Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  
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faCe-to-faCe 
with time: the 
authorship of j.m. 
Coetzee Torsdag 13:30   |  
Lillehammer bibliotek  |   
OPPLySNINGSTId 
Verdens fremste 
Coetzee-forsker, David 
Atwell, foredrar om 
nobelprisvinner J.M. 
Coetzee.  
«Now I am face to face 
at last with time,» says 
the fugitive, Michael 
K, when he reaches the mountaintop in the semi-
desert above the little town of Prince Albert. «Now 
there is nothing for me to do but live, through 
time, like an ant boring its way through a rock.» K’s 
exhilaration is matched by that of the writer, who 
like John, the subject of J.M. Coetzee’s fictionalized 
autobiographies, is able to transform his work into «a 
gesture of refusal in the face of time.»   
This lecture on the historical basis of some of 
Coetzee’s most famous fictions, will trace the 
development of the novels from their sometimes-
unlikely beginnings to their final artistic achievement. 
Billetter kr 100,-  | Samtalen vil foregå  på engelsk 
 
under samme himmel Torsdag 14:00 | Café Stift 
Samtale med de to tidligere fribyforfatterne Chenjerai 
Hove (Zimbabwe) og Soudabeh Alishahi (Iran) og 
nåværende fribyforfatter Kareem Amer (Egypt). 
Chenjerai Hove har utgitt poesi, romaner, essays og 
barnebøker, og skriver både på engelsk og shona. I 
1989 ble han tildelt den afrikanske NOMA-prisen 
for romanen Knokler. Soudabeh Alishahi var Oslos 
første fribyforfatter. Hun har skrevet novellesamlinger 
og romaner, og flere av dem ble stanset for utgivelse av 

den iranske sensuren. I 2009 ble 
den egyptiske bloggeren Kareem 
Amer invitert til Lillehammer. 
Han satt da fengslet i hjemlandet. 
Nå er han fribyforfatter i Bergen, 
og ser frem til å besøke Norsk 
Litteraturfestival og fortelle om 
sine erfaringer.  Programleder: 
Hilde Hagerup.  
Samtalen vil foregå delvis på norsk og delvis på engelsk | 
Billetter kr 100,-  | Boksalg og signering 

kjør debatt (hysj!) 
Torsdag 14:00   |  Lillehammer 
Kunstmuseum, kafeen   |   
dEBATT 
Vil biblioteket ta den 
ubehaglige debatten? Kan alt 
sies og debatteres i biblioteket, 
og hvor går grensen for 
hvem man kan invitere? I 
panelet: Mariann Schjeide, biblioteksjef Ålesund 
bibliotek, Randi Skeie, rektor og tidligere leder av 
Norsk Litteraturfestival, Leif Høghaug, forfatter og 
redaktør i Bokvennen og Monica Helvig, nestleder 
Litteraturhuset i Oslo. 
Ordstyrer: Vidar Kvalshaug, forfatter, 
litteraturanmelder og kommentator i Aftenposten. 
Arrangør: Oppland Fylkesbibliotek, Norsk Bibliotekforening 
og Nasjonalbiblioteket  |  Billetter kr 100,- 
 
ukraina på kartet Torsdag 14:00  |  Hvelvet  
Larysa Denysenko (f. 1973) er en populær og 
storselgende forfatter i sitt hjemland. Hun er i tillegg 
jurist, arbeider med barn og unges rettigheter og leder 
sitt eget kulturprogram på tv. Hun har sju romaner 
bak seg siden debuten i 2002, og romanene Dancing 
in Masks og Sara’s band Saraband ble i henholdsvis 
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2006 og 2008 kåret til Ukrainas beste bok.  
Tymofij Havryliv (f.1971) har skrevet i et utall sjangre, deriblant poesi, romaner og 
essays. Han er særlig aktiv på det ukrainske og det tyske kulturfeltet, og har blant 
annet oversatt Georg Trakl og Thomas Bernard til ukrainsk. I 2009 ble hans roman 
Where is your home, Odysseus? oversatt til tysk.  
Møt de to ukrainske forfatterne i samtale med Martin Paulsen. Det vil bli lest utdrag 
i norsk oversettelse fra Denysenkos Sara’s band Saraband og Havrylivs En magisk 
verden. Ingrid Storholmen leser fra sin bok  Tsjernobylfortellinger. 
I samarbeid med prosjektet More countries, more books (Kiev, Ukraine) | Gratis 
 
engasjementets nødVendighet, engasjementets pris  
Torsdag 14:00 | Kulturhuset Banken, Holbøsalen | KRITIKERSEMINARET 
Forfatter og kritiker Espen Stueland i samtale med Margunn Vikingstad.   
Vår tids presserende miljøproblemer, klimakrise og fremtidsfrykt har fått enkelte 
forfattere til å skrive en mer ansvarlig og engasjert litteratur, vel vitende om at 
kritikerne står parat med innvendinger mot engasjert litteratur. Hvordan skal slik 
litteratur skrives, hvordan skal den leses og hvordan skal den kritiseres? Hvordan 
skal balansen mellom det kunstneriske og det politiske veies? Espen Stueland 
etterlyser sterkere engasjement hos kritikere, og spør om kritikerne selv er istand til 
å se at bruken av kvalitetsbegrepet fungerer ideologisk. Trengs det et nytt språk for å 
håndtere vår tids brennbare spørsmål? 
Arrangør: Norsk Kritikerlag | Billetter kr 100,- 
 
retten til en stemme  Torsdag 14:00-15:30 | Nansenskolen   
Märta Tikkanen i samtale med Ebba Witt-Brattström. Årets Bjørnsonforeleser tar 
opp prinsipielle og eksistensielle spørsmål fra et personlig og konkret ståsted. Møt 
opp og delta i samtalen! 
I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen og Lillehammer Museum | Billetter kr 100,-

bokmarkeder i Vekst Torsdag 15:00   |  Kulturhuset Banken, Festsalen | dEBATT 
Kina, Brasil, Tyrkia og India er eksempler på bokmarkeder i vekst – i en tid da 
verdens bokmarkeder står overfor store utfordringer. Eksporten av norsk litteratur 
til disse landene har de siste årene økt markant. Kinesiske, brasilianske, tyrkiske og 
indiske forleggere og agenter møtes til en diskusjon om litteraturens livsbetingelser i 
deres markeder. Hvordan ser markedene deres ut? Hva gjør norsk litteratur interessant 
for dem? Panel: Patrizia van Daalen (Kina), Pasi Loman (Brazil), Sevi Sönmez 
(Turkey) and Minakshi Thakur (India). Moderator: Oliver Møystad, NORLA. 
Arrangør: NORLA og Den norske Forleggerforening | Gratis
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hVa er det du 
egentlig driVer med? 
Torsdag 15:00 | Galleri 
Zink | ALdRI VOKSEN   
Hva holder du egentlig 
på med? Hvorfor gjør 
du det sånn? Hvordan 
gjør du det? Hva er det 
som skjer i hodet ditt? 
To forfattere utforsker 
hverandres verk ved å 
stille de veldig store og 
noen ganger ganske små 
spørsmålene. En samtale 
mellom forfatter Arne 
Svingen og illustratør/
forfatter Ragnar Aalbu. 
Billetter kr 100,- 

nordisk lesekVartett 
Torsdag 15:00   |  
Lillehammer bibliotek   
Opplesninger ved 
fire yngre nordiske 
forfattere. Svenske Tomas 
Bannerhed leser fra den 
Augustpris-vinnende 
debutromanen Ravnene, 
Eirik Ingebrigtsen leser fra 
Heimfall. Ei juleforteljing 
(nominert til P2-lytternes 
romanpris), Heidi Marie 
Kriznik leser fra sin 
nyeste roman Du kan sove 
her, og danske Christian 
Jungersen leser fra Du 
forsvinner. Programleder: Anne Oterholm.  
Billetter kr 100,-  | Boksalg og signering 

«sinun äänesi kaiku - the eCho of your 
VoiCe» Torsdag 15:00 | Kulturhuset Banken, 
Holbøsalen | KRITIKERSEMINARET 
De finske poetene Miia Toivio & Marko Niemi er 
tilbake i Norge med en ny lydpoesiperfomance.  
«This sound poetry performance is a dialog of two 
voices crossing and intertwining with each other. 
Emotional yet funny, it’s about love and caring; or 
teasing and tearing apart. It is about connecting 
with another but also finding distance, a place in the 
dialogic space where the other appears as strange, 
though still familiar. In the end it is a joint enjoyment 
in the language(s) and the possibilities they offer.» 
Arrangør: Norsk Kritikerlag | Billetter kr 100,-

ekstremisme: 
fra holdning 
til handling 
Torsdag 
15:00-16:30   |  
Lillehammer 
Kunstmuseum, 
sal 2  |  dEBATT   
22. juli 2011 
rammet terroren 
Norge. Den kom 
ikke fra en gruppe 
radikale islamister, slik de fleste hadde fryktet etter 
11. september-angrepene, terrorbombene i Madrid 
og London, og massakren i Beslan. Den kom fra én 
høyreekstremist.  
Vi lever i en tid der de politiske ytterlighetene er 
i vekst og der et økende antall mennesker synes 
villige til å benytte seg av politisk vold og terrorisme 
for å forfølge sine mål. Hvor kommer ekstremisme 
fra, og hvordan skapes en ekstremist? Hva er 
forholdet mellom ekstreme holdninger og ekstreme 
handlinger? Hvor går egentlig grensen mellom det 
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radikale og det ekstreme? Hvilket ansvar har vi for å 
motarbeide ekstremisme, og hvilke virkemidler kan 
vi benytte oss av uten å bryte med grunnleggende 
idealer i et liberalt demokrati?   
Panel: Lars Gule, Aage Storm Borchgrevink, Erika 
Fatland og Laila Bokhari. Debattleder: Joakim 
Hammerlin. 
Billetter kr 100,- 
 
med liVet som innsats: 
eksilhistorier Torsdag 16:00 
|  Café Stift  |  INTERNASjONALT 
FORFATTERMØTE   
Hvordan være forfatter i et land 
som forfølger sine kunstnere 
med sensur, sanksjoner og 
trusler om tortur? Møt tre 
forfattere og filmskapere som 
alle kan fortelle sterke historier 
om undertrykkelse. Samtale 
med Thida fra Myanmar/
Burma, Philo Ikonya fra 
Kenya (tidligere fribyforfatter 
i Oslo) og Andrei Nekrasov 
fra Russland (tidligere 
fribyforfatter i Haugesund). 
Samtaleleder: Anders Heger. 
Samtalen vil foregå på engelsk | 
Billetter kr 100,- 

erik Valeur Torsdag 16:00 | Gravdahl Bokhandel 
Møt Erik Valeur som snakker om og leser fra 
sin suksessdebut Det syvende barnet. En bok som 
ruller opp en mørk historie med skjebnen til 
barnehjemsbarn på 60-tallet.  
I samarbeid med Gravdahl Bokhandel | Gratis | Boksalg og 
signering 

gjennom nåløyet: fire ferske Torsdag 17:00   |  
Lillehammer bibliotek   
Hvordan er det å gi ut sin første bok, hvordan kom 
forfatterne gjennom nåløyet, og hva har de egentlig 
skrevet? Bli nærmere kjent med fire av fjorårets 
debutanter. Marianne Kaurin har debutert med den 
prisbelønte ungdomsromanen Nærmere høst, Lars 
Haga Raavand med diktsamlinga Hvalfall, Ida Høyer 
med romanen Under verden, og Siv Wyller med den 
hysterisk morsomme barneromanen Hockeysveis fører 
til dårlige rim. Møt dem i samtale med Janneken 
Øverland.  
Billetter kr 100,- 
 
å skriVe for dei som 
ikkje Vil lesa Torsdag 17:00 |  
Hvelvet  | UPRISFOREdRAGET 
Har forfattarar eit ansvar for at 
nye generasjonar blir lesarar? 
Ja, det meiner i alle fall Terje 
Torkildsen. Derfor skriv han 
for dei som ikkje vil lesa. Dette arbeidet har gitt han 
to Uprisar, i 2009 for Marki Marco og i 2012 for 
Dystopia III. 
Billetter kr 100,-   
 
kammerkonsert og kåseri: 
tilregnelig ondskap og 
priVat galskap Torsdag 17:00   
|  Lillehammer Kunstmuseum, 
store sal  |  KONSERT   
Bli med på en unik og 
dagsaktuell kammerkonsert som 
retter blikket mot terror, frykt, håp og kjærlighet. 
Komponist og musiker Håvard Lund har det 
kunstneriske ansvaret, Forsvarets stabsmusikk bidrar 
med musikk og terrorforsker og forfatter Laila 
Bokhari kåserer. Det musikalske bakteppet legges 
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med utvalgte verker av Reich, Wallin, Messiaen, Pärt 
m.fl. Tekstene beveger seg fra det stor-politiske til 
det jordnære og er hentet fra Bokharis bok Hellig 
Vrede, 22.juli-kommisjonens rapport, samt fri 
tale. Forestillingen stiller ubehagelige men viktige 
spørsmål som har oppstått i etterkant av 22.juli 2011. 
Billetter kr 150,- 
 
store satans fald. 
fenomenet nielsen Torsdag 
17:00  | Galleri Zink 
Danske Nielsen, tidligere kjent 
som Claus Beck-Nielsen, har 
blitt et fenomen både som 
forfatter, performancekunstner 
og musiker. Han har levd som papirløs på gata i 
København, arrangert sin egen død, reist til Irak og 
USA for å innføre demokratiet og vært gjennom en 
rettssak for å forsvare sin egen litteratur. Nå har han 
avsluttet sin verdenshistoriske demokrati-trilogi med 
romanen Store Satans Fald, hvor kompanjongene 
Nielsen og Rasmussen reiser til Iran for å samle 
folket til revolusjon. Hva vil Nielsen med sine bøker? 
Er han alvorlig eller ironisk? Er hans romanskrift et 
spill? Driver han gjøn med oss?  
Programleder: Mette Karlsvik. 
Billetter kr 100,-

fernanda nissen Torsdag  
18:00   |  Bjerkebæk  |  PIONERER 
OG FOREGANGSKVINNER 
Mange har hørt om Fernanda 
Nissen, men få vet noe særlig 
om henne. Hva var det som fikk 
datter av Konsul Thomesen i 
Kragerø, Petra Gregorine Fernanda Thomesen, til 
å stille som formann for den første fagforeningen 
for kvinner, Kvindelige Fyrstikarbeiderskers Forening, 
etter at de streikende fyrstikkarbeiderskene la ned 

arbeidet i protest mot umenneskelige arbeidsforhold 
i 1889? Som kvinnesakspionér og kulturskribent 
med en rekke politiske verv ble Fernanda Nissen en 
spesielt interessant og foretaksom skikkelse i norsk 
politikk og kulturliv. Sammen med legen Oscar 
Nissen ble hun også en sentral pådriver i arbeidet 
for arbeiderkvinnenes rettigheter og utarbeidelsen av 
Arbeiderpartiets sosialpolitikk.  
Foredrag ved idéhistoriker og forfatter Kristin 
Brantzegg Johansen. 
Billetter kr 150,- 
 
Crash Torsdag 18:00 | Lillehammer 
kino, sal 3 |   FORFATTER VELGER FILM 
Selma Lønning Aarø gjør et 
uansvarlig sprell idet hun velger en 
av filmhistoriens mest kontroversielle 
filmer, Crash av David Cronenberg. 
Filmen vant Juryens spesialpris 
under Filmfestivalen i Cannes og ble samtidig slaktet 
av en rekke anmeldere, som karakteriserte filmen som 
«kjedelig», «trist» eller «kollisjonsporno». Summen av 
direkte sexskildringer, sadomasochisme, og at filmens 
hovedkarakterer er et par hvis seksuelle aktiviteter 
på en sykelig måte er relatert til bilulykker, gjorde 
at filmen fikk 18-årsgrense i Norge, og daværende 
kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen nektet å vise 
filmen på Oslos kinoer, med begrunnelsen at den var 
«pervers».  
Selma Lønning Aarø innleder. 
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb | Billetter kr 100,- 
 
solstad om proust Torsdag 
18:00 | Nikkers, Andre etasje         
Dag Solstad holder kåseri om 
Marcel Proust.  
Arrangør: Klassekampen | Gratis



47 

tOrsDaG 30. Mai
festaften: litteratur i Verdensklasse 
Torsdag 19:00-21:15 | Maihaugsalen 
To vinnere av Nordisk Råds Litteraturpris, Per 
Petterson og Naja Marie Aidt, møter Alf van der 
Hagen i samtalestolen denne kvelden.  
Først ute er Naja Marie Aidt. Hun har en stor 
produksjon av diktsamlinger og noveller bak seg, og 
vant Nordisk Råds litteraturpris for novellesamlingen 
Bavian. Nå er hun ute med sin første roman, Sten 
saks papir.  
Deretter er turen kommet til Per Petterson, en av 
Norges mest prisbelønte forfattere. Han vil snakke 
om sin siste roman Jeg nekter, hvor han utforsker flere 
fortellerstemmer enn han har gjort i sine tidligere 
bøker.  
Etter en pause i 
programmet er det 
duket for en unik 
hendelse på norsk 
jord: Nobelprisvinner 
J.M. Coetzee gir 
en langlesning fra 
sin nye roman The 
Childhood of Jesus.  
Både før og etter 
pause blir det musikalske 
innslag ved Maja S. K. 
Ratkje og POING, som 
har både Prøysen, Brecht 
og Weill på reportoaret. 
Konferansier og innleder: 
Åsne Seierstad. 
Første del av programmet foregår 
på norsk og andre del på engelsk   
Billetter kr 350,-  
Med festivalpass kr 150,-    
Boksalg og signering 
 
 

barnebokbar Torsdag 19:00   
|  Nikkers, Andre etasje  
Seks forfattere presenterer 
barne- og ungdomsbøkene sine, 
og denne kvelden leser de for 
nysgjerrige voksne. Hør noe av 
det beste av nyere litteratur for 
unge mennesker. En spennende 
og morsom time med Selma 
Lønning Aarø, Aina Basso, 
Heidi Linde, Ragnar Aalbu, Lars 
Joachim Grimstad og Linn T. 
Sunne. Konferansier er Jon Ewo. 
I samarbeid med Norske Barne- og ungdomsbokforfattere 
(NBU) | Gratis 

afrikansk bokbar Torsdag 22:00-00:00  |  Café Stift  
Et sosialt og litterært vannhull for alle som ikke 
skal på quiz! Vi spiller afrikansk musikk på anlegget 
og får korte opplesninger ved Nuruddin Farah 
(Somalia/Sør-Afrika), Philo Ikonya (Kenya/Norge) 
og Chenjerai Hove (Zimbabwe/Norge). Bokbarvert: 
Ellen Sofie Lauritzen.  
Programmet går på engelsk | Gratis 
 
litteraturquiz Torsdag 
22:00-00:00   |  Kulturhuset 
Banken, Festsalen 
Tradisjonen tro blir 
Norges mest prestisjetunge 
litteraturquiz avholdt under 
Norsk Litteraturfestival. 
Spørsmålene blir utarbeidet og stilt av de eminente 
og drevne quizmasterne Anne Bull-Gundersen og 
Cato Schiøtz. Mål dine litteraturkunnskaper med 
godtfolk fra fjern og nær i en lystig og tradisjonsrik 
konkurranse. Påmelding av lag på festivalkontoret  | Max 5 
per lag | Billetter kr 100,-  
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LØRDAG 8. JUNI kL. 20 • 250,-  
(for samtale og konsert)

Timbuktu og  
Jonas Hassen Khemiri

om musikk og politikk

Konsert med Timbuktu  
& Damn!

Okej, Sverige är ett tolerant land, men inte sant/ 
Göran, du kan väl säga till George ibland?/  

Som representant, du e ju vald av folket man 
– Ett brev
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Kultur-
interessert?

I GD finner du ukentlig 28-30 
varierte kultursider.

Les kulturavisa GD!

Finn kultur-
arrangementene 
på www.gdpuls.no
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naja Marie aidt
alyson noël
Mara lee
Frode grytten
eriK Fosse
cHristian KracHt
Per Petterson
aasne linnestå
jon MicHelet
juditH HerMann
juditH scHalansKy
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bolle og 
gordon 
Fredag 09:30 | 
Gausdal Arena, 
folkebiblioteket | 
FORFATTERMØTE 
Moni Nilsson 
er ein svensk 
barnebokforfattar, 
og kanskje mest 
kjend for bøkene 
om Tsatsiki, men 
har også skreve serien om Bolle og Gordon. Her tek 
ho pubertetsproblematikken på alvor, og dette er ein 
serie bøker proppfull av humor, komiske situasjonar, 
vennskap, forelsking, men også alvorlige tema som 
skildrast på eit nært og likeframt vis. Programleder: 
Vera Micaelsen 
For mellomtrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre 
hvis plass | Gratis  

ansVarlig aVantgardist: Camilla 
Collett som litteraturkritiker Fredag 
10:00 | Kulturhuset Banken, Holbøsalen | 
KRITIKERSEMINARET 
Foredrag ved Tone Selboe, professor i 
litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.  
Camilla Colletts litteraturkritikk er preget av 
engasjement og empati, humor og kampvilje. 
Hun har kjønnsforholdene og medfølelsen som 
sin moralske rettesnor, og det er særlig mannlige 
forfatteres kvinnebilder hun er opptatt av å sette 
kritisk søkelys på. Tone Selboe vil gi eksempler fra 
hennes bok- og forfatteromtaler, og vise at vi med 
henne får en feministisk litteraturkritikk lenge før 
noen hadde kommet på betegnelsen. Hva dét betyr, 
vil bli emne for diskusjon. 
Arrangør: Norsk Kritikerlag | Billetter kr 100,-

standup bokprat Fredag 10:00 |  
Lillehammer bibliotek |  FORFATTERMØTE  
Møte med Terje Torkildsen, forfatteren bak Marki 
Marco og Dystopia-serien, og fjorårets Uprisvinner. 
I samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oppland | For 
ungdomstrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre 
hvis plass | Gratis 

unni og gunni  
Fredag 10:00 | Galleri  
Zink |  ORd OG BILdE 
Unni og Gunni er to gode 
pingvin-venninner som 
likar forandring. Dei er 
ikkje redde for å setja i gang 
med nye prosjekt, og finn 
alltid ei løysing på utfordringane dei møter. Anna 
Folkestad vil lese frå to av dei tre bøkene om Unni og 
Gunni. I dei tre bøkene lærer ein om preposisjonar, 
blanding av fargar og om motsetningar. Til slutt må 
me finne ut om me verkeleg har lært å blande fargar. 
For barnehagene | Påmelding for grupper | Åpent for andre 
hvis plass | Gratis  

de udødelige Fredag 
10:00 | Bingo´n | 
GROTTEN 
Alyson Noël er en 
av stjernene i det 
amerikanske barne- og 
ungdomsbokuniverset. 
Hennes serie om «De 
udødelige» er blitt en stor 
suksess, og hun har toppet bestselgerlistene og solgt 
over to millioner eksemplarer i USA. Bøkene hennes 
er utgitt i over 35 land. I sentrum i «De udødelige» 
står tenåringsjenta Ever, som utvikler magiske evner 
etter at hele familien omkommer i en bilulykke. Møt 
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Alyson Noël i samtale med forfatter Mari Moen Holsve. 
For ungdomstrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  

er det noe jeg kan gjøre? Fredag 10:00   |  Plan B  |   SANT OG SAKLIG  
Hva skjer med klimaet? Har det egentlig noe å si hva hver og en av oss bidrar  
med? Er det virkelig noe JEG kan gjøre? Møt Dag O. Hessen, professor i biologi. 
Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og 
evolusjon, og har også utgitt ti populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og 
miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi. 
For mellomtrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  
 
fribyforfattere leser Fredag 11:00   |  Søndre Park  |   PARKMORGEN 
De er alle i eksil i Norge etter å ha utfordret sine lands myndigheter med sin 
litteratur. Hør Asieh Amini og Soudabeh Alishahi fra Iran, Gilles Dossou-Gounin 
fra Benin og Jahnangir Alan Aksah fra Bangladesh. Programleder: Hilde Hagerup. 
Gratis |  Boksalg og signering 
 
nordiske tendenser Fredag 11:00 | Lillehammer Kunstmuseum, kafeen 
Hva er forfatterne opptatt av i dagens Norge, Sverige og Danmark? Hvilke 
problemstillinger blir speilet i bøkene som skrives på totusentallet? Trude Marstein 
(N), Naja Marie Aidt (DK) og Mara Lee (S) tar utgangspunkt i egne bøker og 
samtaler om hva som rører seg i den nordiske samtidslitteraturen.  
Programleder: Tom Egil Hverven. 
Billetter kr 100,-  |  Boksalg og signering

den unge sCene Fredag 11:00-12:30 | Kulturhuset Banken, Festsalen | 
FORESTILLING 
Den unge scenen (DUS) er et landsdekkende ungdomsteaterprosjekt. DUS bestiller 
og utvikler sceniske tekster skrevet for ungdom, og som fremføres av ungdom. Det 
arrangeres festivaler i alle deltakende regioner, og en nasjonal festival i Oslo for 
utvalgte grupper.  
Festivalen vil, i samarbeid med DUS, plukke ut et teaterstykke med høy kvalitet som 
passer inn i festivalens tema.  
I samarbeid med DUS og Dramatikerforbundet | For ungdomstrinnet | Påmelding for grupper | 
Åpent for andre hvis plass | Gratis  

kunsthåndVerksmarked Fredag 11:00- 16:00 | Sigrid Undsets plass  
Kunsthåndverkere vil presentere arbeider i keramikk, metall, tekstil, tre og glass. 



54 
FreDaG 31. Mai

Salgsmarked. Kunstnerne er tilknyttet Norske kunsthåndverkere. 
Arrangør:  Galleri Zink & Lillehammer Sentrum Drift AS | Gratis  
 
utidsmessig kontinuitet – Vagant som litteraturkritisk arnested 
Fredag 11:00 | Kulturhuset Banken, Holbøsalen |  KRITIKERSEMINARET 
Foredrag ved Audun Lindholm, redaktør av Vagant.  
Tidsskriftet Vagant feirer i 2013 sitt 25-årsjubileum. Redaksjoner er kommet 
og gått, og tidsskriftet har fostret stadig nye forfattere og kritikere. Hvordan har 
generasjonsdynamikken utspilt seg i Vagants spalter? Hvilke tenkemåter har 
redaksjonene villet utfordre, og i hva består tidsskriftets kontinuitet og egenart? 
Dagens ansvarlige redaktør Audun Lindholm vil trekke linjer i Vagant-historien og 
oppsøke noen av konfliktsonene i de tre siste tiårenes norske litteratur. 
Arrangør: Norsk Kritikerlag | Billetter kr 100,- 
 
kritikk aV det kritiske ansVar   Fredag 12:00 | Kulturhuset Banken, 
Holbøsalen |  KRITIKERSEMINARET 
Panelsamtale med Kaja Schjerven Mollerin, John Swedenmark og Espen Stueland, 
ledet av Jon Rognlien. Hvilke forpliktelser har litteraturkritikken? Eller: finnes det 
kanskje en motsetning mellom forpliktelse og kritikk? Skal, bør eller må det ligge 
en implisitt skepsis i kritikken mot alle former for bindinger? I paneldebatten vil vi 
prøve å samle de ulike perspektivene som har kommet frem gjennom seminaret. Vi 
inviterer seminardeltakere og publikum til kritisk samtale om kritisk ansvar. 
Arrangør: Norsk Kritikerlag | Billetter kr 100,-

anda i ødemarka Fredag 12:00 | Galleri Zink | ORd OG BILdE 
Ragnar Aalbu og en gjeng småskolebarn blar seg gjennom den nesten sanne  
historien om Anda i ødemarka.  
Ragnar Aalbu har en egen evne til å bruke ordspill og gjøre dem til sine. Denne 
historien handler om en and som har tenkt seg ut i ødemarka på fisketur. Men på 
veien ut av byen løsner fiskekroken fra stanga, og en rekke forbipasserende involveres 
ufrivillig i turen. Dagen blir ikke helt som anda har tenkt. 
For barnehagene/småtrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  

røssland & torkildsen Fredag 12:00   |  Plan B  |   2 På 1 TIME 
Ingelin Røssland og Terje Torkildsen har skrive mange populære ungdomsbøker  
dei seinaste åra. Saman har dei stukke av med UPrisen halvparten av gongene prisen 
er blitt utdelt. I løpet av denne timen vil du sannsynlegvis forstå kvifor. 
I samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oppland | For ungdomstrinnet | Påmelding for 
grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis  
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nilsson og linde  
Fredag 12:00 | Lillehammer  
bibliotek | FORFATTERMØTE  
Moni Nilsson er svensk 
barnebokforfatter. Hun er 
kanskje mest kjent for bøkene 
om Tsatsiki, men har også 
skrevet serien om Bolle 
og Gordon. Her tar hun 
pubertetsproblematikken 
på alvor, og det er en serie 
proppfull av humor, komiske 
situasjoner, vennskap, 
forelskelse, men også alvorlige temaer som skildres på 
en nær og likefrem måte.  
«Bakerst i køen. Nederst i køyesenga. Ingen hadde 
engang en skikkelig forklaring på det. Det bare var 
sånn! Som yngstemann skulle man liksom være glad 
og takknemlig bare fordi man var i live,» sier 10 år 
gamle Pym, som heter Pym fordi de trodde hun 
skulle bli gutt og hete Trym. Forfatter Heidi Linde 
har skrevet en morsom og søt fortelling om ei jente 
som vil så mye, langt mer enn det er dekning for i 
virkelighetens harde lys. Møt Moni Nilsson og Heidi 
Linde i samtale med Vera Micaelsen.  
For mellomtrinnet | Påmelding for grupper | Åpent for andre 
hvis plass | Gratis   
 
frode grytten 
beat band Fredag 
12:00 og 13:15  | 
Bingo´n |  GROTTEN 
Forfattar Frode 
Grytten har fått 
med seg forfattar 
og musikar Pedro 
Carmona-Alvarez, 
samt nokre av dei 

finaste vestlandsmusikarane som finst. Saman utgjer 
dei Frode Grytten Beat Band. I denne musikalsk-
litterære forestillinga preiker dei om å kome heim til 
og om å stikke av frå den same staden, om å vekse 
opp og vekse ut, om å finne kjærleiken og miste ho. 
Og det handlar om draumar. Om plassar. Om songer 
og tid som glir i kvarandre. Elevane får to forfattarar, 
eitt band, eit titals gode tekstar og nokre flotte låtar. 
Beatpoesi, både fortidas og notidas, tradisjon og 
samtid, USA og Norge. Dei får spisse songar, spisse 
tekstar og spisse skor. Me lovar.  
I samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oppland |  For 
videregående | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis 
plass | Gratis   
 
mitt bidrag til å 
redde Verden Fredag 
12:00-13:30  |  Hvelvet  |  
OPPLySNINGSTId 
Hva kan et enkelt 
menneske bidra med i 
verdenssamfunnet? Erik 
Fosse, Anne Louise 
Hübert og Simon 
Stranger holder hvert 
sitt korte foredrag om 
en sak de brenner for.  
Som lege og 
solidaritetsarbeider 
gjennom mer enn 30 
år er Erik Fosse blitt 
knivstukket, bombet 
og skutt på – men 
han har aldri gitt opp 
å støtte mennesker som kjemper for et bedre liv. I 
boka Med livet i hendene. Stemmer fra krigssonen har 
han beskrevet sitt engasjement og arbeid i isolerte 
fjellandsbyer i Libanon, i det lutfattige, krigsherjede 
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Afghanistan og sine møter med palestinske 
flyktninger under beleiring. 
Anne Louise Hübert driver bistandsorganisasjonen 
Aid in Action, og hennes historie viser at det nytter 
for et enkeltmenneske å engasjere seg: Som ung 
backpacker i 2008 ankom hun landsbyen Gombolo 
i Kenya, og ble møtt av fattigdom, tørke og 
matmangel. I dag finnes det over 30 000 papaytrær i 
Gombolo, to brønner som forsyner 20 000 mennesker 
med vann, og 300 kvinner fullt sysselsatt med 
veskeproduksjon. Og Anne Louise Hübert har enda 
større ting på gang. 
I det 21. århundre er det mennesker på den andre 
siden av jorden som danner grunnlaget for hverdagen 
vår, og alt det vi omgir oss med: Klærne. Mobilene. 
Vekkerklokkene. Hvilket ansvar har vi for disse 
ukjente kvinnene og mennene? Simon Stranger vil i 
løpet av en halvtime fortelle historien til alt det han 
har på og med seg denne dagen, og forsøke å avkle 
noen av fortellingene som ligger bak.  
Programleder: Magnhild Bruheim. 
Billetter kr 100,- |  Boksalg og signering 
 
prisutdelinger Fredag 12 :00   |  Søndre Park |   
OVERSETTERTIMEN 
Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond 
(BOF) deler ut Oversetterprisen og Trofastprisen. 
Oversetterprisen tildeles en oversetter som med sitt virke 
har utmerket seg ved bredde og kvalitet. Prisen er på kr 
50 000. Trofast er BOFs hederspris til en person som 
over tid har gjort en særlig innsats for å fremme den 
oversatte skjønnlitteraturens stilling. Etter blomster og 
virak blir det møte med prisvinnerne.  
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis 

forfattar møter fjortis Fredag 12:00-15:00 | 
Søndre Park  
Bli med på snøggturnering i Scrabble! Vi snakkar 

i store bokstavar på vårt enorme Scrabble-spel, og 
lar kreative ungdomsskoleelevar utfordre kjente 
forfattarar til kamp. Kven lager flest og best ord på 
den korte tida?  
Språkforskar og forfattar Helene Uri styrer spelet.  
I samarbeid med Språkåret 2013 | Gratis   
 
nuruddin 
farah. 
å holde 
somalia i liVe 
Fredag 12:00 
| Cafe Stift |  
INTERNASjONALT 
FORFATTERMØTE 
Den somaliske 
forfatteren 
Nuruddin 
Farah (f. 1945) 
blir ofte nevnt 
som kandidat til Nobelprisen i litteratur. Han har 
et omfattende forfatterskap bak seg, og temaet i 
alle bøkene kan beskrives som kampen mellom 
menneskelighet og umenneskelighet, mellom 
orden og skapertrang på den ene siden og anarki og 
ødeleggelse på den andre.  
 
Den siste romanen hans, Crossbones (Knokkelkors), 
kommer ut på norsk i år, og avslutter trilogien som 
ble innledet med Lenker og Knuter. I romanen skildrer 
Farah forholdene i Somalia i hele den lange tiden 
med borgerkrig. Handlingen i alle romanene hans er 
lagt til somalispråklige land, noe som er i tråd med det 
han har uttalt er hans livslange, litterære prosjekt – «å 
holde hjemlandet i live gjennom å skrive om det». 
Møt forfatteren i samtale med Helge Rønning.  
Samtalen vil foregå på engelsk  | Billetter kr 100,-  
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nielsen om 
sophie Calle 
Fredag 12:00 | 
Lillehammer 
Kunstmuseum, 
sal 2 
Den franske 
kunstneren 
Sophie Calle 
utfordrer grensene 
for identitet og 
intimitet i sin kunst, 
og bruker gjerne sitt eget liv som utgangspunkt. 
I anledning Lillehammer Kunstmuseums store 
Calle-utstilling har vi invitert den danske forfatteren 
og performancekunstneren Nielsen til å holde et 
foredrag om Calle og hennes kunstneriske arbeider. 
Han vil også vise en film fra deres tidligere møte på 
Louisiana Museum for Moderne Kunst.   
Billetter kr 100,-

lunsj i parken Fredag 13:00  |  
Søndre Park   
Ta en kopp kaffe og nyt våren 
akkompagnert av opplesninger 
ved Per Petterson, Rønnaug 
Kleiva, Ulf Stark (Sverige) 
og Erik Valeur (Danmark). 
Programleder: Linn Rottem. Gratis

kraChts imperium Fredag 13:00   |  Lillehammer 
Kunstmuseum, kafeen  |   INTERNASjONALT 
FORFATTERMØTE   
Den sveitsiske forfatteren Christian Kracht er 
norgesaktuell med romanen Imperium, som har 
skapt kontrovers og uenighet blant kritikerne 
etter beskyldninger om at romanen forfekter et 
høyreorientert verdensbilde. Kracht fikk støtte fra 

blant andre Elfriede 
Jelinek og trekker nå fulle 
hus på sine opplesninger i 
Tyskland. Er Imperium rett 
og slett en underholdende 
eventyrroman om et 
sydhavsparadis fylt med 
kokosnøtter, eller har 
Kracht en politisk agenda 
med sin litteratur? Møt 
Christian Kracht i samtale med Alf van der Hagen. 
Samtalen vil foregå på engelsk | Billetter kr 100,-  |  Boksalg 
og signering 
 
om å leVe i et mangespråklig samfunn 
Fredag 13:15  |  Nansenskolen, Storsalen   
Språkråd-direktør Arnfinn M. Vonen, 
åpningsforedrag Det mangespråklige Norge. Hvordan 
bør Norge ta konsekvensen av at vi erkjenner oss som 
et mangespråklig samfunn? 
Arrangør: Nansenskolen og Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet | Billetter kr 100,-  

korte hugg! 
Fredag 13:15 |  
Plan B | ANTOLOGI-
LANSERING 
Høsten 2012 
holdt Edy Poppy 
skrivekurs for 
ungdomsskole-
elever i Land-
kommunene 
i regi av Den 
kulturelle skolesekken i Oppland. Etter runder 
med gjennomlesing, utsiling, tilbakemeldinger 
og redaktørarbeid, er de beste tekstene samlet i 
antologien Korte hugg! som lanseres under årets 
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festival. Det blir opplesning av noen av tekstene, møte med Nina E. Grøntvedt og musikk. 
I samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oppland  | For ungdomstrinnet | Påmelding for 
grupper | Åpent for andre hvis plass |  Gratis 

«Med utgangspunkt i systematisk bruk av minner, ønsker jeg at elevene skal oppdage at 
ethvert liv bærer på interessante og særegne historier. » 
- Edy Poppy  
 
aVistegningen - en daglig karikatur aV det politiske liV?  
Fredag 13:30 | Lillehammer bibliotek    
Avistegnerne Arifur Rahman (Bangladesh), Abdullahi Muhiaddin (Somalia) og Siri 
Dokken diskuterer avistegnerens rolle og ytringsfrihet i ulike kulturer.  
Rahman og Muhiaddin er i Norge som fribyforfattere. Rahman har sonet 
fengselsstraff i hjemlandet for en seriestripe med fire ruter som handlet om navnet 
på en katt. Katten het Muhammed, og seriestripen var en ironi over navneskikken 
i Bangladesh. Det ble sett på som en fornærmelse mot profeten, som følge av dette 
ble han både landsforvist og forfulgt. Muhiaddin er politisk tegneserieforfatter og 
karikaturtegner. De politiske avistegningene hans skapte reaksjoner i hjemlandet, 
avisa ble stengt, og Muhiaddin måtte flykte fra landet.  
Programleder Hege Ulstein.  
For videregående | Påmelding for grupper | Åpent for andre hvis plass | Gratis   
 
sophie Calle: no sex last night (1996) Fredag 13:30 | Lillehammer kino, sal 2 
Dette er beretningen om kunstneren Sophie Calle og den amerikanske fotografen 
Greg Shephards reise gjennom Amerika. De dokumenterer sine opplevelser med 
hvert sitt videokamera. Kommunikasjonen er sparsom, og i stedet synes de å 
foretrekke å henvende seg til sine kameraer. På tross av dette bestemmer de seg for å 
gifte seg i et drive-through kapell i Las Vegas. Blir ekteskapet fullbyrdet, og vil Gregs 
vrak av en bil klare å frakte dem til California?   
I samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum |  Billetter kr 50,-   
 
poesi som ytring Fredag 14:00  |  Café Stift 
Märta Tikkanen, Aasne Linnestå og Gunnar Wærness er poeter med ganske ulike 
forfatterskap. Tikkanen og Linnestå har begge utgitt både romaner og diktsamlinger, 
mens Wærness er en mer rendyrket lyriker, men har også arbeidet som redaktør og 
oversetter, og sammen med Pedro Carmona-Alvarez står han bak antologien Verden 
står ikke på kartet. Tikkanen tilhører en annen generasjon enn de to yngre forfatterne, 
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og spilte en viktig rolle under 70-tallsfeminismen. 
Alle har de skrevet diktsamlinger som forholder seg 
til verden, dikt som vil og mener noe, dikt som på 
ulike måter og ved bruk av ulikt poetisk språk, tar 
standpunkt.  
Denne dagen vil de lese fra blant annet Morsmål 
(Aasne Linnestå), Tåren og tungen (Gunnar Wærness) 
og Mörkret som ger glädjen djup (Märta Tikkanen) 
og samtale om hva poesien som ytringsform betyr 
for dem. Når og hvordan blir poesien ansvarlig 
eller viktig? Kan frustrasjon, protest eller politisk 
engasjement omsettes til god poesi? Hva kan 
poesien gjøre, som for eksempel romanen ikke kan? 
Samtaleleder: Espen Stueland.  
Billetter kr 100,-  | Boksalg og signering

dyreVelferd 
- sCaling up, 
feeling down 
Fredag 14:00 | 
Lillehammer 
Kunstmuseum, 
sal 2  |   dEBATT
I vår tid 
produseres dyr –   
i matproduksjon, 
til eksperimenter, 
og andre steder – 
i så stor skala at 
enhver tradisjonell 
etikk om 
forholdet mellom 
mennesker 
og dyr synes 
avlegs. Vår evne 
til teknologisk 
innovasjon ser ut 
til å være langt 

større enn vår evne til moralsk refleksjon.  
I denne samtalen vil vi sette søkelys på om dagens 
dyreindustri innebærer et nytt premiss for forholdet 
mellom mennesker og dyr. Hvorfor reagerer vi så 
sterkt på å se dyr masseprodusert ‒ for ikke å si 
massedrept? Og hva er vi moralsk sett forpliktet 
til å gjøre når vi ikke lenger har mulighet til å 
opprettholde relasjoner til enkeltdyr? Hvordan kan vi 
kultivere empati for et dyr som ingen ville ha tenkt på 
å gi et navn?  
I panelet: Nobelprisvinner i litteratur J.M. Coetzee, 
historiker Erica Fudge og biolog Dag O. Hessen. 
Samtaleleder: Kristian Bjørkdahl. 
Samtalen vil foregå på engelsk  | Billetter kr 100,-  
 
 
eit nedlagt land 
Fredag 14:00   |  Hvelvet  |   
OPPLySNINGSTId     
3. oktober 1990 vart DDR lagt 
ned og Tyskland samla. Det 
var slutten for statssosialisme, 
Berlinmuren og Stasi, 
men også for eit samfunn 
utan arbeidsløyse. Astrid 
Sverresdotter Dypvik gir oss 
eit innblikk i det tidlegare Øst-
Tyskland gjennom boka Det var DDR. Forteljingar 
om eit nedlagt land. Ho har møtt ei rekkje menneske 
som på ulikt vis har merke etter landet som vart 
borte. Folk med merkelege, opprørande og triste 
historier. Alt frå Stasimedarbeidarar og leiande 
personar i kommunistpartiet, til menneske som vart 
offer for eit brutalt diktatur.  Seinere på dagen kan du 
bli kjend med dei to unge Berlin-forfattarane Judith 
Hermann og Judith Schalansky.  
Billetter kr 100,-
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stand-up forfattersCene Fredag 14:00 | 
Nikkers, 1.et.   
Tør du å lese fra din egen tekst? Forfatterne fra 
Forfatternes Hus leser, men scenen er også åpen for 
andre som har lyst til å prøve seg.  
I samarbeid med Nansenskolen | Gratis

ansVar og alVor i 
barnelitteraturen Fredag 
15:00 | Galleri Zink | ALdRI 
VOKSEN 
Den populære, svenske 
barnebokforfatteren Ulf 
Stark og bildebokskaperen 
Svein Nyhus samtaler med 
programleder Vera Micaelsen 
om ansvar og alvor – og uansvar 
og ualvor – i barnelitteraturen.
Billetter kr 100,-

karin moe: «ansVar på 
alVor» Fredag 15:00 | Søndre 
Park  |  FOLKETALE 
Kva hender med ansvar for 
innhald og bodskap når ironien 
får makt over alvoret, når forma 
og latteren tar over innhaldet, 
ikkje berre på scena, men i politiske diskusjonar og 
i media? I lys av 22. juli slår forfattar Karin Moe eit 
slag for alvoret, men spør seg samstundes om klovnar 
må til før politikaranes omgang med sanninga får 
den parodiens brodd og ironiens drakt som tida 
skjønar seg på? 
Gratis

bilder fra berlin Fredag 16:00 - 17:30 | Café 
Stift  |   INTERNASjONALT FORFATTERMØTE  
Judith Hermann og Judith Schalansky utgjør 

viktige stemmer i yngre tysk 
litteratur. Norske lesere kjenner 
Judith Hermann for hennes 
kritikerroste novellesamlinger. I 
Sommerhus, senere gir hun ordet 
til unge mennesker i tjueåra, 
mens i neste novellesamling 
Bare gjengangere er personene 
blitt noe eldre. I sin tredje bok 
Alice er karakterene blitt førti 
og opplever sine første møter 
med døden. Judith Schalansky 
har høstet stor begeistring 
for sin drømmeaktige, 
leksikonpregede bok Atlas over fjerne øyer, hvor hun 
selv står for formgivning og design. Hennes roman 
Sjiraffens hals er nylig ute på norsk.  
Judith & Judith snakker her om oppvekst på hver sin 
side av muren i Berlin, om hvordan de ble forfattere 
og om hvordan bøkene deres ble som de ble. De vil 
samtale på tysk med programleder Knut Hoem, som 
i sin tur sørger for å oversette til norsk for publikum.   
Billetter kr 100,-  | Boksalg og signering 
 
nordisk 
opplesningskVintett 
Fredag 16:00   |  
Lillehammer bibliotek   
Nils-Øivind Haagensen 
(nominert til Nordisk Råds 
Litteraturpris) leser fra God 
morgen og god natt, Gitte 
Broeng (Danmark) leser fra 
Nordmenn jeg har kjent, Mara Lee (Sverige) leser fra 
Salome, Nielsen (Danmark) fra Store Satans Fald og 
Bergsveinn Birgisson (Island) leser fra Svar på brev 
frå Helga. Programleder: Linn Rottem.  
Billetter kr 100,-
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«Har du lest Salome??? Den er så sykt bra. Sinte piker i litteraturen, det er en skikkelig 
trend, men ingen gjør det så bra som Mara!»  Linn Rottem 

 
profitt og etikk - hVa Vil det si å Være et ansVarlig selskap? Fredag 
17:00-18:30 | Lillehammer Kunstmuseum, sal 2  |   dEBATT 
Norske selskaper er tilstede i en rekke land med alvorlige mennskerettighetsbrudd, 
korrupsjon og en utfordrende sikkerhetssituasjon. Det snakkes ofte om bedrifters 
samfunnsansvar, men hva betyr det egentlig å være et ansvarlig selskap, og hva kan 
selskaper gjøre for å være ansvarlige aktører? Sammen med Amnesty International 
inviterer Norsk Litteraturfestival til debatt. 
 
I panelet: Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro, Rachel Groux Nürnberg, 
Vice President, Corporate Responsibility & HSE i Statkraft, Erling Borgen, 
dokumentarfilmmaker og forfatter Simon Stranger. Ordstyrer: Beate Ekeløve-Slydal, 
politisk rådgiver i Amnesty International.  
Introduksjon ved  den amerikanske aktivistgruppen  «The Yes Men». Gruppa er kjent 
for å iscenesette situasjoner i det virkelige politiske liv og trekker frem hendelser som 
firmaer og politikere helst skulle sett at folk glemte. Det siste året har de jobbet med 
blant annet oljeutvinning i korrupte stater i Vest-Afrika, hvor menneskerettighetene 
stadig blir brutt.  
I samarbeid med Amnesty International | Billetter kr 100,- 
 
et møte med wera sæther Fredag 17:00   |  Galleri Zink   
Wera Sæthers forfatterskap har gjennom 40 år insistert på etisk og eksistensielt 
forpliktende tenkning, enten hun skriver om norske forhold, europeisk ånds- og 
krigshistorie, Romania etter Ceausescu, Rwanda før og etter folkemordet, statlig 
organisert terror mot urfolk i Guatemala, sexarbeideres rettighetskamp i Kolkata, eller 
ødeleggelsen av fattiges livsgrunnlag i flomutsatte Bangladesh.    
 
Med sin poesi, sine romaner og sine reisebeskrivelser er Sæthers forfatterskap blant 
de mest sammensatte og omfattende i norsk samtidslitteratur. Sæther er også fotograf 
og oversetter. Ved siden av sin kunstneriske produksjon har hun gjort et omfattende 
klinisk, politisk og humanitært arbeid. I mars 2013 mottok hun Den norske 
Forfatterforenings ytringsfrihetspris. Hun har tidligere mottatt en rekke litterære 
priser, blant annet Doblougprisen og Gyldendalprisen. Hun møter Arve Kleiva til 
samtale om hennes forfatterskap og arbeid.  
I samarbeid med Den norske Forfatterforening | Billetter kr 100,- 
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et innblikk i dagens myanmar Fredag 18:00   |  Lillehammer bibliotek  |   
INTERNASjONALT FORFATTERMØTE  
Den burmesiske forfatteren Thida mottok i 2010 Den norske Forfatterforenings 
Ytringsfrihetspris. Hun er forfatter, tidsskriftredaktør og lege, og har sittet flere år i 
fengsel for sin aktivisme for ytringsfriheten. Først i 2012 kunne hun reise til Norge 
for å motta prisen. Hun vil snakke om sitt liv og sitt forfatterskap, om å skrive på 
henholdsvis engelsk og burmesisk, og gi sine betraktninger over forandringene som 
nå er i ferd med å skje i Myanmar/Burma. Møt Thida i samtale med Ingvild Burkey, 
som sitter i Internasjonalt utvalg i Den Norske Forfatterforening, og var med på å 
tildele Thida ytringsfrihetsprisen.  
Samtalen vil foregå på engelsk  | Billetter kr 100,-  
 
forfatteren –  sauermugg blir til Fredag 18:00   |  Lillehammer kino, sal 1  |   
FILMPREMIERE 
Høsten 1998 satte Stig Sæterbakken seg et uvanlig mål; han skulle skrive en roman 
på én uke. Nabo og filmskaper Morten Hovland fikk lov til å følge ham med 
kamera. Filmen er basert på et helt unikt materiale. Gjennom å skildre den ekstreme 
tilblivelsen av romanen Sauermugg, portretteres også forfatteren Stig Sæterbakken 
på en nærgående måte, gjennom hans tanker om skriving, litteratur, kunstnerskap 
og forfatterrolle. Filmen er et tidsbilde på et hovedvendepunkt i hans forfatterskap.
Billetter kr 100,- 
 
«Jeg kan to ting her i livet – lesing og skriving, til gjengjeld kan jeg det  –  jævlig godt.» 
Stig Sæterbakken

klassebegrepets gjenfødsel Fredag 18:00   |  Café Stift   |   dEBATT
«Klassereisen har gjort både godt og vondt. Men nå, i den andre enden, vet jeg 
sannelig ikke lenger hvem som representerer de fattigste», skrev Malin Lenita Vik 
i en kronikk på Maddam.no og i Dagbladet. Hun kritiserte venstresiden for å ikke 
forstå vanlige folks hverdag.  Innlegget skapte mye debatt og ble delt til sammen 
10 000 ganger. Bør klassebegrepet få en større plass i offentligheten, eller er det avlegs? 
Vik møter bl.a. Kjetil Rolness, Magne Flemmen og Torbjørn Røe Isaksen til samtale.  
Ordstyrer: Marte Michelet. 
Arrangør: Dagbladet  | Billett kr 100,-

skriVekurs  Fredag 18:00 til søndag 14:00   |  Nansenskolen  |  SEMINAR   
Igjen inviterer Nansenskolen til helgekurs i kreativ skriving – for alle skrivelystne, 
uansett erfaring. Hvordan arbeide med lysten og leken for å nærme seg det krevende, 
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det som trykker på. Gjennom kortere og lengre vers jobber vi med 
materiale og virkemidler for å bringe ny, kreativ tekst. Forfatterne Arne 
Hugo Stølan og Brit Bildøen byr på impulser, knep og rettledning.  
Arrangør: Nansenskolen | Pris og påmelding  på www.nansenskolen.no 
 
Camilla Collett Fredag 18:00   |  Bjerkebæk  |   PIONERER OG 
FOREGANGSKVINNER  
Årets 200-årsjubileum for Camilla Collett markeres med 3 x 3 hurra 
og 2 x foredrag under Norsk Litteraturfestival! 
 
Camilla Collett skrev Norges første moderne roman, Amtmandens 
Døttre (1854-55), en selvbiografi og en rekke essays. Kristin Ørjasæter 
vil diskutere kvinnesynet i forfatterskapet. Tone Selboe lanserer 
boken Camilla Collett: Engasjerte essays på Bjerkebæk denne kvelden 
og vil snakke om Colletts essayistikk, med andre ord den delen av 
forfatterskapet som har blitt liggende i skyggen av romanen, og stille 
spørsmålet: Hvorfor Camilla Collett i dag? 
Billetter kr  150,-  | Boksalg og signering 
 
bokbadet med miChelet og jungersen Fredag 19:00   |  
Kulturhuset Banken,  Festsalen 
Med En sjøens helt: Skogsmatrosen har Jon Michelet skrevet den store 
sjøromanen om de norske krigsseilerne. Atten år gamle Halvor fra 
skogkommunen Rena finner veien ut på det åpne hav og blir en del av 
den norske handelsflåten under andre verdenskrig. En roman som tar 
for seg en viktig del av norsk historie, med boksider fulle av sjøsprøyt, 
stormer og skildringer av sjømennenes hverdag.  
 
Christian Jungersen satte «den lille ondskapen» på dagsorden da han 
slo igjennom med Unntaket i 2004. Nå er Du forsvinner ute på norsk, 
og igjen ser vi en forfatter som vet å fortelle fengslende historier som 
samtidig stiller grunnleggende spørsmål om menneskelig eksistens. I 
Du forsvinner opplever hovedpersonen hvor vanskelig det er å fortsette 
å elske en livsledsager som endrer seg, forsvinner fra henne.  
I Jungersens roman ligger det implisitt en granskning av vår frie vilje: 
har vi det?  
Bademester: Marius Aronsen. 
I samarbeid med Bokklubben | Billetter kr 100,-  | Boksalg og signering
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Fredag 20:00-01:00 | Kulturhuset Banken 

Under Banknatta syder og koker det i og utenfor 
Kulturhuset Banken. Bli med og hei fram de 
beste poesislammerne som gir jernet i Café Stift! 
Opplev bandet The Nielsen Sisters, hvor den danske 
forfatteren Nielsen trekker i kjole.  
Utover kvelden vil flere ta bladet fra munnen og 
servere oss flere politisk  ukorrekte historier: Torgeir 
Bygstad kåserer og leser to tusen år gamle, men stadig 
like friske, sleivspark fra Juvenals Satirer. Karin Moe 
gir oss smakebiter fra sin første bok Kjønnskrift, og 
hennes rykende ferske Virkeligheten, mens Trond 
Haugen leser utdrag fra den sensurerte delen av 
litteraturhistorien. 
Til slutt kan du danse deg svett  
til 20-mannsbandet Frank Znort Quartet!  
 
Billetter kr 350,- Med festivalpass kr 150,-  
Kveldens bankdirektør: Selma Lønning Aarø

POESISLAM   20:00 Café Stift 
THE NIELSEN SISTERS   21:00 Festsalen 
TA BLAdET FRA MUNNEN! 22:00 Holbøsalen 
FRANK ZNORT QUARTET  23:00 Festsalen  

Verdens beste Vorspiel: poesislam  Fredag 
20:00  | Café Stift  
Poesislam er en konkurranse som befinner seg i 
krysningspunktet mellom diktopplesning, standup 
og spoken word. Deltakerne bedømmes både 
på bakgrunn av teksten de fremfører og måten 
de fremfører den på. Publikum bestemmer! 

Norgesmesterskapet i poesislam arrangeres i år for 
niende gang, og vinneren på Lillehammer går videre 
til finalen som arrangeres i Oslo til høsten. Møt opp 
og avgjør et NM!
Vil du delta? Ta kontakt med hilde@foreningenles.
no/ 406 06 499. Sjekk ut foreningenles.no.
I samarbeid med Foreningen !les

the nielsen sisters  Fredag 21:00  |  Festsalen 
The Nielsen Sisters reiste seg fra asken etter Das 
Beckwerk og etablerte seg som et band som enkelte 
ganger spiller solo og enkelte ganger sammen som 
gruppe. The Nielsen Sisters viser fingeren til døden 
og vil, sagt med deres egne ord, «spre seg ut over 
kloden som en ny og endelig revolusjon! Deres sjeler 
er mørke og dype og like uendelige som universet; 
deres stemmer lyder som stillhet og engler.» 
Debutalbumet We are Multitude ble sluppet i 
november 2012. The Nielsen Sisters er i dansk presse 
blitt kalt «et nesten okkult musikkprosjekt». De leker 
med androgyne uttrykk og fremstår som en blanding 
av Glenn Close, Karen Blixen, Hedvig, fra Hedvig 
and the angry inch, David Bowie og noe ennå ukjent.   

banKnatta 
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ta bladet fra munnen! Fredag 22:00 | Holbøsalen   
Usensurert om kjønnsliv, tabuer og sterke meninger 
fra romertida til i dag 
Hvor befriende er det ikke når noen tar bladet 
fra munnen og sier det de virkelig mener? Under 
denne programposten vil de inviterte forfatterne 
og oversetterne servere oss flere politisk  ukorrekte 
historier, noen av svært gammel årgang, og andre 
flunkende nye.   
Latin-oversetter Torgeir Bygstad vil kåsere over og 
lese fra Juvenals 2000 år gamle Satirer, som tar opp 
emner som prostitusjon, utroskap, homofile ekteskap 
osv. helt uten omsvøp. «Det fins en svært politisk 
ukorrekt og provoserende «anti-feministisk» tone i 
rikelig monn hos Juvenal», skriver Bygstad, noe vi 
tror passer veldig godt sent utpå Banknatta.   
Karin Moe er kjent som en munnrapp, sjangergrense-
sprengende og uredd dame, og vil servere smakebiter 
fra begge ender av forfatterskapet, innledet med 
Kjønnsskrift i 1980, og ender opp ved hennes siste 

ferske utgivelse, Virkeligheten. Vi håper på noen 
saftige gloser som setter skapet der det skal stå!  
Kritiker og forskningsbibliotekar Trond Haugen har 
dykket ned i arkivene og fordypet seg i fenomenet 
supprimert litteratur, altså bøker som er blitt forbudt, 
endret eller unndratt fra offentligheten. Han leser 
utdrag fra den sensurerte delen av litteraturhistorien 
og vil også vise lysbilder. Gled deg til en time i det 
dristiges og usensurertes tegn!  

frank znort quartet  Fredag 23:00  |  Festsalen 
Frank Znort Quartet (FZQ) er et jazz-/punk-
storband fra Oslo. De har aldri i virkeligheten vært en 
kvartett, og består i dag av et dusin faste musikere og 
et stadig økende antall gjesteartister. 
De er et utpreget liveband, og er kjent for å ha holdt 
konsert hver søndag siden starten i 1998. Siden 2007 
har de hatt sine opptredener på BLÅ. FZQ har 
gitt ut tre studioalbum, og det siste Perler Fra Svin 
(dobbeltalbum) er innspilt i Abbey Road Studios. 
Musikken deres beskrives som sjarmerende uperfekt, 
leken, gøy og rufsete! 





 

Stortorget 2 • 2602 Lillehammer • Tlf: 61 05 44 60 • www.lillehammerartmuseum.com  
ÅPNINGSTIDER UNDER FESTIVALEN: TIR – FRE KL 11 – 19 • LØR OG SØN KL 11 – 16 
GRATIS INNGANG FOR FESTIVALENS PUBLIKUM!

Sophie Calle er en av verdens mest berømte nålevende 
kunstnere og stiller ut verden over. Det er unik begivenhet 
når hun nå stiller ut i Lillehammer Kunstmuseum.

Denne utstillingen var et av høydepunktene på Venezia  
Biennalen i 2007. Den franske kunstneren Sophie Calle  
(f. 1953) har latt 107 kvinner, valgt med tanke på deres yrke 
og kunnskaper, om å tolke et avskjedsbrev fra kjæresten.  
Resultatet er en rekke vidt forskjellige utsagn, som til sam-
men danner en humoristisk og tankevekkende utstilling. 
Utstillingen består også av The Address Book, Bronx og   
Los Angeles. 

Filmen No Sex Last Night, Calles samarbeid med  
Greg Shepard, vises på Lillehammer Kino fredag kl 13:30

Calle er også kjent for sitt samarbeid med forfatteren  
Paul Auster.

Charlotte Thiis-Evensen (f.1968) er både litteraturviter 
og billedkunstner. Hun jobber blant annet med doku-
mentarisme innenfor foto, video og installasjon. 

Flere av Thiis-Evensens verk handler om hvordan uutalte 
maktforhold  virker inn på individets mulighet til å handle  
fritt. I Lillehammer Kunstmuseum skal hun vise syv video- 
verk som går i dialog med Kunstmuseets egen historiske  
samling. I tillegg til kunstproduksjon har Thiis-Evensen  
de ti siste årene jobbet med dokumentar og feature- 
journalistikk i NRK.

Se også hennes kortfilmer på Lillehammer Kino onsdag 
kl 14:00 – sal 3.
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pling i bollen Lørdag 10:30   |  Gravdahl Bokhandel   
Bedre enn lørdagsgodt. Lørdagslektyre med forfatter Ingvild H. Rishøi. 
I samarbeid med  Gravdahl Bokhandel |Gratis | Boksalg og signering

parkmorgen Lørdag 11:00   |  Søndre Park   
Frisk start på dagen med opplesing hvor Trude Marstein leser fra romanen Hjem 
til meg, Gunnar Wærness leser fra sin siste diktsamling Tungen og tåren, Ingvild H. 
Rishøi presenterer en flunkende ny novelle, og Lars Saabye Christensen leser fra sin 
kommende diktsamling Etter karnevalet. Programleder: Magnhild Bruheim.  
Gratis | Boksalg og signering 
 
kunsthåndVerksmarked Lørdag 11:00- 16:00 | Sigrid Undsets plass  
Kunsthåndverkere vil presentere arbeider i keramikk, metall, tekstil, tre og glass. 
Salgsmarked. Kunstnerne er tilknyttet Norske kunsthåndverkere. 
Arrangør:  Galleri Zink & Lillehammer Sentrum Drift AS | Gratis  
 
hellig språkVask Lørdag 12:00  |  Søndre Park  | OVERSETTERTIMEN 
I økende grad blir skjønnlitterære forfattere og poeter trukket inn i arbeidet med å 
oversette hellige tekster. Som gjendikter har Håvard Rem beveget seg fra Dylan og 
Shakespeare til Bibelen og Koranen. Hva er forskjellen? Hvordan håndtere hensynet 
til tradisjonen, oppdragsgiveren og mottakerne? Hva er poeten og gjendikterens 
kompetanse og ansvar i møte med hebraister, arabister og hellige skrifter? 
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis 

ung rød løper Lørdag 12:00 | Kulturhuset Banken, Festsalen 
Familiearrangement med tre fantastiske og morsomme forfattere og illustratører. 
Brødrene Svein og Egil Nyhus tegner en fortelling i «To menn og en tavle» sammen 
med publikum, forfatter Anna Folkestad leser fra boka Henrik And og musikkinnslag 
fra Lyriaki. Programleder er Heidi Marie Vestrheim. For barn fra 4 til 9 år |  Gratis 
 
på liVet laus. mannlege forteljingar om omsorg Lørdag 12:00 | Café Stift 
«Ein maskulin roman om kjensler», sa juryen bak P2-lyttaranes romanpris om Eirik 
Ingebrigtsen sin roman Heimfall. Ei juleforteljing. Det same kan ein óg seie om Lars 
Amund Vaages roman Syngja, som vann Brageprisen i 2012. Kjærleik og omsorg i 
nære relasjonar setjast på prøve: I begge romanane møter vi mannlege hovedpersonar 
som tvingast til å gje meir omsorg for eit barn enn dei kanskje har føresetnad for. I 
Ingebrigtsen sin roman får enkemannen Johan si vaksne og lungesjuke datter Judith 
sendt heim til jul, og må pleie ho gjennom julehøgtida. Hovedpersonen i Syngja må 
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gradvis forsone seg med at han aldri heilt vil lære 
si autistiske dotter å kjenne.  Programleder: Lina 
Undrum Mariussen.  
Billetter kr 100,- | Boksalg og signering 
 
nordiC noir Lørdag 12:00   |  
Lillehammer bibliotek   
De tre  krimekspertene Kerstin 
Bergman fra Sverige, Bo Tao 
Michaëlis fra Danmark og Nils 
Nordberg fra Norge møtes for å 
diskutere nordisk krim. Hvilke 
forfattere utmerker seg i det nordiske krimlandskapet? 
Hvem er dagens krimhelter, og hvem er de nye 
skurkene? Har thrilleren tatt over for den klassiske 
krimgåten? I hvilken grad speiles dagsaktuelle, politiske 
og samfunnsaktuelle temaer som terror, etterretning 
og globale utfordringer i den nordiske krimmen? Og 
hvordan står det til med språket i krimsjangeren? 
Dette er spørsmål samtalen vil komme inn på, ledet av 
Rivertonprisens juryleder, Else Barratt-Due. 
Billetter kr 100,- 
 
årets unge 
folkemusiker møter 
sitt litterære forbilde 
Lørdag 12:00   |  Lillehammer 
Kunstmuseum, sal 2 
Erlend Viken ble i 2012 
kåret til Årets unge 
folkemusiker. Da han ble 
spurt om det var en spesiell 
forfatter han kunne tenke seg å lage en konsert 
sammen med var svaret enkelt; Gert Nygårdshaug er 
hans store litterære forbilde. Her blir det felespill og 
lesninger fra Mengele Zoo.  
I samarbeid med Rikskonsertene  |  Billetter kr 200,- Med 
festivalpass kr 100,- 

lunsj i parken 
Lørdag 13:00    |  
Søndre Park   
Lars Amund Vaage 
leser fra sin roman 
Syngja (vinner av 
Brageprisen 2012), 
Aasne Linnestå 
fra diktsamlingen 
Morsmål, Pedro 
Carmona-Alvarez 
leser fra Og 
været skiftet og det ble sommer og så videre (vinner av 
P2-lytternes romanpris 2012), og fjorårsdebutant 
Marianne Kaurin leser fra sin prisvinnende 
ungdomsroman Nærmere høst. Programleder: Linn 
Rottem.  
Gratis | Boksalg og signering
 
å skriVe fram 
kVinnelige erfaringer. 
mara lee og kristin 
berget Lørdag  
13:00  |  Lillehammer 
Kunstmuseum, kafeen  |   
NORdISK FORFATTERMØTE 
Mara Lee og Kristin Berget 
har i sine diktsamlinger og 
romaner problematisert hva 
det er å være kvinne – som 
erfaring, som kropp, som 
konstruksjon, som subjekt og 
objekt. Hvordan skriver man 
fra et kvinnelig subjekt uten 
samtidig å gjøre det til noe begrenset? Hvilket ansvar 
har man som forfatter overfor sine «søstre» og lesere 
i det å beskrive kvinnelige erfaringer? Her trekkes 
det kanskje fram smakebiter fra romanene Salome og 
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Ladies og diktsamlingene Der ganze Weg og Hennes 
ansikt. I år har også Kristin Berget og Mara Lee bok 
sammen. Møt forfatterne til samtale ledet av Karin 
Haugen.  
Billetter kr 100,-

Vesaas-foredraget Lørdag 
13:00 | Galleri Zink 
I 2012 startet Norsk 
Litteraturfestival en ny 
tradisjon ved å invitere årets 
vinner av Tarjei Vesaas’ 
debutantpris til å holde 
et foredrag. I år gikk prisen til Peter Franziskus 
Strassegger for romanen Stasia, ei bok hvor 
barnets utsatthet og egne måte å se verden på 
skildres gjennom et særegent språk. «Denne boka 
eier en egen tone som klinger av absurdisme 
og surrealisme, barnlig logikk og hemingwaysk 
antydningskunst,» skrev anmelder Steinar Sivertsen 
i Stavanger Aftenblad. Hør debutantvinnerens egne 
betraktninger om det å skrive.   
Billetter kr 100,- | Boksalg og signering

«de gode 
gjerninger 
redder Verden» - 
bjørnson og det 
medmenneskelege 
ansVaret Lørdag 
13:00 | Aulestad, 
stalltrevet 
Da det tjuande 
århundret var ringt 
inn, var Bjørnstjerne Bjørnson i ferd med å bli ein 
gammal mann. Men Bjørnsons kampvilje var ikkje 
svekka, og i det siste tiåret av livet blir kampen for 
freden ein viktig del av programmet hans. Han 

forsvarer Norges rett til å bryte ut av unionen 
med Sverige i 1905 og går til kraftig forsvar for 
undertrykte minoritetar i europeisk presse. Dei lange 
reisene han legg ut på for å agitere mot at landsmålet 
skal bli innført i skolen, skader helsa hans. Det siste 
han set på papiret i Paris våren 1910 er ei påminning 
om det menneskelege samfunnsansvaret: De gode 
gjerninger redder verden. Foredrag ved forfatter og 
Bjørnson-biograf Edvard Hoem. 
Billetter kr 150,- | Boksalg  i kaféen | Kleskode: Varme klær

litteraturfabrikk Lørdag 
13:00-16:00   |  Fabrikken    
Velkommen til litteraturfabrikk 
for hele familien! Bli med på 
illustrasjonsverksted, prøv deg 
på animasjon eller lag litterært 
porselen. I kafeen kan du nyte 
noe godt å drikke og spise og 
samtidig få servert åndelig føde. 
Her vil det bli opplesninger 
av Ingvild H. Rishøi, Nina E. 
Grøntvedt og Vera Micaelsen. 
Animasjonsfilmen ANSVAR, 
som er laget av 16 elever fra skolene Fjerdum, 
Follebu, Søre Ål, Steinerskolen og Røyslimoen, 
vil bli vist, og det vil også bli innslag fra UKM og 
improteater. Dagens vert: Vera Micaelsen. 
I samarbeid med Fabrikken | For barn fra 10 -13 år | Gratis 
 
et finsk friskt 
pust: riikka 
pulkkinen Lørdag 
14:00   |  Lillehammer 
Kunstmuseum, kafeen  |   
NORdISK FORFATTERMØTE 
Riikka Pulkkinen er en av 
Finlands nye, unge litterære 
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stjerner. Hun debuterte i 2006 med romanen Raja 
(Grenser), og ble introdusert for norske lesere i 2012 
da hennes andre roman, Sannheten, kom ut på norsk 
til strålende kritikker. Sannheten er fortellingen 
om et trekantdrama i en kunstnerfamilie hvor 
hushjelpen senere er klippet ut av alle familiefotoene. 
Fedrelandsvennen skrev: «Gripende og balansert 
om kjærlighet og levd liv. Pulkkinen leverer et sterkt 
portrett om å se seg tilbake ved livets slutt».  
I vår kan norske lesere glede seg over romanen 
Fremmed, som handler om Maria, en finsk sogneprest 
som forlater livet i hjemlandet og reiser til New York, 
sterkt preget av et personlig dilemma, der hun har 
valgt å flykte fremfor å ta ansvar. Kan hun fri seg 
fra religionen og hengi seg til dansen? Og hvilke 
hemmeligheter har hun tatt med seg over Atlanteren? 
Møt Pulkkinen i samtale med kritiker Ellen Sofie 
Lauritzen.  
Samtalen vil foregå på engelsk | Billetter kr 100,-

det Vi kan stå for. 
geir lippestad om Vårt 
samfunns Verdier  Lørdag 
14:00  | Lillehammer bibliotek 
23. juli ble advokat Geir 
Lippestad oppnevnt som 
forsvarer for Anders Behring 
Breivik etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet 
og Utøya. I boka Det vi kan stå for reflekterer han 
over verdiene som styrte forsvarergjerningen og 
hans øvrige livsvalg. I bunnen ligger en urokkelig 
tro på menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet. 
Lippestad forteller åpent om hvordan hans 
menneskesyn ble formet allerede i barndommen, 
og senere gjennom omsorgen for en barnerik 
og mangfoldig familie, hvorav ett barn er sterkt 
funksjonshemmet. Det leder ham til refleksjoner 
omkring grunnleggende spørsmål som det norske 

samfunnet ennå ikke har diskutert på ordentlig, for 
eksempel verdier som mangfold og toleranse.   
Billetter kr 100,- 
 
fade in - fade out Lørdag 14:00 | Sigrid Undsets 
plass  |  PERFORMANcE 
Østlandsutstillingens juryerte bidrag: Kunstneren 
Ina Eriksen vil omskape Sigrid Undset plass til et 
tredimensjonalt bildet, der dansere og klatrere vil 
utfordre publikums syn på ansvarlighet.  

dokumentarfilm-
skaperens ansVar. et 
møte med margreth olin 
Lørdag 15:00  |  Kulturhuset 
Banken  Festsalen    
I Norge har barnevernet 
omsorgsansvaret for barn uten 
nære omsorgspersoner. Dette gjelder ikke for enslige 
asylsøkende barn mellom 15 og 18 år.   
Under arbeidet med filmen De andre ble filmskaper 
Margreth Olin stilt overfor en rekke dilemmaer idet 
hun kom tett på livene til et knippe unge asylsøkere. 
Skulle hun involvere seg og hjelpe dem i kampen mot 
utsendelse fra Norge?  
Hvor ligger filmskaperens ansvar i det å formidle 
et stykke virkelighet? Har hun et personlig ansvar 
overfor menneskene hun møter og blir kjent med 
under arbeidet med filmen? Filmskaperen har 
et ansvar som historieforteller og i det å belyse 
menneskelige omkostninger av et samfunns politikk. 
Margreth Olin vil også snakke om dilemmaer knyttet 
til filmskaperens blikk og posisjon: Hvem ser, hvem 
forteller i en dokumentarfilm? Hvilken historie ender 
man opp med å fortelle, og hvem blir man selv, idet 
man prøver å fremstille og gi stemme til noen andre? 
Margreth Olin møter Karin Haugen til samtale.   
Billetter kr 100,-
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kjøttfrie dager Lørdag 
15:00   |  Café Stift  | 
OPPLySNINGSTId 
Kan du leve uten kjøtt? Tenker 
du ofte på hvordan du kan 
bidra til en mer miljøvennlig 
hverdag? Hege Ulstein og 
Yngve Ekern la om familiens kosthold, som bestod 
i å ha kjøttfrie hverdager, men unne seg noe mer i 
helgen. Møt forfatterne idet de presenterer fristende 
oppskrifter fra sin bok, og ideer til hvordan man kan 
spise godt og kjøttfritt i en travel hverdag. Kanskje 
blir du til og med sulten?  
Billetter kr 100,- inkl. smakebiter 
 
gina krog Lørdag 15:00   |  Bjerkebæk  |   PIONERER 
OG FOREGANGSKVINNER  
Gina Krog var høvdingen i norsk kvinnebevegelse. 
Der andre kvinnesakskvinner godtok kompromiss for 
å komme et stykke på vei, firte Krog aldri en tomme 
på kravet om full økonomisk og politisk likestilling 
med menn. Vi har utfordret forfatter Hilde Hagerup, 
som karakteriserer seg selv som både pyntesyk og 
konfliktsky, til å si noe om Krogs betydning og 
posisjon i dag. – Jeg tilhører en generasjon som bør 
bli flinkere til å huske hvor vi kommer fra, sier Hilde 
Hagerup og inviterer publikum med på en guidet tur 
inn i Gina Krogs verden. 
Billetter kr  150,-

kunst og ansVar Lørdag 15:00-18:00 | Galleri 
Zink  |  SEMINAR 
Seminaret setter fokus på kunstnerens ansvar for å 
forsterke eller avkrefte stereotypier. Har kunstnere 
et spesielt ansvar overfor publikum eller i forhold 
til kommunikasjon? Har kunstnere et etisk, visuelt 
eller samfunnsmessig ansvar? Når blir kunst 
instrumentalisert, og når står kunsten fri? Foredrag 

ved Esther Maria Bjørneboe, Rohghie Asgari Torvund, 
Elin Kiraly, Dag Wiersholm og Tommy Olsen. 
Arrangør: Østlandsutstillingen og Galleri Zink  |  Gratis |  
Påmelding til kontakt@ostlandsutstillingen.no  
 
Camilla; ensom kVinne 
blant menn Lørdag 
15:30-17:00   |  Aulestad, 
stalltrevet  |   FORESTILLING 
Camilla Collett 
(1813–1895), forfatter av 
Amtmannens Døttre, var en 
viktig stemme for kvinnens 
rettigheter. Hun stod midt 
i kampen mellom Wergeland og Welhaven, og hun 
påvirket de store forfatterne Ibsen, Bjørnson, Kielland 
og Lie med sine synspunkter om kvinnesak og 
likeverd mellom kjønnene. Soloforestilling av og med 
Gro Ann Uthaug, Tema Teater. Regi: Einar Dahl. 
Arrangør: Aulestad  |  Billetter kr 150,-  | Kleskode: Varme klær 
 
sVar på breV 
frå helga. ei 
kjærleikssoge frå 
island Lørdag 16:00   |  
Lillehammer bibliotek  |   
NORdISK FORFATTERMØTE   
«Så var ho brått over. 
Paringstida i livet mitt.» 
Den aldrande sauebonden 
Bjarne har aldri slutta å tenkje på sin store kjærleik 
Helga, som han elska heile livet, samstundes som 
han valgte å bli ved sin lest og halde det gåande med 
gårdsdriften, sauene og kona Unn. Gamal kjærleik og 
erotiske minne blandar seg med soger om gløymde 
lik, lågføtte vêrar og dagen då Farmall-traktoren 
kom. Den islandske romanen Svar på brev frå Helga 
er fyld av lun humor, saftig språk og ei eineståande 
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og rørande kjærleikserklæring frå ein gammal mann. 
Boka blei nominert til Nordisk Råds litteraturpris 
for 2012, og den norske omsetjinga ved Johannes 
Gjerdåker blei nominert til Kritikerprisen. Møt 
Bergsveinn Birgisson i samtale med Mette Karlsvik.   
Billetter kr 100,- | Boksalg og signering 
 
erling borgen 
Lørdag 16:00   |  Søndre 
Park  |   FOLKETALE 
Erling Borgen har 
produsert mer enn 
90 dokumentarfilmer 
og skrevet en rekke 
bøker. I sin folketale 
vil han snakke 
om journalistenes 
samfunnsansvar og det han karakteriserer som den 
bedrøvelige utviklingen i norsk mediaverden - stadig 
mer preget av uvesentligheter, kjendiseri og et 
journalistisk klikkdiktatur.  
Han vil rette fokus mot den underrapporterte 
virkeligheten og snakke om Norge som en iskald 
krigsnasjon og som forurensningsnasjon. Erling 
Borgen mener at journalistikken derfor har et spesielt 
ansvar for at den kommende valgkampen ikke bare 
skal handle om uvesentlige bagateller og marginale 
forskjeller. 
Gratis 
 
fairtrade Lørdag 16:30   |  
Søndre Park 
Lillehammer kommune tar ansvar 
og blir godkjent som Fairtrade-
kommune etter at kommunestyret 
vedtok dette som en målsetting 
for en stund tilbake. Lederen for Fairtrade Norge 
overrekker diplom og bevis til ordfører Espen Johnsen. 
Gratis 

tonsatte flytterester 
Lørdag 17:00 | Café Stift 
Ettermiddagsmatiné med 
Cecilie Løveid og Karl Ivar 
Refseth Trio. Her blandes 
forfatterens egne flytterestedikt 
med stemningsfulle toner fra 
saksofon, vibrafon og kontrabass. Velkommen til en 
annerledes jazz & poesi-opplevelse!  
I samarbeid med Blue Note | Billetter kr 200,- Med 
festivalpass kr 100,- 
 
«Han har korte bukser, 
(flyttemenn foretrekker korte bukser) 
Han forteller ikke så mye om seg selv 
Men han satt en gang 
på nålefilten og spilte elgitar 
og nå lurer han på om han skal begynne å spille igjen 
Han drar teppet fra  
for en ny fantastisk fremtid i lengsel 
Vi kan alle gjøre feil 
skjære for tynne skiver av livets pølse, 
sier flyttemannen» Cecilie Løveid: Flytterester (2012) 
 
bugsy malone Lørdag 18:00   
|  Lillehammer kino, sal 3 |   
FORFATTER VELGER FILM 
Bugsy Malone er en fantastisk 
gangsterfilm fra 1976, med 
barn i alle rollene, men med 
voksne stemmer når de synger. 
Og det gjør de! «Glemte jeg 
å si at det er en gangstermusikal? Løst basert på 
virkelige hendelser fra Chicago på 1920-tallet, og 
med 13 år gamle Jodie Foster i en av hovedrollene. 
Hvem vil ikke se Bugsy Malone på en lørdagskveld?» 
spør Hilde Hagerup, som vil innlede til filmen. 
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb  | Billetter kr 100,-
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en kVeld med 
lars saabye 
Christensen 
Lørdag 18:00-20:00 | 
Maihaugsalen    
De fleste av oss har 
et forhold til Beatles, 
Maskeblomstfamilien, 
Herman eller 
Halvbroren. I 2013 
fyller Lars Saabye 
Christensen 60 år, og som 
en av våre mest folkekjære 
og leste forfattere fortjener 
han en hyllest!

Denne kvelden vil Lars 
Saabye Christensen innta 
stolen på scenen og møte 
kritiker Kåre Bulie til samtale. I løpet av karrieren 
har han siden debuten i 1976 skrevet dikt, noveller og 
romaner, dramatikk og film, og bøkene hans er blitt 
oversatt til en rekke språk. Han har vært redaktør for 
debutantantologien Signaler og har på den måten 
hjulpet fram nye og viktige stemmer i norsk litteratur. 
Han har inngått i flere musikalske samarbeid, blant 
annet bandet Norsk Utflukt, og med Buicken som 
har reist rundt på turné og besøkt norske bedrifter i 
lunsjen. Flere av bøkene hans har blitt dramatisert og 
filmatisert, og han har mottatt Brageprisen og Nordisk 
Råds Litteraturpris. Hvordan ser han tilbake på sitt 
eget forfatterskap, og hva har vært viktige drivkrefter 
for ham gjennom disse produktive årene?  
 
Det blir også opplesninger og hyllest ved forfatterne 
Selma Lønning Aarø og Nils-Øivind Haagensen, 
og tale ved Saabye Christensens danske forlegger 
Charlotte Jørgensen.  

Til slutt plukkes 
instrumentene 
frem til Buicken-
konsert ved 
Tom Stalsberg, 
Knut Reiersrud 
og Lars Saabye 
Christensen. 
Konferansier: Tom 
Stalsberg.  
 
Vinneren av Norsk Litteraturfestivals store 
Beatles-oversetterkonkurranse blir offentliggjort på 
Maihaugen denne kvelden!  
Billetter kr 350,- Med festivalpass kr 150,-  |  Boksalg og signering 
 
litterær salong med bergsVeinn birgisson 
Lørdag 19:00   |  Lykkelige dager   
Velkommen til en kveld med litteratur og god mat 
på menyen, inspirert av den islandske forfatteren 
Bergsveinn Birgisson. Birgisson er aktuell med den 
kritikerroste romanen Svar på brev frå Helga;  en 
saftig fortelling om den tapte kjærligheten, men også 
om en tapt kultur, slik vi ser den gjennom øynene 
til sauebonden Bjarne. Velkommen til en litterær og 
kulinarisk aften! 
I samarbeid med Lykkelige dager | Pris pr pers kr 200,- |  
Billettsalg på Lykkelige dager  
 
nebraska på norsk  Lørdag 20:30-22:00   |  
Kulturhuset Banken, Festsalen   |   KONSERT 
Konsert ved Frode Grytten (lesing), Pedro Carmona-
Alvarez (lesing, song, gitar), Odd Erik Fostervoll 
(song, gitar) og Annlaug Børsheim (song, fele, gitar). 
Frode Grytten har gjendikta og fornorska Bruce 
Springsteen-albumet Nebraska, ei plate som skildrar 
USA under Ronald Reagan og alle menneska som 
fell utanfor systemet, som følge av sosial 

60  
åR
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utryggleik, og svarer med kriminalitet, sinne og 
frustrasjon. Kva gjer ein med dette sinnet? Korleis 
tar det einskilde menneske ansvar for situasjonen 
det er i, og når trår ein over på den gale sida?   
Billetter kr 200,- Med festivalpass kr 100,-   

du har ringt alle samtalar  
og slengt alle kort på bordet 
du har prøvd 99 sitjestillingar 
og reist rundt halve jorda 
du blei kalt Johnny av mor di 
no kallar dei deg Johhny 99   
frå Johnny 99



klær for glade festiValjenter

sjekk synet hos en spesialist

 briller - linser - sYnstreninG
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jørn lier Horst
gyrid gunnes
trond berg eriKsen
bergsVeinn birgisson
anita sKorgan
anne bøe
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om det samiske i forfatterskapet og om oVersetting Søndag 09:00  |  
Nansenskolen, Storsalen    
Forfatter og oversetter Laila Stien  med en personlig vinkling på Det mangespråklige 
Norge. Hva  betyr norsk-samisk tospråklighet for forfatterskapet ? Hvilke utfordringer 
byr arbeidet med oversetting på? 
Arrangør: Nansenskolen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet |Billetter kr 100,-

proust på nytt Søndag 12:00  |  Søndre Park  |  OVERSETTERTIMEN 
I år er det hundre år siden Marcel Proust fikk utgitt første bind av sitt banebrytende 
verk På sporet av den tapte tid. I den forbindelse har Karin Gundersen, oversetter og 
professor i fransk litteratur, fått i oppgave å revidere Anne-Lisa Amadous oversettelse 
av første bind, Veien til Swann, som også er blitt en klassiker, og har således ansvaret 
for formidlingen av ikke bare ett, men to kanoniserte verk i én og samme bok. 
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis 

språket, sangen, skriften Søndag 12:00  |  Café Stift    
Velkommen til en opplesning hvor skriften og språksangen møter musikken. Lars 
Amund Vaage, Hanne Bramness og Anne Bøe leser egne tekster, akkompagnert av 
Nils Økland på fele. En time som vil sette seg i magen og hjertet. 
Hanne Bramness har virket i 30 år som lyriker og gjendikter, noe som i 2013 markeres 
ved utgivelsen Dikt i utvalg, Hun vil både lese utdrag fra sitt poetiske forfatterskap 
men også helt nye dikt. Anne Bøes nyeste diktsamling Frostdokumenter gir språk 
til mennesker som tilhører en utsatt virkelighet, de vi sjelden hører stemmene til, 
mennesker som famler etter nytt språk, mennesker som «såvidtblomstrer». Lars 
Amund Vaage har satt den språkløse inn i språket på en vakker måte i Syngja, en 
roman med store poetiske kvaliteter. 
Billetter kr 150,-
«Den eg skriv dette til kan ikkje lesa. Ho kan ikkje skriva, og ikkje snakka heller, endå 
om dei fremste fagfolka i landet har prøvd å læra henne dette i mange år. Det kom nokre 
ord, og ho tok dei i bruk, men så smuldra dei opp i munnen hennar. Ho brukte dei annleis 
enn andre.»  
Fra Syngja av Lars Amund Vaage. 

ut aV arkiVene. 2. Verdenskrig Søndag 12:00 | Lillehammer bibliotek    
Alf R. Jacobsen har skrevet en rekke bøker om 2. verdenskrig. I vår er han aktuell 
med Bitter seier, som tar for seg kampene ved Narvik i april 1940. Ved hjelp av til 
nå ukjente kilder kaster han lys over de dramatiske begivenhetene og ruller opp den 
bitre maktkampen som fant sted bak kulissene i London. Eirik Veums mye omtalte 
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bok Nådeløse nordmenn 
setter kritisk søkelys 
på statspolitiets 
virksomhet, og løfter 
fram i lyset en rekke 
opplysninger som ikke 
tidligere har vært kjent.     
Olav Brostrup Müller 
møter de to til en 
samtale om storpolitikk 
og hverdagslivets prøvelser under 2. verdenskrig. Hva 
skjer med litteraturen om krigen etter hvert som 
distansen i tid blir større og øyenvitnene faller fra? 
Gir det oss nye etiske utfordringer?  
Billetter kr 100,- | Boksalg og signering

til seters Søndag 
12:00-15:00 | 
Maihaugen  
Eventyrdag på 
Maihaugen i seterhus 
og tun ved Breisjøen, 
hvor vi jubilerer 
Hans Aanrud og 
Jørgen Moe. Det er 
respektive 150 og 200 
år siden de to herrene ble født. Det blir fremført både 
dramatiseringer og opplesninger av tekster fra begges 
hånd. Blant et rikholdig program fremfører Gausdal 
Kulturskole En Odelsgutt, og på Dansarvollen 
vises Hjemmusa og Fjellmusa i en moderne vri som 
avslutning på en eventyrlig dag. Ellers medvirker 
Morten Jostad, Erika Velle Segelstad, Maria M. 
Jostad, Helena Klarén, Ingrid Jostad, Henrik Slåen og 
Maihaugens egen Berit Snøan. 
I samarbeid med Maihaugen, Teater Leven og Det Hemmelige 
Teater  | Ordinær billett for inngang på Maihaugen

lunsj i parken Søndag 13:00   |  Søndre Park   
Sulten? På litteratur, på vår, på mat! Kommer du til 
parken ved lunsjtid får du opplesninger ved Riikka 
Pulkkinen (Finland), Bergsveinn Birgisson (Island), 
Vera Micaelsen og Gert Nygårdshaug til maten. 
Introduksjoner ved Magnhild Bruheim. 
Gratis 

Var det dette Vi 
Ville? Søndag 14:00-
15:30   |  Lillehammer 
Kunstmuseum, sal 2   |   
dEBATT 
Foreldreroller i det 
moderne Norge. 
Norge er rangert som 
verdens nest mest 
likestilte land i World 
Economic Forums rapport fra 2011. Den norske 
foreldrepermisjonen er i verdenseliten, vi har gode 
velferdsordninger og en papparolle i rask endring. 
Likevel har vi en tidsklemmedebatt i Norge. Skyldes 
det en avstand mellom vanlige folks liv og politiske 
idealer? Hvem har i så fall ansvar for at det ble 
sånn? Og hvor mye ansvar skal staten ta for den 
enkeltes valg? I panelet: Roger Klinth, forfatter og 
pappaforsker ved Linköbings Universitet, Ahmad 
Ghanizadeh, statssekretær i Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet, Elisabeth Skarsbø Moen, 
debattredaktør i VG, Charlotte Koren, økonom og 
forfatter. 
Debattleder: Linn Stalsberg. 
Billett kr 100,-

sØnDaG 2. JUni
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skal de få 
tukle med 
genene Våre? 
Søndag 14:00   |  
Lillehammer 
bibliotek  |  
OPPLySNINGSTId   
Velkommen til en 
time personlig og 
forståelig innføring 
i genetikk! Overlege 
Ellen Blinkenberg 
gir oss fortellingen om genene våre – en fortelling 
hvor evig liv og helse til alle er drømmen. Samtidig 
er kampen om genene våre en sann thriller – om 
uvitende politikere, mektige institusjoner og etikk i 
grenseland. Hvordan forandrer vårt syn på mennesket 
seg etter hvert som våre kunnskaper om gener øker? 
Billett kr 100,-   
 
storfolk og småfolk Søndag 14:00-15:30   |  
Aulestad, stalltrevet  |   FORESTILLING 
Spillefilmen Storfolk og småfolk fra 1951 er bygd 
over fem noveller av Hans Aanrud: En odelsbonde, 
Mari Smedhaugen, I bestefars ærend, Brødre i Herren 
og Da jeg lå i byen med smør. Filmens manus og regi 
er ved Tancred Ibsen som var barnebarn av både 
Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen. Harald 
Heide Steen jr. er blant skuespillerne. 
Arrangør: Aulestad | Billetter kr 50,-  | Kleskode: Varme klær 

nordisk krim: politietterforskernes time 
Søndag 15:00   |  Søndre Park  |   KRIM I PARKEN  
Jørn Lier Horst vant Rivertonprisen for beste 
norske krim i 2012 med romanen Jakthundene. 
I denne åttende romanen om politiførstebetjent 
William Wisting opplever helten selv å bli 
suspendert og satt under etterforskning, mistenkt 

for å ha fabrikkert bevis. Jørn Lier Horst arbeider 
som etterforskningsleder og har god kjennskap til 
miljøene han beskriver. Møt ham i samtale med 
Magnhild Bruheim.  
Gratis  
 
fredrikke marie 
qVam Søndag 
15:00  | Bjerkebæk 
|   PIONERER OG 
FOREGANGSKVINNER 
Fredrikke Marie 
Qvam var en 
klar og tydelig 
samfunnsaktør i den 
gryende kvinnesaks-
bevegelsen på 
1870-1880-tallet. 
Hun var  aktiv i Norsk kvinnesaksforening, 
Norsk stemmerettsforening og 
Landkvinnestemmerettsforening, og stiftet Norske 
Kvinners Sanitetsforening i 1896. Hun var en dyktig 
lobbyist, «Korridorenes dronning», og var den 
ledende i å samle inn ja-stemmer fra kvinner for 
unionsoppløsningen i 1905. Kvinner hadde ennå ikke 
stemmerett på dette tidspunktet, men det ble samlet 
inn ca. 300.000 ja-stemmer fra kvinner. 
Foredrag ved Anne-Karin Nygård, generalsekretær i 
Norske Kvinners Sanitetsforening.   
Billetter kr  150,- 
 
oVergrep i guds naVn 
Søndag 16:00 | Søndre Park |   
FOLKETALE 
«Hvordan skal jeg som 
troende forholde meg 
til de overgrep som har 
blitt begått i min Guds 
navn? Finnes det andre 
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måter å forholde seg til Gud på enn tilbedelse og 
lovprising?» Gyrid Gunnes er feminist, forfatter og 
prest i Den norske kirke. Hun arbeider for tiden som 
doktorgradsstipendiat ved Diakonhjemmet i Oslo. I 
denne folketalen vil hun reflektere over den religiøst 
troendes ansvar i møte med det sekulære samfunnet 
og i møte med tradisjonen. 
Gratis 
 
alVor, angst, 
ansVar  
Søndag 16:00 | 
Lillehammer 
bibliotek |   
OPPLySNINGSTId   
Søren 
Kierkegaard 
er den eneste 
filosofiske 
forfatteren i 
Norden som 
fremdeles lyser i verdenslitteraturen – hele 200 
år etter sin fødsel. Et lidenskapelig alvor samler 
trådene i hans romantiske angrep på den faktiske 
virkeligheten. Samtidens filosofi blir avvist nettopp 
fordi den vanskeliggjør alvoret. Troen «i kraft af det 
Absurde», derimot, er uten ytre garantier. Her når 
isolasjonen og angsten et nytt nivå. Kierkegaard 
bekjemper samtidens kollektivisering, nivellering og 
oppløsningen av enkeltmenneskets ansvarlighet. Det 
første skrittet på veien til innsikt er å se angsten og 
friheten som noe man ikke kan unnslippe.  
Foredrag ved professor i idehistorie, Trond Berg 
Eriksen. 
Billetter kr 100,- | Boksalg og signering 
 
 

for Vår jord  
anita skorgan møter den norske mannsoktett Søndag 
20:00-21:30 |  Kulturhuset Banken, Festsalen |   
KONSERT 
Anita Skorgan ble rikskjendis i 1972 etter å ha 
deltatt i TV-programmet Hylands hörna. Hun har 
en allsidig karriere bak seg som pianist, komponist 
og vokalist. Mange forbinder Anita Skorgan med 
Melodi Grand Prix eller julekonserter. I vinter har 
TV-seerne fulgt henne i det populære programmet 
Hver gang vi møtes. Nå er hun på scenen sammen 
med Kjetil Bjerkestrand, Den Norske Mannsoktett 
og gjestemusikere. Oktetten har lang og god tradisjon 
for samarbeidskonserter med populære singer-
songwritere under litteraturfestivalen. Denne gangen 
er det Skorgans materiale som blir presentert. Noe 
gammelt, noe nytt, noe velkjent og noe litt mindre 
kjent. Oktetten lover også i år en konsert med stil og 
stemning. 
Billetter kr 350,- Med festivalpass kr 150,- 
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Velkommen til årets forestilling!
Gunnhild Sundli og Pål Christian Eggen er Kristin og 
Erlend. Manus og regi ved Svein Gundersen.

WWW.KRISTINLAVRANSDATTER.NO

Sel Teaterlag
2670 Otta
Telefon: 976 05 714
post@selteaterlag.no

Billetter
Billettservice 815 33 133
kristinlavransdatter.no

6. - 10. AUGUST



Høsten 2013:

VILDANDEN
av Henrik Ibsen. Regi Stein Winge.

MENs VI VENtAr på GoDot
av Samuel Beckett. Regi Bjørn Sundquist.

BIkuBEsoNG
av Frode Grytten. Regi Lasse Kolsrud.

Doktor proktors proMpEpuLVEr
av Jo Nesbø. Regi Morten Joachim. 

NAVID 
Each one teach one. Danseforestilling.

MuGG
av Marit Tusvik. Regi Ellen Horn.

Billetter i salg på ditt lokale kulturhus nå!
se www.riksteatret.no



«Vagant gjør norsk bladverden større.»
K n u t  O l av  Å m Å s , Aftenposten

n O r s K  t i d s s K r i f t f O r e n i n g  h a r  K Å r e t 

Vagant      Årets tidsskriftt
il

h v e rt  n u m m e r  er på 112 sider og koster 130 nOK. 
Kan kjøpes hos Narvesen og i bedre bokhandler.  
m e r  i n f O r m a s j O n : www.vagant.no

Vagant er Cappelen Damms tidsskrift for  
litteratur, kunst, film, ideer og samtidsdebatt.  
Vagant feirer i 2013 25-årsjubileum, og utgir  
fire årlige numre i tillegg til å oppdatere  
nettsiden ukentlig.

True, This! —
Beneath the rule of men entirely great,
The pen is mightier than the sword. Behold
The arch-enchanters wand! — itself a nothing! 
But taking sorcery from the master-hand
To paralyse the Cæsars, and to strike
The loud earth breathless! — Take away the sword 
States can be saved without it!

Fra teaterstykket Richelieu; 
- Or the Conspiracy av Edward Bulwer-Lytton, 1839

The pen is mightier than the sword
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skriVekurs Fredag 31.mai - søndag 2.juni     
Igjen inviterer vi til dette populære helgekurset 
i kreativ skriving – for alle skrivelystne, uansett 
erfaring. Hvordan arbeide med lysten og leken 
for å nærme seg det krevende, det som trykker på. 
Gjennom kortere og lengre øvelser jobber vi med 
materiale og virkemidler for å bringe ny, kreativ tekst. 
Forfatterne Arne Hugo Stølan og Brit Bildøen byr på 
impulser, knep og rettledning.  
Kurspris: Kr 2100,- inkl. lunsj/kaffe; kr 3200,- inkl. full kost 
og losji  

forfatternes hus  Tirsdag 28.mai - fredag 31.mai     
Et årlig forfatterseminar med fokus på skriveproses-
sen, forfatterrollen og ytringsfrihet. Heldagstema 
med Ingrid Storholmen og Gunstein Bakke: Hvem 
skriver jeg for? Om tekstens tilgjengelighet. Halvdags-
tema med Else Barratt-Due: Fremføring av tekst – et 
minikurs. Kursdeltakerne kan også oppleve Märta 
Tikkanens Bjørnsonforelesning og samtale m/ Ebba 
Witt-Brattström; delta på hagefest med kulturelt 
program og fremføre egen tekster på standup forfat-
terscene på Nikkers. 
I samarbeid med Norsk Forfattersentrum   

fribyseminar Tirsdag 28.mai - fredag 31.mai     
Seminar for forfulgte forfattere og deres koordinator-
er i de norske fribyene. Temaer til diskusjon er ‘Om 
å komme til orde’ i Norge og utvikling av det norske 
fribynettverket. Forfatterne deltar også i festivalpro-
grammet i paneldebatter, med karikaturtegninger og 
opplesninger. Seminarets åpning er åpent for publi-
kum, det øvrige er kun for inviterte. 
Arrangør er Lillehammer kommune i samarbeid med Norsk 
P.E.N. og Nansenskolen

sakprosaseminar Tirsdag 28.mai - fredag 31.mai    
For første gang arrangerer Nansenskolen et eget 
seminar for sakprosaforfattere under litteraturfes-
tivalen. I tillegg til et heldagsseminar om narrativ 
sakprosa, gis det kursing i fremføring av egne tekster, 
hvordan man omsetter en idé til bok og hva man kan 
gjøre for å skape blest om egne utgivelser.  
I samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterfo-
rening (NFF) og NORLA | Kun for inviterte

det mangespråklige norge - språk og 
inkludering Fredag 31.mai - søndag 2.juni     
Nansenskolen feirer Språkåret 2013 med et seminar 
om språklig mangfold og inkludering i Norge. Hør 
bl.a. Arnfinn Vonen: Om å leve i et mangespråklig sam-
funn,  Woujoud Mejalli: Integration from a butterfly 
perspective, Laila Stien: Om det samiske i forfatterskapet 
og om oversetting fra samisk.  
I samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
Se også www.nansenskolen.no.  
Påmelding til administrasjon@nansenskolen.no  
eller ring 6126 5400 

nansensKOlen
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norla 
NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur 
i utlandet er en statsstøttet, ikke-kommersiell stif-
telse som promoterer og formidler norsk skjønn- 
og faglitteratur for barn og voksne til utlandet. 
Siden opprettelsen i 1978 er mer enn 3000 titler av 
norske forfattere kommet ut på 60 språk med støtte 
fra NORLA. www.norla.no  
 
oVersettere til lillehammer Tirsdag 28.mai - 
fredag 31.mai   
For 19. gang inviterer NORLA et titalls overset-
tere til litteraturfestivalen. Årets deltakere oversetter 
fra norsk til engelsk, hebraisk, portugisisk, ungarsk, 
bulgarsk, dansk og kinesisk. Det arrangeres et eget 
seminar for oversetterne, som ellers også vil være med 
på hele festivalen for å orientere seg i det norske lit-
terære landskapet. 
Kun for inviterte 
 
narratiV sakprosa Onsdag 29. mai | First Hotel 
Breiseth, Storloen  
NORLA, Senter for norsk skjønn- og faglitteratur 
i utlandet arrangerer onsdag 29. mai et seminar om 
narrativ sakprosa for inviterte utenlandske og norske 
redaktører, sakprosaforfattere og oversettere. Fokus 
vil være på litterær sakprosa og dokumentarlitteratur. 

Seminaret starter med en velkomst ved Margit 
Walsø, direktør i NORLA. Og fortsetter med En 
forfatters tanker om egen skiving ved Åsne Seierstad. 
Så blir det paneldiskusjon for forleggere: Narrativ 
sakprosa i Skandinavia. Bøkene og markedet. 10 regler 
for litterær sakprosa legges frem av Alfred Fidjestøl. 

Når tragedien rammer oss selv. Å skrive om 22. juli 
er en samtale mellom forfatterne Erika Fatland, 
Aage Storm Borchgrevink og Erik Møller Solheim. 
Moderator: Arnhild Skre. Forfatterne Tore Skeie, 
Astrid Sverresdotter Dypvik og Ivo de Figueiredo 
vil snakke om: Kan man si hva som helst om de døde? 
Hvilke ansvar har vi ovenfor fortiden? Moderator: 
Arnhild Skre. Forfattere i kryssild: Rapport fra 
konfliktsonen er en samtale mellom forfatterne Åshild 
Eidem, Anders Sømme Hammer, Geir Angell 
Øygarden. Moderator Hilde Østby. Til slutt vil det 
være en paneldiskusjon mellom forleggerne om  
Redaksjonen og forfatteren. Hvordan rekrutterer man 
forfattere? Hva gjør man for å utvikle forfatterskap?  
I samarbeid med NFF og Nansenskolen |Kun for inviterte

internasjonalt forleggerseminar med dnf 
Torsdag 30. mai | Hammer Hotell 
Den norske Forleggerforening og NORLA inviterer 
hvert år utenlandske forleggere til et seminar om 
norsk litteratur under Sigrid Undset-dagene. Interes-
sen for å komme til Lillehammer øker stadig, og i år 
inviteres ca. 12 forleggere. Årets inviterte forleggere 
kommer fra Storbritannia, USA, Australia, Brasil og 
Tyrkia. Forleggerne presenteres for et aktuelt utvalg 
av norske skjønnlitterære forfattere. 
Noen inviterte forleggere vil også delta i andre pro-
gramposter under festivalen. 
I samarbeid med Den norske Forleggerforening | Kun for inviterte 

nOrla
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kritisk ansVar Torsdag 30.mai - fredag 31.mai   |  
Kulturhuset Banken, Holbøsalen 
Kritikerlagets årlige Lillehammer-seminar vil ta 
utgangspunkt i ideen om «kritisk ansvar». Hvilket 
ansvar har kritikerne og kritikken? Og hvem har 
ansvaret for kritikerne? Kan vi forstå «kritisk ansvar» 
både som ansvarlighet under utøvelsen av kritikk, 
kritikkens samfunnsmessige ansvar og det prekære i 
ansvarsbegrepet? Ansvar og kritikk er begreper som 
kaller på hverandre, og i møtet dem i mellom opp-
står det mange mulige fortolkninger. Årets seminar 
vender både blikket bakover til litteraturkritikkens 
barndom i norsk sammenheng, og inn i dagsaktuelle 
debatter om forpliktende kritikk, generasjoner av kri-
tikere og det som av noen oppleves som en kvelende 
konsensus i norsk litterær offentlighet. 

Seminaret ledes av Jon Rognlien, kritiker i Dagbladet 
og Margunn Vikingstad, kritiker i Dag og Tid.

Lesning, felleskap og ansvar i litteraturkritikken 
Torsdag 11:00  
Åpningsforedrag ved Kaja Schjerven Mollerin, kriti-
ker i Klassekampen og stipendiat i litteraturvitenskap 
ved Universitetet i Oslo.

«Att skapa klasskamp» Torsdag 13:00  
Hur bevaka och främja en över hundra år gammal 
arbetarlitteraturtradition? Foredrag av John Sweden-
mark, svensk kritiker, oversetter og kulturredaktør i 
Arbetet.

Engasjementets nødvendighet, engasjementets pris 
Torsdag 14:00  

Forfatter og kritiker Espen Stueland i samtale med 
Margunn Vikingstad. 

Sinun äänesi kaiku - The echo of the voice Torsdag 
15:00  
De finske poetene Miia Toivio & Marko Niemi er 
tilbake i Norge med en ny lydpoesiperformance.

Ansvarlig avantgardist: Camilla Collett som littera-
turkritiker Fredag 10:00  
Foredrag ved Tone Selboe, professor i litteraturviten-
skap ved Universitetet i Oslo.

Utidsmessig kontinuitet – Vagant som litteraturkritisk 
arnested Fredag 11:00  
Foredrag ved Audun Lindholm, redaktør av Vagant.

Kritikk av det kritiske ansvar Fredag 12:00  
Panelsamtale med Kaja Schjerven Mollerin, John Swe-
denmark og Espen Stueland, ledet av Jon Rognlien.  
Billetter per programpost kr 100,-

KritiKerlaGet
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fremtidsruiner  Onsdag 29. mai | Kulturhuset 
Banken, Holbøsalen  
«Fremtidsruiner» spør hvordan hukommelse og fel-
lesskap skapes ut i fra forestillinger om steder gene-
relt og kulturminner spesielt, og hvordan litteratur og 
kunst bruker monumentalitet og kulturminne som 
utgangspunkt for en spekulativ og utopisk tenkning 
rundt kollektivitet. Ruinen, utopien og unntakstilstan-
den er begreper som viser til erindringens estetiske og 
språklige deformasjon og til en stadig fragmentering 
og marginalisering av det kollektive, noe den italien-
ske filosofen Giorgio Agamben omtaler som adskil-
lelse av «kvalifiserte» og «ukvalifiserte» fellesskap. 

Landskapets psykogeografi  11:00 – 12:30 
Foredrag ved Janike Kampevold Larsen.  Presenta-
sjon kunstprosjekter, Jumana Manna: Mappa mundi. 
Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller: Rims for 
Gudbrandsdalen.

Stedets mikroperspektiv  13:15- 14:30 
Foredrag Susanne Christensen . Filmvisning og 
presentasjon av kunstprosjekt ved Bodil Furu: De små 
steders virkelighet.

Blikkets nåtidsarkeologi 15:00 – 16:00 
Foredrag ved Thure Erik Lund. Opplesning av Lars 
Mørch Finborud fra De svarte skiltene. Presentasjon 
kunstprosjekter ved Erik Pirolt: Jegerlarven. Marius 
Engh og Tarje Eikanger Gullaksen: På den andre 
siden av vinden.

Panelsamtale 16:15 - 17:00 
Ordstyrer Erling Bugge  
 
Arrangør: Harpefoss Hotell | Støttet av Fritt Ord, Norsk 
Kulturråd og Kunst i offentlige rom  | Billetter for hele semi-
naret kr 100,-

si det på norsk! Fredag 31.mai - lørdag 1. juni | 
Birkebeineren Hotel & Apartments  
Under årets litteraturfestival på Lillehammer arran-
gerer Norsk Oversetterforening et oversetterseminar 
som vil rette seg mot aktive og fremtidige skjønnlit-
terære oversettere.  
Seminaret vil strekke seg over to dager, 31. mai og 
1. juni, og bestå av foredrag og verksted. Nye norske 
uttrykksformer står på dagsorden i år, og vi vil rent 
konkret belyse temaer som migrasjonsspråk, engelsk 
påvirkning, kodeveksling og kreativ banning, og 
hvordan dette påvirker dagens norsk i den oversatte 
skjønnlitteraturen.  
I samarbeid med Norsk Oversetterforening | Interesserte 
henvender seg til post@translators.no 

debutantseminar Onsdag 29.mai | Birkebeineren 
Hotel & Apartments  
Fjorårets skjønnlitterære debutanter inviteres nok en 
gang til festivalen for faglig påfyll og sosialt samvær. 
Seminarledere er Bjørn Sortland og Eirik Ingebrigt-
sen. Foredragsholdere er Tyra T. Tronstad og Heidi 
Marie Kriznik. 
Kun for inviterte

ØvriGe seMinar
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Verden har ingen hjørner Galleri Zink    
29. mai-2. juni 
Verden har ingen hjørner – Barnebokillustrasjoner 
av Svein Nyhus. En utstilling med et utvalg 
originaltegninger, kunstuttrykk og skisser fra noen av 
Svein Nyhus’ bildebøker.  
Utstillingsåpning onsdag 29. mai kl. 11:00.  
For alle | Gratis  
 
aVistegning – en daglig karikatur aV det 
politiske liV   Lillehammer bibliotek    
Norsk Litteraturfestival har invitert tre avistegnere 
til å stille ut eksempler fra sin egen produksjon i 
Lillehammer bibliotek. Utstillerne er Arifur Rahman 
fra Bangladesh, Abdullahi Muhiaddin fra Somalia 
og Siri Dokken fra Norge. Rahman lever i eksil i 

Norge og har status som 
fribyforfatter. Han sonet 
fengselsstraff i hjemlandet 
for en seriestripe med 
fire ruter som handlet 
om navnet på en katt. 
Katten het Muhammed 
og seriestripen var en 
ironi over navneskikken i 
Bangladesh. Dette ble sett 
på som en fornærmelse mot 
profeten og Rahman ble 
landsforvist og forfulgt. 
Abdullahi Muhiaddin er 
politisk tegneserieforfatter, 
karikaturtegner og 
fribyforfatter i Norge. 
Avistegningene hans skapte reaksjoner i hjemlandet, 
noe som førte til at avisa ble stengt og Muhiaddin 
måtte flykte fra landet. 
Siri Dokken har vært avistegner i Dagsavisen i 
en årrekke, og tegner daglig til avisens politiske 
kommentarer. Hun er aktuell med boken 
Avistegninger. 
Gratis   
 
menneskerettsmonument  Søndre Park  
Elever fra design, elektro, bygg og teknikk og 
industriell produksjon på Vargstad videregående skole 
har samarbeidet om å lage en seks meter høy lysende 
kvinne. Monumentet er laget i tekstil, plast, metall og 
tre. Menneskerettighetsmonument skal bokstavelig 
talt belyse tema ANSVAR. 
I samarbeid med Vargstad videregående skole og Amnesty | 
Gratis 
 
 

UtstillinGer
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liV heier – festiVal-utstiller 2013 Galleri Zink  
28. mai-16. juni  
Liv Heier er en naturlig festivalutstiller det året vi 
feirer stemmerettsjubileet. Helt siden debuten på 
slutten av 1980-tallet har Liv Heier konsentrert 
seg om kvinnelige aktmotiver. Vakre kvinner i en 
begrenset palett satt inn i stramme, ubestemmelige 
rom og trapper. Et snev av hverdag, et snev av drøm. 
Stram arkitektur, abstrakte former og klassiske, 
figurative akter. Utdannet fra Statens Kunst og 
Håndverksskole og Statens Kunstakademi og 
kjøpt inn av blant annet Astrup Fearnlys Museum, 
Riksgalleriet, Norsk Kulturråd, Stortinget og Statoils 
kunstsamlinger for å nevne noen. Utstillingsåpning 
tirsdag 28. mai kl. 17:00.   
Arrangør:  Galleri Zink | Gratis 

sophie Calle - take Care of yourself 
Lillehammer Kunstmuseum
23. februar-2. juni  
Den franske billedkunstneren Sophie Calle (f.1953) 
utforsker på grensesprengende vis forholdet mellom 
tekst og fotografi, det private og det offentlige, 
sannhet og fiksjon. Stoffet er hennes egne erfaringer, 
et spill med fakta hvor hun selv bestemmer reglene 
eller overgir kontrollen til andre. Hun kombinerer 

tekst og bilder i en 
form som alltid tar 
utgangpunkt i den 
erfarte virkelighet, i 
bearbeidelse av ulike 
emosjoner. Resultatet 
kan være humoristisk, 
poetisk eller ha mer 
dramatiske undertoner. 
Hovedverket i 
utstillingen er Take Care of Yourself - et av 
høydepunktene på Veneziabiennalen i 2007. Sophie 
Calle er en av Frankrikes mest berømte nålevende 
kunstnere og stiller ut verden over. 
Arrangør: Lillehammer Kunstmuseum | Gratis 

Charlotte thiis-eVensen  
i dialog med lillehammer kunstmuseums 
faste samling Videoinstalasjon  
Lillehammer Kunstmuseum
6. april-2. juni 
Charlotte Thiis-Evensen (f.1968) er både 
litteraturviter og billedkunstner. Hun jobber blant 
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UtstillinGer
annet med dokumentarisme innenfor foto, video og 
installasjon. Flere av Thiis-Evensens verk handler 
om hvordan uuttalte maktforhold virker inn på 
individets mulighet til å handle fritt. I Lillehammer 
Kunstmuseum skal hun vise syv videoverk som går 
i dialog med kunstmuseets egen historiske samling. 
I tillegg til kunstproduksjon har Thiis-Evensen de 
ti siste årene jobbet med dokumentar og feature-
journalistikk i NRK. 
Arrangør: Lillehammer Kunstmuseum | Gratis 

gay kids - stig-werner moe Maihaugen   
Åpning fredag 31. mai kl. 10:00 
Stig-Werner Moe vokste opp i Lillehammer og 
hadde en vanlig barndom, men han følte seg likevel 
«litt annerledes». Det viste seg at Stig-Werner likte 
gutter. Stig-Werner var homofil. 
Gay Kids er en gjennomillustrert bok og en utstilling 

som belyser hvordan det kan være å vokse opp og 
bli forelsket i noen av samme kjønn. Stig-Werner 
kommer til festivalen for å vise utstillingen og fortelle 
noen korte historier. Nå er Stig-Werner skuespiller i 
Oslo, blant annet kjent fra nyinnspillingen av «Reisen 
til Julestjernen» og «Hotel Cæsar». Forfatterne bak 
boken vil også være til stede. Olemic Thommessen 
ønsker velkommen. Olemic er stortingsrepresentant 
og talsperson for saker innen kultur, medier, barn og 
familie samt likestilling i Høyre.
Arrangør:  Gay kids | Gratis 
 

refreng  Parkkafeen  
Inga Blix sier om sin egen kunst at «Jeg bruker 
bokstaver, ord og setninger som billedelementer i 
mine tekstile arbeider. Inspirert av hvordan tekst blir 
til bilde i graffiti, og av hvordan tekst har vært brukt 
som element i tradisjonell tekstilkunst. Hvordan 
sanseinntrykk kan kobles sammen i hjernen, slik 
at vi for eksempel knytter bestemte farger til ulike 
bokstaver, ord og tall, er også et fenomen som 
gjenspeiles i mine arbeider.» 
Arrangør: Park Cafen og Randi Liljequist | Gratis  
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rampete robin Onsdag 11:30-12:15 | Ekrom skole 
|   FORFATTERBESØK 
Det er egentlig ikke noe feil med Robin. Han er en 
sjarmerende gutt, til tross for alle sine bøllete påfunn. 
Men han passer ikke inn noen steder. Hjemme har 
han et par skikkelige, prektige foreldre og broren sin, 
Perfekte Peter. På skolen blir han alles syndebukk, og det 
er kanskje ikke så merkelig, så mye rart som han finner 
på! Dermed blir han fort lærernes mareritt og nabolagets 
skrekk, men først og fremst en sprø villstyring som alle 
barn elsker å lese om. Møt forfatteren bak Rampete 
Robin, Francesca Simon. 
  
det magiske tenk Viss Torsdag | Åretta skole |   
FORFATTERBESØK 
Forfattaren Ingelin Røssland kjem frå ei lita øy på 
Vestlandet som (heldigvis) er ganske blotta for action 
i det verkelige liv, likevel er staden ho kjem frå sentral 
i alt ho skriv om det no er hardkokt actionkrim eller 
meir kvardagslige tema kring det å veksa opp og finna 
sin plass i verda. Hennar trylleformel er «tenk viss»,  for 
i den oppdikta verda kan alt skje også rundt hjørnet på 
skulen du går på eller i skogen bak huset.   
For ungdomstrinnet

de udødelige Torsdag | På din skole |   
FORFATTERBESØK 
Alyson Noël er en av stjernene i det amerikanske 
barne- og ungdomsbokuniverset. Hennes serie om «De 
udødelige» er blitt en stor suksess, og hun har toppet 
bestselgerlistene og solgt over to millioner eksemplarer i 
USA. Bøkene hennes er utgitt i over 35 land. I sentrum 
i «De udødelige» står tenåringsjenta Ever, som utvikler 
magiske evner etter at hele familien omkommer i en 

bilulykke. Møt Alyson Noël i samtale med forfatter 
Mari Moen Holsve. 
For ungdomstrinnet   

diktatoren Torsdag 11:50-12:35 | Ekrom skole |   
FORFATTERBESØK 
En diktator kan gjøre akkurat som han vil. Han er størst 
og best og kan bestemme og befale. Alle skal være redde 
for diktatoren og adlyde ham og trøste ham hvis noe 
skjer. Er man diktator, er man diktator. Men er man 
en ganske liten diktator, kan det godt være at man blir 
veldig ensom etter hvert. For ingen kan bestemme at 
noen skal være ens venn. Diktatoren er skrevet av svenske 
Ulf Stark, en av Nordens mest anerkjente barne- og 
ungdomsbokforfattere, og illustrert av den unge og 
lovende finske illustratøren Linda Bondestam. 
 
stark og nyhus Fredag  09:30-10:15 | Kringsjå 
skole | Fredag  11:00-11:45 | Søre Ål skole |     
FORFATTERBESØK 
Den berømte, svenske barnebokforfatteren Ulf Stark 
og bildebokskaperen Svein Nyhus besøker elevene 
med historier, bok og tavle. Ulf forteller om hvordan 
han begynte å skrive og leser fra Kan du plystre, 
Johanne. Svein forteller om å tegne og leser fra bildeboka 
Ingen. Og begge svarer gjerne på spørsmål. 
 
unni og gunni Fredag 12:00-12:45 |  
Hovslageren bhg |   FORFATTERBESØK  
Unni og Gunni er to gode pingvinvenninner som likar 
forandring. Dei er ikkje redde for å setja i gang med 
nye prosjekt, og finn alltid ei løysing på utfordringane 
dei møter. Anna Folkestad vil lese frå to av dei tre 
bøkene om Unni og Gunni. I dei tre bøkene lærer 
ein om preposisjonar, blanding av fargar og om 
motsetningar. Til slutt må me finne ut om me verkeleg 
har lert å blande fargar.

sKOler OG barneHaGer 
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Diverse

fremtidens land. 
bjørnson og det nye 
norge    dEN KULTURELLE 
SPASERSTOKKEN 
Edvard Hoem snakkar om dei 
siste ti åra av Bjørnsons liv, på 
Aulestad og i Roma. Det store 
samfunnsengasjementet har tært på kreftene hans, 
men kampen for fred og for rettane til dei undertrykte 
minoritetane i Europa blir ført med stor styrke. Han 
forsvarer Norges rett til å bryte ut av unionen med 
Sverige i 1905 og legg ut på lange reiser for å hindre at 
landsmålet blir innført i skolen! 
Sommaren 1909 blir han sjuk og reiser til Paris for å få 
legebehandling. 
Han døyr 26. april 1910. Bjørnsons siste heimreise og 
gravferda blir ei storslått påminning om alt han utretta 
for å skapa eit nytt og betre Norge.    

I samarbeid med Lillehammer kommune 

Torsdag  30. mai kl. 12:00: Søre Ål bo- og servicesenter 
Torsdag  30. mai kl. 16.30: Busmoen bo- og servicesenter 
Fredag 31. mai kl. 12.00: Skårsetlia bo- og servicesenter 
 
 
 
 
Skriveverksted Firedagers skriveverksted for  
ungdom med Edy Poppy. I samarbeid med Den 
kulturelle skolesekken i Oppland. 
Animasjonsverksted Ansvar var tema da Pirk animasjon 
holdt tredagers animasjonsverksted for barn og unge på 
Fabrikken i Lillehammer. I samarbeid med Lillefilm. 

Illustrasjonsverksted Illustratør og forfatter Nhu Diep 
holdt todagers illustrasjonsverksted for 7.trinnselever i 
Øyer. 
Skriveverksted Forfatter Gro Dahle kommer til 
Lillehammer i slutten av april og skal holde et todagers 
skrivekurs ved Lillehammer læringssenter. 
Papirverksted Håndlaging av papir ved Klevfos 
Industrimuseum. 
Nå er det nok! Tydelige stemmer i barne- og 
ungdomslitteraturen Kurs for mellomtrinnslærere og 
bibliotekarer ved litteraturformidlere og pedagoger fra 
Norsk Barnebokinstitutt.

 
KOnKUrranser
Skriv årets beste røverhistorie  
Skrivekonkurranse for mellomtrinnselever i samarbeid 
med Bokbussen, Oppland fylkeskommune. 
 
Grei ut om gode gjerninger  Skrivekonkurranse for 
ungdom i samarbeid med Eidsiva, Dagbladet, GD, 
Lillehammer Byavis og Den kulturelle skolesekken i 
Oppland. 
 
Er DU Norges beste Beatlesoversetter? 
Dagbladet, Norsk Litteraturfestival, Språkåret 2013 og 
Norsk Oversetterforening lurer på hvordan du mener 
sangen «I will» bør lyde på norsk! Send forslaget til 
beatles@translators.no innen 1.mai 2013 og du kan 
høre en proff musikalsk framføring av teksten din i 
Maihaugsalen 1.juni 2013 om du vinner.

institUsJOnsbesØK 

KUrs OG verKsteDer
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programserier
 
2 På 1 TIME – Spennende møter 
mellom to forfattere og deres 
arbeider. Plan B.  
 
ALdRI VOKSEN – Om forfattere 
innen barne- og ungdomslitteratur 
for voksne.  Galleri Zink. 
 
FOLKETALE – I Bjørnsons ånd 
utfordres aktuelle forfattere og 
samfunnsaktører til ord for dagen. 
Søndre Park. 
 
FORFATTER VELGER FILM – Tre 
forfattere fikk utfordringen om 
å presentere hver sin film. De 
innleder selv til filmvisningen.  
Lillehammer Kino. 

 

GROTTEN – Et sted for sitrende 
spenning, mystiske hendelser, 
fantastiske møter, eventyrlige 
fortellinger og grusomme grøss. 
Bingo’n. 
 
LUNSj I PARKEN – Forfattere leser 
fra bøkene sine. Søndre Park. 
 
OPPLySNINGSTId – Nærmere 
introduksjon til forfattere og 
aktuelle tema. 
 
ORd OG BILdE – Møte med 
forfattere og illustratører som har 
skrevet og illustrert bildebøker. 
Galleri Zink. 
 
OVERSETTERTIMEN – Møt dem som 
oversetter verdenslitteraturen til 
vårt eget språk. Søndre Park. 
 

PARKMORGEN – Forfattere leser fra 
bøkene sine. Søndre Park. 
 
PIONERER OG FOREGANGSKVINNER 
– Foredragsrekke som setter 
fokus på kvinner som var sentrale 
pådrivere for kvinners rettigheter 
og plass i samfunnet for 100 år 
siden. Bjerkebæk.  
 
SANT OG SAKLIG – Møte med 
forfattere som skriver om sak og 
fag. Plan B.

Hesten Pegasus markerer 
programposter for barn 
og ungdom. Mye er 
forhåndspåmelding, men det 
meste er åpent for alle hvis plass. 

 
fotorettigheter
Aalbu, Ragnar (Hæge Håtveit)
Aidt, Naja-Marie (Marion Ettlinger)
Asieh, Amini (privat)
Bannerhed, Tomas (Sara McKey)
Berget, Kristin (Kristin Folsland Olsen)
Bildøen, Brit (Tove K. Breistein)
Birgisson,  Bergsveinn (Pelikan Forlag)
Bokhari, Laila (Gyldendal Forlag)
Borchgrevink, Aage Storm(Gyldendal)
Bugge-Mikkel ( John Erik Riley)
BUICKEN PÅ TUR-RETUR ( Jan Bakken)
Bøe, Anne (Gyldendal)
Calle, Sophie (PERFORMANCE ART-
IST, Marie Cool)
Carmona-Alvarez, Pedro (Eva Lene Gilje 
Østensen)
Christensen, Lars Saabye (Lars Eivind 
Bones)
Christensen, Lars Saabye (Siv Elin Nærø)
Coetzee, J.M. (Ulla Montan)
Collett, Camilla ( Johan Gørbitz)
Dyrevelferd (Animalia)

Egeland, Tom (Raymond Mosken)
Farah, Nuruddin (Simon Fraser Univer-
sity Public Affairs and Media Relations)
Farah, Nuruddin (Elisabetta Claudio/
DoC Artist )
Fatland, Erika ( June Witzøe)
Fosse, Erik (Universitas)
Granlien, Camilla (Ingvil Skeie Ljones)
Grytten, Frode (Hans Jørgen Brun)
Hermann, Judith (Renate von Mangoldt)
Hjort, Vigdis (C Hill 2012)
Hjort, Vigdis (Fredrik Arff )
Hoem, Edvard (Linda Engelberth)
Hübert, Anne-Louise (Gyldendal)
Ingebrigtsen, Eirik (Tove K. Breistein)
Isaksen, Torbjørn Røe (Stortinget)
Jungersen, Christian ( Jan Grarup, 
NOOR)
Karlsvik, Mette (Tove K. Breistein)
Kleiva, Rønnaug (Tove K. Breistein)
Knausgård, Karl-Ove (Kjetil Ree)
Kolloen, Ingar Sletten (Morten Brun)
Kracht, Christian (Anthony Shouan-
Shwan)
Kvalshaug, Vidar (Trude Rønnestad)

Lahlum, Hans Olav (Fredrik Arff )
Landskvinnestemmerettsforeningen 
marsjer gjennom Lillehammers gater i 
1908.(Ukjent,Maihaugen)
Linde, Heidi ( Jo Michael)
Lindstrøm, Merethe (Ellen Lande 
Gossner)
Linnestå Aasne (Amanda Irgens Nygren)
Loveid,Cecilie,(,Søren,Bruun)
Mappa Mundi ca. 1300 (Hereford)
Marstein-Trude,(-Rolf-M-Aagaard
Micaelsen,Vera,(,Mari Skeie Ljones)
Michelet-Jon( Finn Ståle Felberg)
Moe,Karin,(,Janne,F,Stol)
Nekrasov,Andrei,(,Merete Haseth)
Nissen, Fernanda(Nasjonalbiblioteket)
Nygardshaug, Gert (Fredrik Arff )
Olin, Margreth (Speranza Film)
Poppy, Edy (Gry Garness)
Pulkkinen, Riikka (Otava Jouni Harala)
Quizsjefene (Mari Skeie Ljones)
Rishøi, Ingvild-Hedemann,(-Trude-
Rønnestad) 
RøsslandIngelin ( JoarEMKlette)
Saabye, Christensen (Kristine Nyborg 

Bud&Hilsen)
Seierstad, Åsne (Cecilie Owren)
Simon,  Francesca (FrancescoGuidicini)
Horrid Henry (Text: FrancescaSimon, 
Illustrations:TonyRoss)
Skomsvold, Kjersti Annesdatter (Finn 
Ståle Felberg)
Skorgan, Anita (Fredrik Arff )
Solstad, Dag (Tom Sandberg)
Stark, Ulf (Stefan Tell)
Stenseng, Kjersti (Ketil Frøland Kultur-
departementet)
Stien, Laila (Tine Poppe)
Strassegger, Peter Franziskus (Fredrik 
Arff )
Tajik, Hadia (Arbeiderpartiet)
Thida (Mette Karlsvik)
Tikkanen, Maerta (Herdis Maria Siegert)
Torkildsen,Terje (Espen Gees)
Undset,Sigrid (Karl Anderson 
Sand,Bjerkebæk)
Vaage, Lars Amund (Hans Jørgen Brun)
Vennerod, Maria Tryti (Fredrik,Arff )
Westrheim, Heidi Marie (NRK)
Zennstrøm, Maria (Pelikanen)

Design: www.brenneriveien.no   Illustrasjon: www.bredenbekk.com  Trykk: Grøset, www.groset.no
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Se også fullstendig register på våre hjemmesider.



En av fordelene med å reise  
er at vi lærer å velge vin.

- Bjørnstjerne Bjørnson

MAT & VINHUS

ADRESSE: 
StoRgAtA 86 
2609 LiLLEhAmmER

tELEfon:  
61 25 10 15 
www.duslillehammer.no

mAnDAg - toRSDAg 11:00 - 23:00  
fREDAg- LøRDAg 11:00 - 02:00 
SønDAg StEngt
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ARRANGEMENT 
HVER DAG!

NYDELIGE MATRETTER 
MED SÆRPREG!

HJEMMELAGEDE KAKER!

VELKOMMEN TIL FESTIVALENS 
GRØNNE OASE!
     

Tlf 61 25 08 85
post@parkcafen.no
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HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:

OG IKKE MINST! EN STOR TAKK TIL: 

Alle frivillige som står på og alle arrangementssteder som åpner dørene i Lillehammer.
Uten dere hadde dette ikke vært mulig.

SAMARBEIDSPARTNERE:

Amnesty International Norge
Arr
Aulestad
Blue Note
De norske Bokklubbene
Den Norske Forleggerforening 
Det hemmelige teater
Det Norske Kritikerlaget
Den Unge Scene, DUS
First Hotell Breiseth
Foreningen !Les

Friby Lillehammer
Galleri Zink
Gay Kids
Harpefoss Hotell
Klassekampen
Kulturstua Ro
Leser søker bok
Lillehammer barnefilmklubb
Lillehammer Filmklubb
Lillehammer Kunstmuseum 
Lillehammer Læringssenter 

Lykkelige dager
More countries, more books 
Nansenskolen
NBI
NBU
NORLA
Norsk Dramatikerforbund
Norsk Forfattersentrum
Norsk Form
Norsk Oversetterforening
Norsk PEN

NSB
Oppland fylkesbibliotek
Pirk Animasjon
Sigrid Undset Selskapet
Språkåret 2013
Teater Leven
Østlandsutstillingen
Aanrud-jubileet

STØTTESPILLERE:

BIDRAGSYTERE:

Aschehoug 
Bokvennen 
Cappelen Damm 
Det Norske Samlaget 
Fagbokforlaget 
Flamme 
Goethe-Instituttet 

Gravdahl bokhandel 
Gyldendal 
Kagge 
Kolon 
Lillehammer sentrum drift 
No Comprendo Press 
Oktober 

Pelikan 
Portal 
Press  
Schibsted 
Tiden 
Universitetsforlaget 
Vega

saMarbeiDsPartnere
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mer info: www.litteraturfestiVal.no
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LEGEVAKT
SYKEHUS

KULTURHUSET
BANKEN

CAFÉ STIFT

BINGO’N

PLAN-B

GALLERI 
ZINK

SIGRID UNDSETS 
PLASS

PARKEN

PARK CAFE’N

LILLEHAMMER 
KIRKE

BIBLIOTEKET

ANDERS SANDVIGSGT

KIRKEGATA 

BJERKEBÆK

FABRIKKEN

KINOEN

KUNSTMUSEET
HVELVET

STOR-
TORGET

SKYSSTASJON

RADISSON
BLU

BIRKEBEINEREN
HOTEL & APARTMENTS

HAMMER HOTEL

RICA VICTORIA 
HOTEL

BREISETH
FESTIVALKONTOR

VANDREHJEM

MØLLA HOTELL

MAIHAUGEN

NANSEN-
SKOLEN

VINMONOPOLET
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