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DIN FESTIVAL

SAMFUNNSENGA- 
SJERT KRIM

Den nordiske kriminallittera-
turen holder høy kvalitet og er 
populær som aldri før. Hvordan 
kan det ha seg at vår trygge del 
av verden, med lav kriminalsta-
tistikk, har blitt et så vellykket 
utgangspunkt for å beskrive 
menneskesinnets irrganger og 
miljøer som bringer svake sjeler 
inn på kriminelle løpebaner? 

Svenske Johan Theorin og de 
norske krimforfatterne Torkil 
Damhaug, Unni Lindell og Jørn 
Lier Horst, samt Norges fremst 
krimekspert Nils Nordberg 
forsøker å gi svar, mens Eystein 
Hanssen møter den sør-afri-
kanske krimstjernen Margie 
Orford og diskuterer hvordan 
voldsbølgen i Cape Town har 
inspirert henne til å skrive 
samfunnsengasjert krim.  

Norsk Litteraturfestival er Nordens største og 
Penguin kåret oss nylig til en av de 20 beste 
litteraturfestivalene i verden!  
 
Festivalen gir et unikt overblikk over hva som 
rører seg i litteraturen akkurat nå. Mer enn 300 
forfattere står på scenen. Om du er interessert i 
samfunnsdebatt, poesi eller krim, romaner eller 
litterær sakprosa; på Lillehammer møter du 
et bredt utvalg norske og nordiske forfattere, 
sammen med noen av de beste forfatterne fra 
hele verden. Vi har invitert forfattere som kan 
bidra til akkurat de samtalene, debattene, 
refleksjonene og kunstopplevelsene vi ønsker 
at festivalen skal romme. 
 
Noe av det vi har valgt å fokusere på i årets fes-
tival er indisk litteratur, nasjonalisme, den nor-
diske litteraturen og såkalt «nature writing». 
Vi gleder oss også til å feire Pegasus, festivalens 
barne- og ungdomsprogram, som er 10 år i år. 
 
Det er et omfattende program dere kan velge 
fra, men ingen har mulighet til å få med seg alt. 
Din viktigste utfordring er derfor å komponere 
festivalløypa slik at den blir perfekt for deg. Går 
du for det nye, det kjente, det overraskende eller 
utfordrende? Del din festivalløype på facebook 
og bli med i trekningen av et festivalpass til neste 
års festival.

Velkommen til festival!

Marit Borkenhagen 
F e s t i va L s j e F 
 
Mathias R. Samuelsen 
k u ns t n e r i s k r å d gi v e r 
 
Anne-Thea L. Haavind 
p e g a s us a ns va r L ig 
 
Annette Seglem 
F e s t i va L kO Or di n at Or

Johan Theorin

Del din 
festivalløype på 
facebook – vinn 

festivalpass!
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På Lillehammer kan du møte forfattere du kjenner gjennom 
bøkene, men sjelden har mulighet til å omgås. Festivalen 
byr på herlige dager med mulighet til å dele gode litteratur-
opplevelser, møte likesinnede, se favorittforfatterne på sce-
nen, delta i diskusjoner og være en del av et litterært miljø. 

Vigdis Hjorth, Åsne Seierstad, Frode Grytten, Karl Ove 
Knausgård, Hans Herbjørnsrud, Tomas Espedal og Tove  
Nilsen kommer – kommer du?  

 

DER FORFATTERE  
OG LESERE MØTES 



LITTERÆRE STJERNER  
TIL LILLEHAMMER
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Det setter sitt preg på bybildet når Nordens største littera- 
turfestival inntar en norsk småby med 27 000 innbyggere. 
Brått er festivalpublikummet i flertall i gater, på kafeer 
og alle de litterære scenene som dukker opp både her og 
der, og en rusletur i gågata innebærer stor mulighet for å 
treffe på litterære verdensstjerner. Blant de utenlandske 
stjernene vi venter til Lillehammer i slutten av mai er  
kenyanske Ngugi wa Tiong’o, pakistanske Kamila Sham-
sie, indiske Ila Arun, britiske James Rebanks, svenske Steve 
Sem-Sandberg og islandske Sjón.

INDISK LITTERATUR
 
På nytt har indisk litteratur blitt aktuell i 
vår del av verden.

De forfatterne som for noen år siden 
skapte en bølge av oversettelser i Norge, 
har nå modnet ytterligere, og er viktige 
samfunnsdebattanter i landet. 

Med fremveksten av nasjonalistiske 
strømninger i vår egen del av verden, kan 
vi nå se den indiske litteraturen på en helt 
ny måte. Som et varsel.

India er et land hvor mange ulike religio-
ner, etniske grupper og språk eksisterer side 
om side, samtidig som landet også er preget 
av ekstreme forskjeller mellom rik og fattig, 
overklasse og underklasse, menn og kvin-
ner, majoriteter og minoriteter. Hva pre-
ger litteraturen i landet som gjerne regnes 
som verdens største demokrati? Et tydelig 
trekk er at litteraturen er et viktig våpen i 
kampen mot undertrykkelse og institusjo-
nalisert diskriminering. Jerry Pinto, Laxmi,  
Tishani Doshi, Salma, Rana Dasgupta,  
Sharad Paul, Salil Tripathi og andre av våre 
indiske gjester vil utdype hva som ligger i 
det og hvordan et slikt engasjement kan få 
et kunstnerisk uttrykk. 
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DEMOKRATI UNDER 
PRESS

SKARPE STREKER
Karikaturen er tegnet av Hani Abbas. Han er en av omkring 30 syriske tegnere som er representert i utstil-
lingen «Cartooning Syria» som vises på Kulturhuset Banken under festivalen. Hele tre karikaturutstillinger 
inngår i festivalprogrammet: «Med streken som våpen – karikatur og identitet», en historisk utstilling med 
bidrag fra norske tegnere fra Olaf Gulbransson til Roar Hagen som åpner på Aulestad under festivalen og 
som vises i hele sommer, én utstilling med de beste bidragene i den internasjonal tegnekonkurransen «Fre-
edom of expression» på Elephant Kunsthall, samt utstilling med syriske karikaturer i Kulturhuset Banken.  
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Brexit, Trump og falske nyheter er stikkord 
som har preget den offentlige debatten den 
siste tiden og som varsler et geopolitisk skifte 
der høyrepopulistiske partier vinner stadig 
mer terreng. I vår nære, norske virkelighet og 
i en større internasjonal sammenheng ser vi 
at de nasjonalistiske strømningene har blitt 
tydeligere og debattklimaet hardere. Hva skjer 
i Europa? Hva skjer i usa? Eller i Norge for den 
saks skyld? 

NASJONALISME

IN OTHER WORDS

Parallelt med årets festival er Lillehammer 
vertsby for det internasjonale fribyforfatter-
nettverkets- og pens Fengslede Forfatteres 
Komités konferanse. Mer enn 300 deltakere.

Motstanden finner nye former, nye ord, 
nye midler. «In other words» er en utfors-
kning og feiring av kunstens og litteraturens 
motstandsdyktighet i en postfaktuell verden.  
Mer enn 300 deltakere fra mer enn 60 land 
deltar på konferansen og mange av disse  
bidrar til å berike årets festivalprogram. 

Når ytringsfriheten er truet, innskrenket el-
ler forbudt blir kunstnere og forfattere tvun-
get til å finne stadig mer oppfinnsomme måter 
å lure seg unna autoritær undertrykkelse.

Opplysende foredrag og paneler hvor debattan-
tene får bryne seg mot hverandre finner du mye 
av i programmet. Få med deg «Tenketankenes 
tenketank», hvor den norske nasjonalismen 
står på agendaen, «I bakspeilet», som ser på 
hvordan debattklimaet utvikler seg, og «Au-
lestadslagsmålet» og «Skarpe streker», som 
diskuterer karikaturtegningens potensiale for 
å yte motstand mot maktspråk og etablerte 
holdninger.

 



Festival er mer enn foredrag og dyptpløyende 
forfattersamtaler. Avslutt kvelden på en sosial 
og uhøytidelig måte og møt forfattere, venner og 
andre festivaldeltakere i baren. Quiz i ulike vari-
anter, kveldsarrangementene i Teltet, Banknatta 
og pub til pub er gode steder å møte likesinnede 
utover i de sene kveldstimene. 

FEST OG FESTIVAL
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Marie Bergby Handeland og Morten  
Liene kommer på litteraturfestivalen og er 
klare for å tilby sine opplevelsesbaserte tje-
nester. Festivalsjefen har allerede lagt inn 
sine bestillinger, så bli ikke overrasket om 
det plutselig kommer et ekstranummer, 
en av forfatterne får forsterkninger, det 
blir en omrokkering eller til og med en 
snikdans på et arrangement du er tilste-
de på. Onsdag og torsdag inviterer de til 
«ønskekonsert» i bakgården på Elephant, 
på søndag synger de «Bjørnen sover» for 
sauene på Maihaugen, og etter festivalens 
avslutningskonsert inviterer de publikum 
og slitne festivalarbeidere med på en mar-
kering for å begrave årets festival. I til-
legg er det faktisk slik at du kan bestille  
Marie og Morten til private tjenester, som 
pauseunderholdning, høytlesning, hevn, 
usynliggjøring, følgesvenn, romrenselse 
og en rekke andre tjenester. 
 
Hele tjenestemenyen finner du på festi-
valkontoret og på www.åpninger.com. 

 
Ring 917 13 764 for å bestille. Marie og 
Morten står til tjeneste på Lillehammer 
under hele Norsk Litteraturfestival, helt 
gratis!   

KAN VI TILBY EN 
TJENESTE?

#LITTFEST
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Gjennom 10 år har Pegasus gitt barn og unge littera-
turopplevelser på festival. Med mer enn 50 arrange-
menter hvert år byr programmet på bokopplevelser 
for barn i alle aldre. I helgen ønsker vi hele familien 
velkommen til flere gratisarrangementer, blant annet 
en skikkelig bursdagsfest!

PEGASUS 10 ÅR  
– BLI MED PÅ FEIRINGEN
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PEGASUS 10 ÅR  
– BLI MED PÅ FEIRINGEN MINIFESTIVAL PÅ TORGET

Lørdag er vår store sentrumsdag, med en rek-ke arrange-
menter på og rundt Stortorget. Bjørn F. Rørvik og Gry 
Moursund lanserer sin splitter nye bok om Bukkene Bru-
se, som denne gangen begynner på skolen. Det blir verksted 
med Svein Nyhus, bursdagsfest med kake, ballonger og 
bruktbokmarked og konsert med Jo Skaansar og Camilla 
Granlien. Opplev dette og mye mer i festivalhelgen!

LØRDAG

DYR OG UDYR
Ta med hele familien på Maihau-
gen på søndagen og opplev en 
dag full av forestillinger, konser-
ter, dans og verksteder! Tor Åge 
Bringsværd og Svein Nyhus leser 
og forteller om både fabeldyr og 
vanlige dyr. Luringene Mikkel & 
Reverockerne er kjent for å tjuvlå-
ne tekster fra kjente barnesanger 
og inviterer alle barna til skikke-
lig rockekonsert. I tillegg blir det 
blant annet kjepphestløp, fjøsbe-
søk, ansiktsmaling og mulighet til 
å hilse på Maihaugens egne dyr. 

SØNDAG

= ARRANGEMENTER FOR BARN OG UNGE
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Idrett og kultur gir energi
Eidsiva fører verdier tilbake til ditt lokalsamfunn, 
og sponser ca. 200 lag og foreninger innen idrett 
og kultur i hele Innlandet.

Les mer på eidsiva.no/sponsing
         Følg oss på facebook.com/Eidsiva

Elever fra Søre Ål skole på Norsk 
Litteraturfestival: Mathias, Norun og Nora
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Ila Arun
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SudeSh AdhAnA In

IlA Arun In

Kåre ConrAdI 
TIShAnI doShI In

Gro dAhle
ThomAS FelberG
TrIloK GurTu In

rAGnAr hovlAnd
nIlS PeTTer molvær 
Jerry PInTo In

JAKob oG neIKob

TIRSDAG
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10.00–10.45, 11.30–12.15  
og 13.15–14.00  

JAKOB OG NEIKOB
KULTURHUSET BANKEN, 
FESTSALEN

Jakob og Neikob bur saman i eit hus på ein bakketopp. Dei er eit 
umake venepar. Jakob seier alltid JA til alt, Neikob seier alltid neI. Ein 
dag møter dei den lure Tjuven. Han bryr seg ikkje om kva nokon av 
dei meiner, han gjer berre som han sjølv vil. Heldigvis finn Jakob og 
Neikob på noko lurt, og det går bra denne gongen og. Jakob og Neikob 
handlar om venskap. Og om at ein av og til må utfordre seg sjølv: Jakob 
lærer at ein av og til må seie neI, og Neikob lærer at ein av og til må 
seie JA – elles opplever ein aldri noko nytt! Teaterframsyning for dei 
yngste, ved Det Norske Teatret.
For barnehagene (3-6 år) | Gratis

17.00–18.00

VORSPIEL MED 
THOMAS FELBERG
FRIHETSROP OG FRIKROCK FRA 
TYRKIA PÅ 70-TALLET 

TELTET

Lenge før Erdoğan og den totalitære stemningen forplantet seg i 
Tyrkia, hadde landet, i likhet med Iran, Afghanistan og Egypt, en 
levende og utforskende musikkscene. I dag må man grave langt ned 
i platebunken for å finne disse albumene. Det er på tide å minne hver-
andre om at nasjonalisme og sensur ikke er tradisjon, men en moderne 
konstruksjon i en stadig mer polarisert politisk virkelighet. Vi sparker 
i gang festivalen med et besøk av radioprater og tv-personlighet,  kjent 
fra «Stjernekamp» og «Tidsbonanza» på nrK, Thomas Felberg. 
120,-

«
«Når dei stoppar, seier tjuven:  

- Eg er svolten. Eg tek ein bolle. – 
NEI, seier Neikob. – Da tek eg to,  
seier tjuven. – JA, svarer Jakob.»

K A r I STAI
Jakob og Neikob



19.00–20.30

ÅPNINGS- 
FORESTILLINGEN 
ET MØTE MELLOM INDISK OG  
NORSK KULTUR SPEILET I ET  
IBSENSK DILEMMA 

MAIHAUGSALEN

«Hvor var jeg som den hele, den sanne? Hvor var jeg med anelsens 
stempel på min panne?» Sitatet er hentet fra versedramaet Peer Gynt av 
Henrik Ibsen.  I år er det 150 år siden stykket kom ut. I årene som har 
gått har en hel verden blitt kjent med eventyreren fra Gudbrandsdalen 
som fartet fra Jotunheimens tinder til fjerne himmelstrøk i jakten 
på egen identitet. Spørsmålene Ibsen stiller er universelle, og når 
den indiske bollywoodstjernen og festivalsjefen Ila Arun setter opp 
Peer Gynt på Ibsenfestivalen i Mombai oppleves dramaet aktuelt og 
relevant. I Maihaugsalen møter Ila Arun den norske skuespilleren 
Kåre Conradi i en ibsensk dialog på hindi og norsk. 

I årets åpningsforestilling medvirker også de indiske forfatterne 
Jerry Pinto og Tishani Doshi og deres norske kollegaer Ragnar Hovland 
og Gro Dahle. Vi møter den indiske perkusjonisten  Trilok Gurtu i duo 
med Nils Petter Molvær, danseren Sudesh Adhana med utdrag fra Sølvi 
Edvardsen «mAn» og unITy-Crew som består av unge dansere fra 
X-Ray ungdomshus i Oslo  i samdans med dansere fra l&G Dansesenter. 

uTdelInG Av doblouGPrISen 
oFFISIell åPnInG ved Kulturminister Linda Hofstad Helleland.  
330,- | Forestillingen foregår på norsk og engelsk 

30. MAI 31. MAI 1. JUNI 2. JUNI 3. JUNI 4. JUNI
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KONRADI + 

Nils Petter Molvær Ila Arun Kåre Conradi

Gro Dahle
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FESTIVAL-
BOKHANDELEN

Signeringer, 
arrangement, 
gode tilbud.

Storgata 61, Lillehammer



NORSK LITTERATURFESTIVAL SIDE 19ANNONSE

Tusenvis av 
lydbøker på 
mobilen
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Ngugi wa Thiong`o
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Iben AkerlIe
ArnAr Már ArngríMsson Is

ClAIre-loUIse benneTT gb

Ivo de FIgUeIredo
vIgdIs HjorTH 
IdA HegAzI Høyer
joseFIne kloUgArT dk

MAdAMe nIelsen dk

ngUgI wA THIong’o ke

Tønes
sjón Is

ONSDAG

Ngugi wa Thiong`o
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10.00–11.00

OVERSATT ELLER OVERSETT 
CAFÉ STIFT

Nordisk barne- og ungdomslitteratur oversettes først og fremst til de andre nor-
diske språkene. Er det fortsatt slik? Har vår appetitt på nabolandslitteratur for 
barn og ungdom endret seg etter etableringen av Nordisk Råds pris for barne- og 
ungdomslitteratur i 2013? Eller er det andre forhold som virker inn og som gjør 
det enten lettere eller vanskeligere å lykkes på tvers av landegrensene? 

I pAneleT: Jorodd Asphjell (ordfører i Nordisk Råds utvalg for kunnskap og 
kultur), Tiia Strandén (direktør Finnish Literature Exchange), Niels Jákup Thomsen 
(direktør Bókadeild Føroya Lærarafelags), Elin Algreen-Petersen (redaktionsjef dansk 
Gyldendal) og Margit Walsø (direktør norlA). ModerATor: Sigurður Ólafsson 
(Nordens hus i Reykjavik). Innledning ved Kulturminister Linda Hofstad Helleland.
I samarbeid med Nordisk Råd | 120,-

08.18–12.46

LITTERATURTOG 
NSB 
TRONDHEIM– 
LILLEHAMMER

Litteraturhuset i Trondheim flytter sørover for festivalen, og inviterer 
til en miljøvennlig togreise som pangstart på din festivalopplevelse. 
Togturen vil ta deg med inn i den litterære reisen og sette dikthjulene 
i gang. 
Arrangør: Litteraturhuset i Trondheim og NSB | Togbillett

09.30–10.15

PAPIRFLY OG  
KJENDISRUMPER 
TELTET 

Hva gjør man når man er 14 år og skal bli verdensberømt filmskaper 
og regissør, men lever et så uinspirerende liv at man ikke har noe å 
lage film om? Eller når man er 15 og mister faren sin, og reagerer med 
et så voldsomt sinne at man begynner å gjøre merkelige ting? Er det 
virkelig ikke greit å sende hester inn på Tveita-senteret, og kan man 
ikke skryte på seg å være kompis med verdens beste skuespiller? 
Nina Elisabeth Grøntvedt er aktuell med Rumpa til Ingvar Lykke, og 
Liv Gulbrandsen med Papirfly. Møt dem i samtale med Vera Micaelsen.  
13-15 år | Gratis

09.30–10.45

MIN LITTERÆRE 
METODE
FORFATTERFORELESNINGEN:  
VIGDIS HJORTH

NANSENSKOLEN 

Vigdis Hjorth har gjennom flere år markert seg som en uredd forfatter, 
politisk så vel som personlig. Hennes siste roman Arv og miljø ble i fjor 
gjenstand for en litteraturdebatt vi sjelden har sett maken til: I hvilken 
grad skal og kan en forfatter skrive om sitt eget liv? I forelesningen vil 
Vigdis Hjorth fortelle om hvordan hun arbeider med sine romaner og 
dele av sin erfaring om den gåtefulle og til dels uforklarlige transfor-
masjonen fra opplevelse til kunst.
Arrangør: Nansenskolen | 120,-
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10.00–10.45

HJERTELYD  
PLAN B

 

Vilde begynner på ungdomsskolen, og vi følger overgangen hennes, med 
alle de mulighetene, forventningene og den nervøsiteten dette innebærer. 
Helene Guåker har produsert et poetisk møte mellom tekst, forfatter og dj, 
basert på langdiktet Kanskje det er hjertet. Mens Helene leser og dramatiserer 
diktene, spiller dj Ingebling musikk som underbygger tekstene og følelsene 
i dem. Ragnhild Nelvik Bruseth er med som utøvende lydtekniker. 
13-16 år | Gratis

« Det finnes hunder som sier at de eier menneskene sine, og de har jo litt rett, for de fleste klarer seg ikke uten oss.  
Jeg synes uansett det er litt drøyt å eie noen.» Arne Svingen,  Et hundeliv

10.00–10.45

LATBIKKJER OG  
RABIATE ROBOTER  
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Jan Tore Noreng er aktuell med bok nummer to i Robofobia-serien 
om hemmelige aksjoner, drapsdroner og rabiate roboter. Arne Svin-
gen skriver om en skikkelig latbikkje som bor i verdens mest rotete 
leilighet sammen med Narko-Kjell i sin nyeste bok Et hundeliv.  De to 
forfatterne møtes til en samtale om hverandres bøker og forfatterskap, 
uten å vite hva den andre kommer til å spørre om på forhånd. 
10-13 år | Gratis 

10.00–10.50:

KLAR DEG SELV  
I NATUREN 
TYRILISENTERET

Har du noen gang lurt på hva du ville gjort hvis du måtte klare deg 
selv? Hvis du strandet på en øde øy eller familiens bil brøt sammen 
midt oppe på snaufjellet? Anne Linn og Andreas Kumano-Ensby har 
skrevet en håndbok for barn. De kommer for å vise, lære bort og fortelle 
hvordan man med enkle hjelpemidler kan klare seg selv i naturen.
10-13 år | Gratis

10.00–10.30

EN ELEFANT I  
HAGEN! 
GALLERI ZINK 

Herr Hansen er en surpomp. Han liker ikke besøk. Han liker ikke 
mennesker. Han liker ikke dyr engang! En dag står det plutselig en 
diger elefant i hagen hans, og Herr Hansen må finne ut hva han kan 
gjøre for å bli kvitt den. Elisabeth Moseng forteller fra Herr Hansen får 
besøk, en søt historie om vennskap og om hvordan uventede situasjoner 
kan skape nye og sterke relasjoner.
3-6 år | Gratis
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ALLTID OPPDATERT!
Last ned vår nye app i Google Play (Android) og App Store (iPhone).
Tillat pushmeldinger for å få oppdatering om avlysninger og endringer.

11.00–11.45

DOBLOUGPRIS-
VINNERNE LESER 
SØNDRE PARK

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 en testamentarisk gave fra den norske 
forretningsmannen Birger Dobloug (1881–1944). Prisens formål er å 
fremme norsk og svensk samtidslitteratur. 
Gratis  

11.00–11.45

OLJEPENGENES 
MAKT
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN 

OLJESEMINAR

Dette er historien om oljens makt i norsk politikk – fra de første funn 
på norsk sokkel og fram til i dag. Norge har prøvd å være både olje-
land og et ledende klimaland på samme tid. Er det mulig? Hvordan 
har det gått?

Foredrag ved Anne Karin Sæther (tidligere kommunikasjonssjef i 
Miljøstiftelsen Bellona). Motkommentar ved Reidar Müller (geolog 
og forsker). 
Arrangør: NFF | 120,- | Gratis for NFFs medlemmer

11.00–11.45

BOKBUSSBOBLER 
KULTURHUSET BANKEN, 
FESTSALEN

Show med bokbussen i Oppland! Vinneren av bokbussens skrive-
konkurranse avsløres. Hvem har skrevet den beste fortellingen med 
temaet «Dagen som forandret alt»? Det blir også forfattermøte med 
Nina Elisabeth Grøntvedt som leser fra sin populære serie om Oda, 
og kunstneriske innslag med dyktige UkM-deltagere. Programleder 
for showet er Trygve Ramnefjell.
10-13 år | Gratis

11.00–12.00

KULTUR OG SPRÅK 
FOR UNGE NORD-
BOERE 
CAFÉ STIFT 

Det nordiske fellesskapet bygger i stor grad på at vi nordboere forstår 
hverandres språk. Men i en tid preget av økende bruk av engelsk, også 
i dialogen mellom nordiske naboer, hva skjer da? Hva kan vi gjøre for 
å styrke den nordiske språkforståelsen? Og hva har dette med skAM å 
gjøre? Et nytt nordisk kultur- og språkprogram for barn og unge skal 
støtte kunst- og kulturprosjekter som bidrar til at unge nordboere, 
gjennom egen kreativitet og skaperkraft, øker sin forståelse for språk 
og kultur i Norden. 
Arrangører: Kulturdepartementet og Nordisk ministerråd/Nordisk kulturkontakt | Gratis
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Nina Lykke

  11.00–11.50

DE INDISKE  
VOLDTEKTENE 
LILLEHAMMER 
KUNSTMUSEUM, 
SAL 2

Til høsten utkommer Julia Wiræus’ bok 
om seksualisert vold i India. Hun har blant 
annet snakket med familien til Jyoti Singh, 
fysioterapistudenten og videregående-
eleven  som døde etter den mye omtalte 
bussvoldtekten i desember 2012. Wiræus 
forteller om prosjektet og om møtet med 
menneskene som ble igjen. Deretter følger 
en samtale med den indiske poeten Tishani 
Doshi, som arbeider med et diktverk om de 
samme problemstillingene og hendelsene. 
Dette gir et blikk inn i den systematiske sjå-
vinismen og rasismen som råder i dagens 
hindunasjonalistiske India.
120,- | Samtalen foregår på engelsk

11.00–11.45

NINA LYKKE:  
HVORDAN BYGGE  
FORTELLERKUNST?  
NANSENSKOLEN 

Nina Lykke  debuterte i 2010 med  Orgien, og andre fortellinger, og har 
siden utgitt to romaner. Alle bøkene er prisnominerte, og fjorårsro-
manen, Nei og atter Nei, er solgt i tre opplag og er under oversettelse 
til tysk. Den tematiserer på en sorgmunter måte et ikke-så-vellykket 
vestkantliv og har høstet fine anmeldelser. Ved siden av forfatterska-
pet arbeider Nina Lykke som grafisk designer. Hør henne fortelle om 
skrivingen, med særlig vekt på siste bok. 
Arrangør: Nansenskolen | 120,-

«
«...alt hadde sine 

intervaller: klippe plenen, måke 
snø, skifte lyspærer, trene, skifte olje 
på bilen, ha sex, og hvis det gikk mer 

enn en uke, var det noe som bygget seg 
opp, en uro, en  

følelse av ubalanse.» 

n I nA ly k k e
Nei og atter nei
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11.00–11.45

JEG!  
TELTET 

«Jeg kan noe som ingen andre kan. Jeg kan være akkurat sånn som 
jeg er. For jeg er jeg. Og det er jeg verdensmester i». Et møte med den 
prisbelønte illustratøren og barnebokforfatteren Svein Nyhus. Svein 
tegner og dikter sammen med elevene og forteller fra sin bok Jeg! som 
er en bildebok for små filosofer om det å være menneske.
6-9 år | Gratis

11.30–12.15

SAGAEN OM SØLVI  
PLAN B

Sølvi er en 15 år gammel gutt, som plutselig blir «foreldreløs». Forel-
drene hans har bygd et altfor dyrt hus og skylder altfor mange penger. 
De krangler ofte, men har nå bestemt seg for å dra i hver sin retning 
for å ta det best lønnede arbeidet de kan få for sommeren. Det blir en 
annerledes sommer. Arnar Már Arngrímsson mottok Nordisk Råds 
barne- og ungdomsbokpris 2016 for ungdomsboka Sölvasaga unglings. 
Hilde Hagerup inviterer til samtale om debutboka.
 13-16 år | Gratis | Samtalen foregår på engelsk

12.00–12.45

GUNNAR  
WÆRNESS:  
HVORDAN SKRIVE 
OG FREMFØRE ET 
DIKT?
NANSENSKOLEN 

Gunnar Wærness debuterte i 1999 med diktsamlingen Kongesplint og 
mottok da Tarjei Vesaas’ debutantpris. Han har siden utgitt fire egne 
diktsamlinger og høstet gode kritikker og priser. Han har arbeidet 
med poesioversettelse, teambasert oversettelse og såkalt ikke-vestlig 
poesi. De siste årene har han vært aktiv med performativ poesi, der 
han henter impulser fra blant annet friteater og punk. Her kommer 
han for å fortelle hvordan han arbeider. 
Arrangør: Nansenskolen | 120,- 

12.00–12.45

PANELDEBATT OM 
OLJEFONDET 
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN 

OLJESEMINAR

Oljefondet («Statens pensjonsfond – Utland») skal sikre Norge inn-
tektsstrøm også etter at oljeproduksjonen tar slutt. Hvilke interesser 
styres fondet av, hvem bestemmer hvilke investeringer fondet skal 
gjøre, og hvilke konsekvenser får investeringene? «Ansvarlighet»  
og «åpenhet» er to av fondets målsetninger. Har de lykkes?

I pAneleT: Maria Berg Reinertsen (samfunnsøkonom, journalist 
i Morgenbladet og forfatter), Asle Skredderberget (siviløkonom og 
forfatter av Usannsynlig rik. Historien om Norge og oljefondet), Guro Slette-
mark (jurist, medlem av Etikkrådet og generalsekretær i Transparency 
Norge) ordsTyrer: Kjetil Malkenes Hovland (finansjournalist i E24). 
Arrangør: NFF | 120,- | Gratis for NFFs medlemmer
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12.00–12.50

ET SPRÅKLIG 
SPRANG?
SØNDRE PARK
OVERSETTERTIMEN

Søren Kierkegaard har vært en trofast følgesvenn i Vigdis Hjorths 
forfatterskap – men har hun lest ham på norsk eller dansk? Knut 
Johansen har oversatt en rekke av Kierkegaards bøker til norsk. De to 
møtes til en samtale om den danske filosofens innflytelse på Hjorths 
tekster, og om hva som skjer i oversettelsen mellom to så nært beslek-
tede språk. Preben Jordal, oversetter, kritiker og redaktør for Vinduet 
(med et nært forhold til Kierkegaard – på dansk) leder diskusjonen. 
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis

12.00–12.45

ORDFRIE 
BILDEBØKER 
LILLEHAMMER  
BIBLIOTEK

Det er ikke så ofte en ny sjanger introduseres i  bokfloraen. De ord-
frie bildebøkene ble lansert i 2016, og er bøker som ikke inneholder 
et eneste ord. De leses gjennom å følge illustrasjonene, oppdage 

detaljer, mønstre, følelser, handling – kun gjennom å fordype 
seg i det visuelle.  Ragnhild Malfang «leser» og formidler 

ordfrie bildebøker laget av Kristoffer Kjølberg og Mari 
Kanstad Johnsen.
6-9 år | Gratis

12.00–13.30

SKEIVT OG  
BRENNBART
LILLEHAMMER KINO, SAL 5

Da filmen Fire først ble vist i India på nittitallet, skapte den en god del 
oppstyr. Ikke bare fordi den forteller historien om et lesbisk forhold, 
men fordi dette attpåtil foregår i en indisk-muslimsk familie. Siden 
den gang har filmen blitt en klassiker for den skeive befolkningen i 
India, på tross av sensur og undergraving. Som introduksjon til fil-
men forklarer Sør-Asia-viter Ida Birkvad hvordan dette banebrytende 
verket fungerer i den skeive kunsten i en del av verden hvor det å leve 
ut sin homoseksualitet er sterkt tabubelagt.
120,-  

12.00–12.45

LASSEMAJAS  
DETEKTIVBYRÅ 
TAR SAKEN! 
TYRILISENTERET

Lasse og Maja er klassekamerater og driver et lite, men fremgangsrikt 
detektivbyrå sammen. De hjelper politimesteren i den lille byen Valle-
by med å løse spennende og farlige oppdrag. Den svenske forfatteren 
Martin Widmarks serie om LasseMaja er blitt utrolig populær både i 
Sverige og her hjemme, og forfatteren kommer for å lese og fortelle 
om byråets mange mysterier. 
6-9 år | Gratis 
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12.00–13.00

NABOSKAP OG  
NEI TIL ALT 
GALLERI ZINK

Jakob og Neikob bur saman i eit hus på ein bakketopp. Dei er gode 
vener sjølv om dei er svært ulike. Jakob seier jA til alt og Neikob seier 
neI til alt. Møt Kari Stai som les og fortel frå serien om radarparet 
Jakob og Neikob, og lær å teikne nabolag med den dyktige forfattaren 
og illustratøren. 
5-6 år | Gratis

12.00–12.50

BAK DET POETISKE BILDET 
ELEPHANT KUNSTHALL
Karin Moe og Mona Høvring er to av de mest særegne 
poetene vi har i Norge i dag. På hver sin måte skaper 
de et rom i sin poesi, som bygger på et destillert og 
rendyrket poetisk blikk. De to poetene møtes, leser 
og samtaler med festivalens kunstneriske rådgiver, 
Mathias R. Samuelsen.
120, 

12.00-12.30

EN ELEFANT I  
HAGEN! 
GAUSDAL BIBLIOTEK

Herr Hansen er en surpomp. Han liker ikke besøk. Han liker ikke 
mennesker. Han liker ikke dyr engang! En dag står det plutselig en 
diger elefant i hagen hans, og Herr Hansen må finne ut hva han kan 
gjøre for å bli kvitt den. Elisabeth Moseng forteller fra Herr Hansen får 
besøk, en søt historie om vennskap og om hvordan uventede situasjoner 
kan skape nye og sterke relasjoner.
3-6 år | Gratis

Mona Høvring
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Iben Akerlie

12.20–13.10

TENKER, TENKER 
DET Å ELSKE
CAFÉ STIFT 

Hvorfor har Guri Fjeldberg brukt «elskbarhet» som kvalitetskriterium 
for sin utvelgelse av de 101 beste barnebøkene de siste ti år? Hva med 
bøker som ikke er så høyt elsket, men som kan sies å være kvalitetsrike 
på andre måter? Hva skjer når man anvender «elskbarhetskriteriene» 
på andre bøker, for eksempel voksenbøker? Er Fjeldbergs innfallsvin-
kel en berikelse for kritikerfeltet eller et avvik fra faglige kriterier?  

3 krITIkere I pAneleT: Guri Fjeldberg, Eivind Myklebust og 
Marius Emanuelsen. ModerATor: Gro Jørstad Nilsen. 
I samarbeid med Barnebokkritikk | 120,-

12.30–13.15

LARS ER LOL 
TELTET
Amanda gleder seg til å bli fadder for en søt, liten førsteklassing et-
ter sommerferien. Men når Adam, som hun er hodestups forelska i, 
ydmyker henne foran hele skolen, og fadderbarnet hennes viser seg 
å være jevngamle Lars som dessuten har Downs syndrom, sier det 
stopp for Amanda. Når alt rakner og den som svikter aller mest er deg 
selv, må du bestemme deg for hva som er viktigst: Å bli likt av de kule, 
eller å like deg selv. Møt Iben Akerlie i samtale om debutboka Lars er 
LOL med Vera Micaelsen.
10-13 år | Gratis

 
13.00–14.00

AN-MAGRITT, HVOR 
BLE DET AV DEG I 
ALT MYLDERET?
LILLEHAMMER 
KUNSTMUSEUM,  
SAL 2 

Hvor har det blitt av arbeiderklassehelten i litteraturen? Hva skal 
arbeiderlitteraturen for vår tid handle om? I pAneleT: Eldrid Lun-
den (lyriker og professor emeritus i skrivekunst), Bernhard Ellefsen 
(litteraturkritiker i Morgenbladet) og forfatterne Lotta Elstad og Jan 
Kristoffer Dale. debATTleder: Vidar Kvalshaug (forfatter).
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek i samarbeid med  
Norsk bibliotekforening og Nasjonalbiblioteket | 120,-

 

13.00–14.00

KVINNER ER INGEN 
NY OPPFINNELSE 
MAIHAUGSALEN

Gatene våre er oppkalt etter menn, statuer i parker forestiller menn, 
nekrologer handler om menn. Det er til og med nevnt flere nazister 
enn kvinner i mange skolebøker. Marta Breen og Jenny Jordahl snakker 
om kvinner vi alle gjerne skulle ha møtt, sammen med superformidler 
Liv Gulbrandsen.
I samarbeid med Leser søker bok | 13-15 år | Gratis
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Ivo de Figueiredo

13.00–14.00

ONSDAGSLUNSJ
SØNDRE PARK

Ta lunsjen i det grønne og få med deg opplesninger 
ved Ivo de Figueiredo som leser fra En fremmed ved 
mitt bord, Athena Farrokhzad  som leser fra Hvitverk, 
Selma Lønning Aarø som leser fra Hennes løgnaktige 
ytre og Almaprisvinner Meg Rosoff  som leser fra 
Jonathan Unleashed. Introduseres av Olav Brostrup 
Müller.
Gratis

13.00–13.45

ØNSKEKONSERT I: 
ALLE ANGRER
ELEPHANT KUNSTHALL

Jan Eggum, Carola, Bettan, Alexander Rybak og Hanne Sørvaag er 
blant artistene som har hatt musikalske opptredener i  programse-
rien «En hyllest til Jahn Teigen». Nå vil Marie Bergby Handeland og 
Morten Liene inn i denne rekka, ved å synge Jahn Teigens album Klar 
dag / Instamatik fra 1982.  De spør seg: Kanskje har vi vært for opptatt av 
spilloppmakeren og stemmeprakten til Teigen? Har dette tatt fokus 
vekk fra den alvorlige?
Det vil bli servert bløtkake, og det kan kjøpes drikke i baren | Gratis

14.00–14.45

HVA HAR OLJE- 
RIKDOMMEN  
GJORT MED OSS? 
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN 
OLJESEMINAR

Er Norge en vellykket oljenasjon? Hva er oljerikdommen og tilhører 
den oss? Er det slik at oljerikdom hos oss betyr fattigdom andre 
steder? Følger det noen moralske eller politiske forpliktelser med 
rikdom? Foredrag ved Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi, sam-
funnsdebattant og forfatter). 
Arrangør: NFF | 120,- | Gratis for NFFs medlemmer

14.00–15.00

SVINGENS BARNE-
BOKVERDEN LIVE 
CAFÉ STIFT 

Arne Svingen har startet egen podcast: Svingens barnebokverden. Siden 
oppstarten i april i fjor har Svingen hatt månedlige sendinger der 
han samtaler med to andre norske barne- og ungdomsbokforfattere. 
Det blir verdenspremiere på live-varianten av podcasten når Kari 
Stai og Nina Elisabeth Grøntvedt intervjues under festivalen, og det 
blir garantert god stemning, med både gjestespørsmål og anekdoter. 
120,-
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14.00–14.50

MOR OG FAR I GOA 
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Den indiske forfatteren Jerry Pinto og norske Ivo de Figueiredo har begge 
bakgrunn fra Goa, det sterkt portugisisk-påvirkede indiske området. 
Disse to forfatterne har hatt ulik oppvekst og ulike familieforhold, men 
de skriver begge innenfor den sjangeren vi kaller narrativ sakprosa. 
Bøkene, som uten tvil er memoarer, møter hverandre i det geografiske, 
men hvordan har to forfattere bosatt i to så ulike land beskrevet familie-
forhold? Gjennom samtalen mellom Jerry Pinto og Ivo de Figueiredo er 
det duket for et møte på tvers av tid, sted og litteratur.  Samtalen ledes 
av Karin Haugen.
120,- | Samtalen foregår på engelsk

14.00–14.50

LITTERATURENS  
FORANDRENDE KRAFT
MØTE MED NOBELPRISKANDIDATEN NGUGI WA THIONG’O 

TELTET 
I år er det femti år siden Ngugi wa Thiong`o 
utga sin viktige bok Grain of Weath, som først 
i fjor kom ut i norsk oversettelse med tittelen 
Hvetekornet. Thiong’o er Afrikas mest feirede 
forfatter og nevnes ofte i forbindelse med 
Nobelprisen i litteratur. Mau mau-opprøret 
i Kenya og avviklingen av det britiske kolo-
nistyret er sentrale temaer i forfatterskapet, 
men også heltemot og svik, medløpere og 
opprørere, og tilfeldighetene som avgjør 
hvilken side mange havner på. Thiong’o 
utga de første bøkene sine på engelsk, på 
myndighetenes språk, men gikk så over til å 
skrive på morsmålet, kikuyu, en beslutning 
som førte til både fengselsopphold og fysisk 
avstraffelse. Siden debuten i 1962 har han 
skrevet over 30 bøker i ulike sjangre og i vår 
er han aktuell på norsk med oversettelsen 
av Elven som skiller. Møt ham i samtale med 
Tonje Vold. 
120,- | Boksalg og signering  | Samtalen foregår på engelsk

Jerry Pinto

Ngugi wa Thiong`o
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14.00–14.50

INTIMITET OG  
FRAVÆR 
ELEPHANT KUNSTHALL

Selma Lønning Aarø og Ida Hegazi Høyer er to av våre mest spennende 
unge prosaister, de møtes til samtale om prosess og tema. Begge har 
brukt historisk materiale i romanene sine, og begge beskriver intimitet 
og fravær på en måte som treffer hjertet. Samtalen ledes av Ane Nydal. 
120,-

15.00–15.50

HVEM SKRIVER  
VI FOR?
LILLEHAMMER KUNST- 
MUSEUM, SAL 2

Bak enhver bok sitter en forfatter, og denne forfatteren har som oftest 
en tenkt leser. Når man enten skriver tilsynelatende selvbiografisk 
eller utfordrer sjangerens målgruppe, hvordan påvirker det boken? 
To viktige forfattere på hvert sitt felt, den britisk-amerikanske Young 
Adult-forfatteren Meg Rosoff og den prisbelønte norske forfatteren 
Vigdis Hjorth, samtaler med Ane Nydal om sine bøker og sine lesere.
120,- | Boksalg og signering | Samtalen foregår på engelsk

15.00–15.50

FREEDOM OF EXPRESSION
UTSTILLINGSÅPNING VED ARIFUR RAHMAN,  
MODDI OG ROAR HAGEN

ELEPHANT KUNSTHALL

Når individuell frihet og rettigheter krenkes, når «alter-
native fakta» florerer i det offentlige rom, når informa-
sjonen knebles og maktovergrep finner sted,  har satire-
tegnerne en rolle å spille. Deres oppgave er å synliggjøre, 
latterliggjøre, avsløre og fornærme. Mange steder gjør 
de det med livet som innsats. Ytringsfriheten er under 
angrep i mange land og både journalister og politiske 
tegnere rammes hardt. For mange tegnere er nettbaserte 
kanaler den eneste muligheten for publisering.  

Utstillingen er produsert i samarbeid med fribyteg-
neren Arifur Rahman fra Bangladesh, som selv ble utsatt 
for tortur og fengslet for sine tegninger. Gjennom hans 
nettmagasin toonsmag.com har tegnere fra hele verden 
blitt invitert til denne utstillingen. 
I samarbeid med Avistgenernes Hus-MiA og Arifur Rahman |  Gratis
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15.00–15.30

HVORFOR KULTUR-
FOLK IKKE KAN 
REGNE 
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN 

OLJESEMINAR

Hvorfor er kulturfolk ofte så uinteresserte og uvitende om økono-
miske problemstillinger? Ligger det i genene? Er det slik at litteratur 
skyver tall ut av hjernen? Michalsen har landet på ti kulepunkter som 
forklaringsmodell. Kåseri ved Bård Borch Michalsen. 
Arrangør: NFF | 120,- | Gratis for NFFs medlemmer

16.00–16.50

NY NORDISK  
PROSA 
ELEPHANT KUNSTHALL

Denne sentrale posten, som tar utgangspunkt i festivalens Nordiske 
seminar, viser hvert år frem hva som rører seg litterært i vårt språkom-
råde. Her får du den ferske nordiske prosaen på et brett! Opplesning 
ved Eirikur Örn Norðdahl fra Island, Dy Plambeck fra Danmark og 
Ida Hegazi Høyer fra Norge. Introdusert av Birger Emanuelsen. 
120,-

16.00–16.50

HOVEDFOREDRAG. SJÒN
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

«Sett fra verdensrommet er jordas kontinenter vel-
signet med fraværet av de synlige landegrensene vi 
kjenner fra de stadig mer utfordrende geopolitiske 
kartene. På en lignende måte har litteraturen heller 
aldri kjent sin nasjonalitet, ettersom den kun forhol-
der seg til det lille jordstykket som forfatteren til en 
hver tid står på.»
Slik setter den islandske forfatteren Sjòn tonen for det 
som i år er hovedforedraget under festivalen. I samme 
ånd som resten av programmet kommer også dette 
foredraget til å ta for seg nasjonalisme og andre støy-
ende elementer som skiller mennesker fra hverandre. 
Heldigvis kan litteraturen vise vei. 
120,-  | Boksalg og signering | Foredraget er på engelsk

Sjòn



30. MAI 31. MAI 1. JUNI 2. JUNI 3. JUNI 4. JUNI

NORSK LITTERATURFESTIVAL DAGSPROGRAM SIDE 34ONSDAG

16.00–16.50

VESAAS-
FOREDRAGET
GALLERI ZINK

Hvert år inviterer Norsk Litteraturfestival vinneren av Tarjei Vesaas’ de-
butantpris til å holde foredrag under festivalen. Årets Vesaaspris-vinner 
beskriver et Norge som er relativt langt fra det vi vanligvis møter i litte-
raturen. Jan Kristoffer Dale fant få modeller blant sine samtidige, men 
da han leste arbeiderforfatterne, både amerikanske og norske, kjente 
han igjen sin egen virkelighet. Han skriver om ufaglærte, lagerarbeidere, 
vanlige folk med vanlige jobber. Dale skal snakke om hvorfor han skriver 
om disse menneskene og hvorfor i trenger en slik litteratur.
120,- | Boksalg og signering

16.00–16.50

NYTT OG NORDISK 
TELTET

Sølvi er en 15 år gammel gutt som plutselig blir «foreldreløs». Forel-
drene hans har bygd et altfor dyrt hus og skylder altfor mange penger. 
De krangler ofte, men har nå bestemt seg for å dra i hver sin retning 
for å ta det best lønnede arbeidet de kan få for sommeren. Det blir en 
annerledes sommer. Arnar Már Arngrímsson mottok Nordisk Råds 
barne- og ungdomsbokpris 2016 for ungdomsboka Sölvasaga unglings. 
Hilde Hagerup inviterer til samtale om debutboka og det å treffe 
ungdom  med det man skriver.
I samarbeid med Norsk barnebokinstitutt | 120,-  | Samtalen foregår på engelsk

16.00–17.00

SÅ HÄR FÅR MAN 
INTE SÄJA
CAFÉ STIFT

Hvor går grensene i Sverige, Danmark og Norge for hva man ikke kan 
si? Vi ser ofte for oss at den svenske debatten er mer sivilisert enn den 
norske, i hvert fall er det dette de selv sier. Men er dette positivt? Er 
polarisering et stadium eller en permanent tilstand? Kan vi lære noe 
av hverandre? Et møte mellom profilerte skandinaviske debattanter 
kan kanskje belyse dette. 

I pAneleT: Ola Larsmo (pen Sverige), Niels Ivar Larsen (pen 
Danmark), Elisabeth Eide (pen Norge), Sanna Sarromaa (super-
feminist og samfunnsdebattant fra Finland, bosatt i Norge).  
ModerATor. Hilde Sandvik (Broen.xyz).
I samarbeid med Norsk PEN | 120,-

16.30–16.50

Å TEGNE SYRIA
UTSTILLINGSÅPNING

KULTURHUSET BANKEN, 
EKSPEDISJONEN

Syria har vært en krigssone i mer enn 5 år og tidligere var det et dik-
tatur av verste sort. Politiske tegnere har levd med sensur og trusler, 
og for mange har eksil vært eneste mulighet. Utstillingen Cartooning 
Syria utforsker de kunstneriske grensene for ytringsfrihet og viser 
politiske tegneserier og tegninger av mer enn tjue syriske tegnere. 
Utstillingsåpning ved Stortingspresident Olemic Thommesen. 
I samarbeid med ICORN, PEN International, Norsk  PEN  og Lillehammer kommune |  

Gratis | Åpningen foregår på engelsk
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17.00–17.50

SIGRID UNDSET SOM DEN NYE  
FERRANTE 
BJERKEBÆK

Nylig løftet den amerikanske journalisten Ruth Graham frem 
vår egen Sigrid Undset og sammenlignet trilogien om Kristin 
Lavransdatter med Elena Ferrantes Napoli-kvartett. Hun antydet 
også at hvis Hbo er på jakt etter en ny serie, fortjener Sigrid Undsets 
romaner deres oppmerksomhet.

Interessen for sterke, kompliserte romanheltinner som navigerer 
i et konservativt europeisk miljø er enorm. Kristin Lavransdatter 
inneholder alle de dramatiske ingrediensene som forventes: umulig 
kjærlighet, sex, kirkebrann, opprørske jomfruer sperret inne i et 
kloster, skjebnesvangre ulykker, kamper, mord, pest, tilståelser på 
dødsleiet og en heltinne som forstår at «dette var den urett alle de 
gamle sangene handlet om».

Det er selvfølgelig et drøyt utslag av historieløshet å sette opp 
Undset som den nye Ferrante, når det er omvendt: Ferrante er den 
nye Undset. Vi har bare glemt hvor stor Undset var – og er – og at 
hun skrev en av litteraturhistoriens største kjærlighetshistorier. 
Bøkene har et format som bare kan måle seg med Shakespeare, de 
var folkelesning og sto på pensumlister i grunnskolen, og hun var 
en forfatter med større internasjonal anerkjennelse enn mange 
nordmenn er klar over. Foredrag ved Kristin Brandtsegg Johansen. 
120,-

Sigrid Undset

17.00–17.50

SKARPE STREKER
KARIKATURDEBATT

CAFÉ STIFT 

Siden Muhammed-tegningene og angrepet på Charlie Hebdo har po-
litiske tegninger vært gjenstand for heftig diskusjon. I denne samtalen 
vil panelet diskutere karikaturens potensial og begrensninger, både 
som samfunnskommentar og kunstnerisk uttrykk. 

I pAneleT: Ronald Bos (Nederland), Arifur Rahman (Bangladesh) 
og Roar Hagen(Norge). ModerATor: Elisabeth Eide.   
Gratis | Samtalen foregår på engelsk

17.00–18.00

NORDISK SLAM 
ELEPHANT KUNSTHALL

Vi får oppleve noe av det aller beste nordisk poesislam har å by på når 
Peter Dyreborg, Fredrik Høyer og Agnes Török møtes til dyst foran 
et publikum bestående av Uprisens juryklasser.
For upris-klassene | Gratis 
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18.00–18.50

GRENSELØS 
UTSTILLINGSÅPNING, BILDEBOK- 
ILLUSTRASJONER AV SVEIN NYHUS

GALLERI ZINK

18.00–19.00

KONSERT:  
TRILOK GURTU-BAND 
KULTURHUSET BANKEN, 
FESTSALEN

Trilok Gurtu

Svein Nyhus er en av Norges aller fremste bildebokillustratører. I 
tillegg er han årets Boklek-forfatter, og har i vår reist rundt og møtt 
skolestartere i hele Oppland. I Galleri Zink stiller han ut digitale 
kunsttrykk fra Den grådige ungen, Snill, Håret til mamma, Akvarium og 
andre kjente allalderbøker av Gro Dahle. Han viser også tegninger fra 
sine egne bildebøker Verden har ingen hjørner, Pappa! og Jeg!, fra Andre 
Bjerkes Moro-vers, Ylvis’  Hva sier reven? og flere andre. Dessuten får vi 
se noen originalillustrasjoner i blyant og papirkollasj. Velkommen  
til utstillingsåpning, og møt kunstneren i samtale med Dag Larsen.

I samarbeid med Galleri Zink | Gratis | Salgsutstilling  

18.00–18.50

EIRIK JENSEN:  
VIRKELIGHETEN 
OVERGÅR  
FIKSJONEN
DAGBLADET-DEBATT

TELTET

Den kjente og betrodde politimannen som i alle år har jobbet opp 
mot de tyngste kriminelle. En hasjbaron som knapt har hatt et ærlig 
arbeid i livet, men veltet seg i luksus. Tonnevis med hasj og millioner 
av kroner. Uansett utfall er korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og 
Gjermund Cappelen allerede sagnomsust. Hva gjør denne saken og 
annen «true crime» så fascinerende? Når man fram til sannheten? Og 
hvordan inspirerer virkeligheten fiksjonen?

Paneldiskusjon om Eirik Jensen-saken med Ulrik Imtiaz Rolfsen, 
Torgrim Eggen og Erling Kagge. ModerATor: Martine Aurdal.
Arrangør: Dagbladet | 120,-

Trilok Gurtu er en verdenskjent perkusjonist født i 
Mumbai. Han har gjennom sin lange karriere sam-
arbeidet med blant andre Angélique Kidjo, John 
McLaughlin, Jan Garbarek, Joe Zawinul og mange 
andre. Med en blanding av indisk og vestlig musikk 
kan han se tilbake på en enestående karriere i den 
musikalske frontlinjen. Gå ikke glipp av mulighe-
ten til å se ham og bandet hans live! Ikke bare kan 
musikken åpne for nye verdener, konsertene hans 
er også kjent for sitt tempo og utrykk. Må oppleves!

Bandet består av Trilok Gurtu (perkusjon og 
stemme), Jonathan Ihlenfeld Cuniado (bass), Jesse 
Milliner (piano og keyboard), Christian Kappe 
(trompet). 
350,-
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«
«Jeg satte fingeren op mod mine læber 

og sugede så hårdt jeg kunne for at få en 
splint ud. Jeg kan stadig se splinten hvis jeg 
holder fingeren frem i lyset. Den der elsker 

mindst har magten.» 

joseFIne kloUgArT 
New Forest

18.00–23.00

HAGEFEST
NANSENSKOLEN 

Tradisjonen tro blir det en livlig og trivelig hagefest – åpen for alle og 
enhver. Opplesning ved Josefine Klougart, Gro Dahle og Asta Olivia 
Nordenhof. Musikalsk innslag ved Madame Nielsen, dj og åpen 
mikrofon. Mat fra grill og vinsalg. (Hvis regn, innendørs program).
I samarbeid med Nansenskolen | 120,-

18.00–22.00

VELKOMMEN TIL 
BOLLYWOOD!  
JODHAA AKBAR 
LILLEHAMMER KINO, 
SAL 4

INDISKE FILMDAGER

En sjelden mulighet til å oppleve ekte Bollywood-film i Lillehammer. Vi 
viser den kritikerroste Jodhaa Akbar fra 2008, et romantisk drama, basert 
på virkelige hendelser på 1500-tallet. Den kjente skuespillerinnen Ila 
Arun spiller Akbars amme og fostermor Maham Anga, og rollen skal 
være en av hennes aller beste skuespillerprestasjoner. 

Utgangpunktet for kjærlighetshistorien er et politisk fornuft-
sekteskap, iscenesatt for å bygge en allianse mellom to kulturer og 
religioner. Kong Bharmal av Amer gifter bort datteren sin til Keiser 
Akbar. Når Akbar inngår dette strategiske giftemålet, er han ikke klar 
over at han, i forsøket på å styrke relasjonen med Raiputene, også begir 
seg ut på en ny reise – kjærlighetens reise. Jodhaa Akbar er et storslått, 
karakterdrevet kostymedrama. Hver scene er en fryd for øyet, med 
en detaljrikdom du sjelden har sett på kino.
Arrangør: Lillehammer kino | 100,- | I salg hos Lillehammer kino | Innledning på engelsk ved Ila Arun
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Claire-Louise Bennett

«
«Men sannheten er at jeg har dyrket 

fram svært lite og bare føler en viss høflig 
nysgjerrighet overfor hagearbeid.»

 ClAIre-loUIse 
benneTT 

Dam

18.00–19.00

KNAUSGÅRD MØTER  
BENNETT  
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Claire-Louise Bennetts debutbok, novellesam-
lingen Pond (Dam), har fått stående applaus i hele 
den engelsktalende verden, er aktuell i norsk 
utgave. En av dem som har latt seg begeistre av bri-
tens skrivekunst er forfatterkollega og hennes norske 
forlegger, Karl Ove Knausgård. Møt dem i samtale.
120,- | Samtalen foregår på engelsk

19.00–20.30

FORFATTER-
MARATON 
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Oppkjøring til Ushowet! Her får de sju juryklassene fra Vest-Ag-
der, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Sør-Trøndelag, Oppland 
og Finnmark stille sine spørsmål til de nominerte forfatterne Sigbjørn 
Mostue, Asbjørn Rydland, Tore Aurstad, Tom Kristensen og kollekti-
vet bak pseudonymet Vera Voss. Ungdommer fra juryklassene leder 
selv samtalen.
For Upris-klassene | Gratis

20.00–21.00

DET VI SKREV  
SOM BARN
ELEPHANT KUNSTHALL

Hvordan vi tenkte og skrev som barn kan forklare mye av hvem vi ble 
som voksne. I brev til venner, i dagbøker, på lapper til familien og i 
andre skriblerier finnes gullkorn fra barnemunn, som en gang føltes 
viktig å få ned på papiret. Til ære for de fine, vanskelige og pinlige 
øyeblikkene fra oppveksten inviterer vi forfattere til scenen!

Inspirert av den kanadiske podcasten «Grownups read things they 
wrote as kids» vil de dele rare, små tekster, fra de var rare og små selv. 
Forfatterne er Iben Akerlie, Vigdis Hjorth, Arne Svingen, Nina Lykke 
og Ida Hegazi Høyer. 
I samarbeid med litteraturredaksjonen BokTorsdag og KulSam | 120,- | Studenter 50,-

20.00–21.00

REM MØTER  
TØNES OG  
HOVLAND 
TELTET 

Poet og låtskriver Håvard Rem har invitert Ragnar Hovland og Tønes 
til en samtale om poesi og musikk! Frank Tønnesen, eller Tønes som 
han heter på scenen, debuterte i 1996 og har etter den tid sanket 
Spellemannspriser for sin visesang på Rogalandsdialekt. Ragnar 
Hovland har et omfattende forfatterskap fra debuten i 1978, innen 
de fleste sjangre. Han er også musiker og låtskriver. Det er duket for 
skrøner og føleri fra det syndige vestland.
120,-
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Mahsa Vahdat

«In Other Words» handler om kunstens behov for å finne nye veier 
for å unngå sensur og straffeforfølgelse. Dette har skjedd til alle tider 
og skjer også i dag. Vi møter kunstverk fra vår egen tid og fra fjerne 
århundrer, der fellesnevneren er jakten på et språk som taler makten 
imot slik at alle som vil forstår det, men på en måte som er uangri-
pelig. Blant artistene finner vi Moddi, Mahsa Vahdat, Rolf Lislevand, 
Khaled Harara, Fatemeh Ekhtesari, Hamid Sakhizada og Juni Dahr. 
Kapellmester: Tord Gustavsen. Produsent: Erik Hillestad 

I samarbeid med  ICORN og PEN International  | 330,- | Programposten foregår på engelsk

20.00–21.30

IN OTHER WORDS
OFFICIAL OPENING EVENT ICORN/PEN INTERNATIONAL 

MAIHAUGSALEN

21.00–23.00

BARNE- OG UNG-
DOMSBOKQUIZ
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN

Suksessen fortsetter. Bli med og test dine kunnskaper om barne- og 
ungdomslitteratur. Lett blanding, uformell tone og topp stemning! 
QUIzMAsTere: Bjørn Ingvaldsen og Stig Elvis Furuset.
I samarbeid med Foreningen !les | 120,- | Påmelding på festivalkontoret | maks 5 på hvert lag 

22.00–01.00

ORDET ER FRITT
TELTET 

In other words, konferansen for ytringsfrihet, er nettopp åpnet og vi samles 
til en litterær og musikalsk støttemarkering for den tyrkiske forfatteren 
Asli Erdoğan, iranske Narges Mohammadi og Khadija Ismailova fra 
Aserbajdsjan. De tre forfatterne ble invitert til Lillehammer av pen 
International, ICorn, Norsk pen og Norsk Litteraturfestival, men 
festivalbesøk fremstår så langt som en uoppnåelig drøm fordi alle sitter 
i fengsel, i husarrest eller er nektet utreise på grunn av sine ytringer.  

Kveldens konferansier er den islandske forfatteren og pen-
medlemmet Sjòn. 

Forfatterkollegaer som medvirker er Thorvald Steen (Norge), Asieh 
Amini (Iran), Anzhelina Polonskaya (Russland), Ali Kalaei (Syria), 
Birger Emanuelsen (Norge), Gunel Movlud (Aserbajdsjan), Housam 
Al-Mosilli (Syria), Basim Mardan (Irak), Brit Bildøen (Norge).

Musikalske innslag ved Ramy Essam (Egypt). 
I samarbeid med  ICORN, PEN International  og Norsk PEN | Gratis | Programmet foregår på 

engelsk | Opplesninger på forfatternes arbeidsspråk
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God mat og drikke i
hjertet av festivalen

Kulturhuset Banken, Kirkegt 41

Lunsj | Middag | Lounge

29. juni–2. juli 2017, Volda og Ørsta

Tema: Tabu
Festspeldiktar Lars Mæhle
språk – litteratur – musikk   

Foto: Tove K
. B

reistein

festspela.no 
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BB
LYDVERKET

BB
BAREBAR

VÅRE ÅPNINGSTIDER TIRS - SØN 11-16
www.lil lehammerar tmuseum.com

KUNSTOPPLEVELSER

I ITALIAS LYS
Et dansk-norsk kunstnerfellesskap 1879-1886
4. mars -  4. juni 2017

VISES OGSÅ: HEDEVIG ANKERS BJERKEBÆK-SERIE,  

HOVEDVERK AV JAKOB WEIDEMANN OG HØYDE-

PUNKT FRA NORSK KUNSTHISTORIE 

KUNSTBUTIKK • KUNSTHAGE • KAFÉ
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Karl Ove Knausgård



Kyrre AndreAssen
John FreemAn gb

hAns herbJørnsrud
CAmillA Kuhn
KArl ove KnAusgård
åsA linderborg se

moddi
mArgie orFord zA

meg rosoFF us

bård vegAr solhJell
elisAbeth åsbrinK se

TORSDAG
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09.00-09.50

NASJONALISME I 
USA OG EUROPA
KULTURHUSET BANKEN,
FESTSALEN

Stortingspolitiker og tidligere nestleder i sv, Bård Vegar Solhjell, og den 
Brageprisvinnende forfatteren og journalisten Simen Ekern er begge 
opptatt av hva som skjer i Europa. Solhjell er aktuell med boka Uro, hvor 
han går inn på temaer som arbeidsledighet, fremvekst av totalitære 
regimer og en flyktningsituasjon ingen har riktig kontroll på. Ekern er 
til høsten aktuell med bok om Marine Le Pen og Nasjonal Front. Hans 
forrige bok, Europeere, handlet om den økonomiske krisen som rammet 
Europa og de nasjonalistiske strømningene som fulgte i kjølvannet. 

Vi har bedt de to om å dele sine analyser av hva som skjer i Norge 
og Europa og om mulig å trekke linjer til utviklingen i usA. Ta mor-
genkaffen her og få et godt grunnlag for festivalens andre debatter 
om stadig voksende fremmedfrykt og proteksjonisme i politikken. 
Samtalen ledes av Hilde Sandvik.
120,-

09.00-09.45

DRAMA I BOK OG 
PÅ TV 
PLAN B

Hva kan egentlig bokserier lære av tv-produksjon? Bak forfatternav-
net Vera Voss står det ikke én forfatter, men et forfatterkollektiv. De 
er noen av Norges mest produktive tv-skribenter og har alle jobbet 
med prisbelønte tv-serier. Forfatterne arbeider med bokserien De4 
etter samme prinsipp som når de utvikler et tv-drama, og møtes til 
samtale om fordeler og utfordringer ved denne utradisjonelle måten 
å skrive litteratur på. Arne Berggren og Kristine Berg i samtale med 
Steffen R.M. Sørum. 
13-15 år | Gratis

09.30-10.15

LUNDA PÅ  
RIDESKOLE  
TELTET

Hvordan går det egentlig med den lille ungen på ryggen når Lunda 
skal begynne på rideskole? Og syns mamma det er helt greit at pappa 
og Jens sniker seg ut til svømmehallen når det er ryddetid? Camilla 
Kuhn tegner og forteller fra sine bøker Lunda på rideskole, Løs tann 
og Ryddetid, tre morsomme bøker som alle er skrevet for de aller 
ferskeste leserne. 
6-9 år | Gratis

09.30-10.15

SVENSKE OG NOR-
SKE MYSTERIER 
TYRILISENTERET

Jørn Lier Horst og Martin Widmark er blant de aller mest leste for-
fatterne i Norge og Sverige. Begge er kjent for sine detektivserier for 
barn, Lier Horst med Detektivbyrå nr. 2 og Widmark med LasseMajas 
detektivbyrå.  De møtes til samtale om svenske versus norske myste-
rier,  spennende oppdrag og koselige småbyer som har mye å skjule. 
Samtaleleder: Liv Gulbrandsen. 
8-10 år | Gratis
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09.30-10.00

SKAL VI LEKE? 
GALLERI ZINK

Butti bor inne i en bok og tar publikum  med seg på en liten omvisning 
der inne. Svein Nyhus leser, tegner og forteller om Butti, som både 
oppfordrer til medskaping i historien og gir barna små øvelser. Kan 
du for eksempel peke på øret ditt?
3-6 år | Gratis

9.30-10.15

HUMORISTISK OG EKSISTENSIELT  
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Meg Rosoff er en av verdens  mest anerkjente Young 
Adult-forfattere. Hennes første roman, Slik har jeg det nå, 
er solgt i mer enn én million eksemplarer i 36 ulike land.  
I 2016 ble Rosoff tildelt verdens største barnelitteratur-
pris, A l m A-prisen, og dette har gitt henne stjernestatus 
på barne- og ungdomslitteraturfeltet verden rundt. 
Møt den amerikanske forfatteren i samtale med 
Heidi Sævareid.
13-18 år  | Gratis | Samtalen foregår på engelsk

10.00-12.00

HVA ER DET MED 
UNDSET?
LILLEHAMMER  
KUNSTMUSEUM, SAL 2

En gang var Sigrid Undset folkelesning og pensum i norskunder-
visningen, men i perioder har forfatterskapet også fått mye kritisk 
motstand. De siste årene er det påfallende hvordan både navnet og 
bøkene hennes har sklidd ut av det litterære kretsløpet og er på vei 
ut av pensumlistene. 

Vi har invitert Thorvald Steen, Vigdis Hjorth, Eline Lund Fjæren 
og Hedevig Anker til å velge seg en bok fra Sigrid Undsets forfat-
terskap. Deres lesninger blir utgangspunkt for en samtale om hva 
bøkene hennes har betydd, og hva de betyr i dag. ordstyrer: Kristin 
Brandtsegg Johansen (redaktør for Gymnadenia, årsskrift for Sigrid 
Undset-selskapet). 
I samarbeid med  Lillehammer Kunstmuseum og Sigrid Undset-selskapet | 120,- 

Meg Rosoff

«
«Enhver krig har sitt 
vendepunkt. Enhver  

person også.»  

meg rosoFF
Slik har jeg det nå



30. MAI 31. MAI 1. JUNI 2. JUNI 3. JUNI 4. JUNI

NORSK LITTERATURFESTIVAL DAGSPROGRAM SIDE 46TORSDAG

10.00-11.45

SALMA – POESI  
OG KVINNE- 
FRIGJØRING 
LILLEHAMMER KINO, SAL 1

Da hun var 13 ble hun, i likhet med mange av jentene i landsbyen der 
hun vokste opp, tatt ut av skolen og henvist til et liv innenfor husets 
fire vegger. Etter at hun giftet seg fortsatte en innesperret tilværelse 
i svigerfamiliens hus. Men Salma skrev i hemmelighet, fikk diktene 
smuglet ut, og er i dag Indias største tamilspråklige poet, profilert 
feminist og anerkjent politiker. Dokumentarfilmen Salma handler 
om den lange og tøffe kampen for frihet og for retten til å ytre seg. 
Innledning ved Salma.  
14-18 år | Gratis | Innledningen er på engelsk | Filmen er på tamil, tekstet på engelsk

10.00-11.00

BJØRNSON- 
FORELESNINGEN 
KAMILA SHAMSIE: YOU COULDN’T 
MAKE THIS UP

MAIHAUGSALEN 

Hvilken rolle kan forestillings-
evnen spille i en verden hvor fra-
sen «you couldn’t make this up» 
oftere og oftere er blitt et utrykk 
for folks fortvilelse? Er romanen 
i dag irrelevant, utdatert, eller i 
beste fall en virkelighetsflukt? 
Og, på den andre siden: Hvilket 
ansvar påtar forfattere seg når 

de velger å tie, akseptere, eller 
unngå å ta stilling til dette? 
Introduksjon ved  Laila Bokhari.

Den pakistansk-britiske for-
fatteren Kamila Shamsie ble for 
alvor kjent i Norge med overset-
telsen av romanen Brente skygger. 
Siden 1998 har det utkommet 
seks romaner, som alle har blitt 

belønnet med internasjonale 
priser. I 2013 kom hun med på 
det toneangivende litteraturma-
gasinet Grantas liste over de 20 
viktigste unge britiske forfatter-
ne. Shamsie er en forfatter med 
stort samfunnsengasjement, 
som skaper forventninger til 
årets Bjørnsonforelesning.

 

I samarbeid med PEN International, ICORN, Høyskolen i Innlandet, Nansenskolen og Lillehammer museum | 120,- |  Foredraget er på engelsk

Kamila Shamsie



30. MAI 31. MAI 1. JUNI 2. JUNI 3. JUNI 4. JUNI

NORSK LITTERATURFESTIVAL DAGSPROGRAM SIDE 47TORSDAG

10.00-10.45

ROBOFOBIA 
GAUSDAL BIBLIOTEK

Hva skjer når teknologien går berserk? Jan Tore Noreng leser og for-
teller om hemmelige aksjoner, drapsdroner og rabiate roboter. Kan 
virkelig tre venner løse livsfarlige problemer når voksne, topptrente 
spesialsoldater ikke klarer oppgaven? 
10-13 år | Gratis

11.00-11.45

BERETTIGET VREDE 
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN
KRITIKERSEMINARET 

 

 Kulturredaktør i svenske Aftonbladet, Åsa Linderborg, vil foredra 
om lidenskap og sinne i offentligheten. Hvordan skal man oppføre 
seg i et stadig mer polarisert og opphetet ordskifte? Gjelder det å 
holde hodet kaldt, eller har vi noe å vinne på å la det gå ei kule varmt? 
Foredrag av Åsa Linderborg.
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for Kritikerlagets medlemmer 

11.00-11.50

DEBUTANTENE 
KOMMER 
SØNDRE PARK

Hva skjer blant de unge? Alle 
forfatterskap har en begynnelse. 
Ingvild Lothe leser fra Hvorfor er 
jeg så trist når jeg er så søt, Frederik 
Svindland fra Pelargonia, Maria 
B. Bokneberg fra Lukta av våt jord 
om natta, og Anders Totland fra 
Engel i snøen. Birger Emanuelsen 
introduserer.
Gratis 

Ingvild Lothe
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«Mormoren min sa alltid at hjertet og knærne er menneskekroppens svakeste punkter» 
AnnA Ahlund, Bare du

11.00-12.50

MELLOM LITEN OG 
STOR – GLEMMER 
VI MELLOM- 
TRINNET?
CAFÉ STIFT

nbu inviterer til seminar om litteratur for 9-12-åringene. I første del vil 
forfatterne Bjørn Ingvaldsen, Nina E. Grøntvedt og Alexander Løken 
fortelle om sine erfaringer med å skrive for mellomtrinnet. Deretter 
blir det en debatt hvor Bjørn Ingvaldsen, biblioteksjef Ragnhild Mal-
fang, redaktør Steffen Sørum og prosjektleder Troels Jon Posselt fra 
Foreningen !les diskuterer norsk bokbransjes ansvar overfor leserne 
på mellomtrinnet. Hva vil de ha og hva bør vi gi dem? Debattleder: 
Mari Moen Holsve.
Arrangør: NBU | 120,-

11.00-11.45

UNGDOMMENS 
EGET SPRÅK 
TELTET

Ida Jackson har med Danielle både blitt rost og kritisert for å bruke et ungt 
språk i romanen sin. – Stemmen blir nær, her er det ingen beklemmende 
voksenforfatter som strør om seg med intendert ungdoms-sjargong, skrev 
litteraturkritiker Anne Cathrine Straume om Jacksons bok. Svenske Anna 
Ahlund er aktuell med Bare du, der hun skriver om den helt nye, unge og 
livsfarlige kjærligheten. De to forfatterne møtes i en samtale om å skrive 
modig ungdomslitteratur, og om hva man vinner ved å bruke ungdom-
mens egne referanser og språk. Samtaleleder: Hanne Kristin Wolden.
14-18 år | Gratis 

11.00-11.30

RIDESKOLER OG 
LØSE TENNER 
GALLERI ZINK

Hvordan går det egentlig med den lille ungen på ryggen når 
Lunda skal begynne på rideskole? Og hva skjer hvis man 

mister en tann, men kommer til å svelge den etterpå? 
Camilla Kuhn tegner og forteller fra sine bøker Lunda 

på rideskole og  Løs tann,  to morsomme bøker for 
de minste leserne.

3-6 år | Gratis 

11.30-12.30

HVA BLIR DET NESTE? 
OM KAMPEN FOR YTRINGSFRIHET I 
TYRKIA 

LILLEHAMMER HOTELL

Ytringsfriheten og medienes situasjon i Tyrkia har forverret seg kraftig 
siden det mislykkede kuppforsøket i juli 2016. Hundrevis av medier 
og forlag er stengt og over hundre forfattere er i fengsel etter aksjoner 
gjennomført under unntakstilstanden. Bli med når tyrkiske forfattere 
i etterkant av folkeavstemningen i april 2017 (som tar sikte på å endre 
det politiske systemet og gi omfattende fullmakter til presidenten) 
diskuterer utsiktene til ytringsfrihet i Tyrkia framover.
Arrangør: PEN International, ICORN og Norsk PEN | 120,- | Programposten foregår på engelsk  
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«Verden går stadig mer i stykker. På flere steder, samtidig, vokser tankene frem om en tredje kraft, et samlet Europa,  
en idé om å sprenge nasjonsgrensen og likevel beholde den.» ElisabEth Åsbrink, 1947.

11.30-12.30

ACROSS THE  
GREAT DIVIDE
LILLEHAMMER HOTELL

I innspurten av den amerikanske valgkampen krysset forfatterne 
Larry Siems og Anders Heger usA fra øst til vest og tilbake igjen. De 
reiste gjennom 25 stater, møtte og diskuterte med et bredt spekter 
av mennesker. Den mest slående erfaringen var de store forskjellene 
i framstillingen og forståelsen av politikken, et skille som bare har 
blitt tydeligere etter at Donald Trump ble valgt til president.
Arrangør: PEN International og ICORN | 120,- | Programposten foregår på engelsk

12.00-12.50

NÅR BOKEN  
GJENTAR SEG
SØNDRE PARK
OVERSETTERTIMEN  

George Orwells 1984 og Aldous Huxleys Fagre nye verden foreligger 
begge i ferske norske oversettelser. I tiden etter de første utgavene har 
både samfunnet tatt igjen fiksjonen og det norske språket har løpt fra 
den opprinnelige oversettelsen. Bjørn Herrman forteller om skrekk, 
gru og spenning ved å nyoversette dystopiske klassikere. 
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis

12.00-12.50

1947
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Den svenske forfatteren Elisabeth Åsbrink er velkjent i vårt naboland, 
men det er først med boka 1947 at hun har havnet på salgslistene her 
til lands. Ved å ta for seg 1947, som hun framholder som året da verden 
slik vi kjenner den i dag ble til, dekker hun en rekke hendelser som 
ikke bare har formet oss, men som vi fremdeles påvirkes av.
120,- | Boksalg og signering 

12.00-12.45

CLUE 
TYRILISENTERET

Skumle  kriminalsaker, mysterier og tre ungdommer som forsøker å 
løse det hele. Jørn Lier Horst har bakgrunn som etterforskningsleder 
i politiet. På Lillehammer vil han fortelle om Clue-serien, og bruke 
sin erfaring  til å ta oss med inn i ukjent territorium: Bak politisper-
ringene og til åstedene.
10-13 år | Gratis

12.00-12.45

HVOR GAMMEL 
BLIR EN TIGER? 
PLAN B

Hvordan klarer noen skapninger å leve ekstremt lenge? Er det noe 
inni skilpadda som gjør at den blir 180 år? Hvorfor blir vi annerledes 
når tiden går? Går det an å lage en maskin som gjør at vi lever lenger 
enn noen har gjort før oss? Bjørn Arild Ersland forklarer hvorfor alle 
ting i naturen ikke kan leve like lenge, og forteller både om de som 
lever kort og de som lever litt lenger. 
6-9 år | Gratis
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13.00-13.50

TORSDAGSLUNSJ
SØNDRE PARK

Ta en kopp kaffe og nyt våren akkom-
pagnert av god litteratur. Svenske Anna 
Ahlund  leser fra Bare du, Lars Haga 
Ravann leser fra Vannsikt, Madame Ni-
elsen leser fra Det høyeste vesen, Kyrre An-
dreassen leser fra For øvrig mener jeg at Kar-
thago bør ødelegges og Hans Herbjørnsrud 
leser novellen «Grenseløst», en herlig 
tekst vi stadig vender tilbake til under 
årets festival og som, fra sitt ståsted, 
kommenterer virkelighetsdebatten 
som har rast i norske medier det siste 
året. Programleder Birger Emanuelsen.
Gratis

13.00-14.00

U-SHOWET
KULTURHUSET BANKEN, 
FESTSALEN

De sju juryklassene fra Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Østfold, 
Sør-Trøndelag, Oppland og Finnmark vil fortelle hvem som skrev 
fjorårets beste ungdomsbok og kåre vinneren av Uprisen 2017. De 
nominerte forfatterne er Sigbjørn Mostue med I morgen er alt mørkt – 
når historien slutter, Tom Kristensen med Jakten (World of Spycraft 2), Vera 
Voss med De4: Hyper, Tore Aurstad med Fangarmer, og Asbjørn Rydland 
med Galderstjerna. Det vil bli opplesning fra de nominerte bøkene av 
Eline Holbø Wendelbo, og underholdning fra uKm. Konferansier er 
Vera Micaelsen.
13-15 år | Gratis

Madame Nielsen

12.00-12.45

SLAM OG/ELLER 
POESI
ELEPHANT KUNSTHALL

Hva er forskjellen på poesislam og poesi? Kom og få svar på blant 
annet dette når poetene Karin Moe og Pedro Carmona-Alvarez og 
slampoetene Saga Hedberg  og Peter Dyreborg opptrer på samme scene.  
13-16 år | Gratis
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Morten Strøksnes

13.00-13.45

Å LESE POLITISK
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN
KRITIKERSEMINARET 

Universitetslektor og litteraturkritiker Tue Andersen Nexø foredrar 
om dansk samtidslitteratur og hvordan man kan politisere lesningen 
av litteratur. Hvilke litteraturkritiske muligheter byr det på, og hvilke 
utfordringer skaper det? Foredraget vil ta utgangspunkt i Andersen 
Nexøs seneste bok Vidnesbyrd fra velfærdsstaten.
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for Kritikerlagets medlemmer 

13.00-14.00

«KULTUREN, DET 
ER MEG!» HILSEN 
STATEN 
LILLEHAMMER  
KUNSTMUSEUM,  
SAL 2

Er kulturinstitusjonene for avhengige av offentlige midler? Ville 
kunst- og kulturlivet vært bedre med et større initiativ fra næringsliv 
og rike onkler? I pAnelet: Kristin Danielsen (direktør for Kultur-
rådet), Svein Olav Hoff (tidligere direktør ved Lillehammer Kunst-
museum), Bjørn Kløvstad (konsulent i Ferskvann Reklamebyrå) 
og Jacob Lund (eier av Sponsorconsult As). debAttleder: Vidar 
Kvalshaug (forfatter). 
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek i samarbeid med  
Norsk bibliotekforening og Nasjonalbiblioteket | 120,-

13.00-13.50

MEMOAR OG LITTERATUR
TELTET

I den engelskspråklige verden er memoarer 
en helt egen sjanger. Her hjemme har vi av 
og til vansker med å skille denne fra oppvek-
stroman og lignende undersjangere. Når vi 
møter skjønnlitterære virkemidler og før-
stepersonsperspektiver i bøker der det står 
sakprosa på omslaget, havner vi ofte i stuss. 
Vi har ført sammen to av Norges frem-
ste forfattere på dette feltet med Norges 
kanskje viktigste litteraturforsker gjen-
nom tidene. Ivo de Figueiredo og Morten 
Strøksnes i samtale med Toril Moi om 
sjangeren, begrepet og egen skriving.    
120,- | Boksalg og signering 
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Salma

13.00-14.45

SALMA – POESI  
OG KVINNE- 
FRIGJØRING 
LILLEHAMMER KINO
SAL 1

Da hun var 13 ble hun, i likhet med mange av jentene i landsbyen der 
hun vokste opp, tatt ut av skolen og henvist til et liv innenfor husets 
fire vegger. Etter at hun giftet seg fortsatte en innesperret tilværelse 
i svigerfamiliens hus. Men Salma skrev i hemmelighet, fikk diktene 
smuglet ut, og er i dag Indias største tamilspråklige poet, profilert 
feminist og anerkjent politiker. Dokumentarfilmen Salma handler 
om den lange og tøffe kampen for frihet, og for retten til å ytre seg. 
120,- | Salma innleder på engelsk | Filmen er på tamil, tekstet på engelsk

13.00-13.30

ØNSKEKONSERT II: 
ORGELET ER EN 
FORLENGELSE AV 
VÅRE OG TEIGENS 
LUNGER
ELEPHANT KUNSTHALL

I konserten Alle Angrer undersøker Marie Bergby Handeland og Morten 
Liene den alvorlige Jahn Teigen. I Orgelet er en forlengelse av våre og Teigens 
lunger, jobber de med den opphøyde og sakrale Teigen, for som vi alle 
vet, er Teigen ofte trist. Ved hjelp av et lite femtitallsorgel synger de et 
knippe av Teigens beste låter og gir seg hen til langsomme mollstemte 
toner og inderlige kropper i sine versjoner av låtene. 
Det vil bli servert bløtkake, og det kan kjøpes drikke i baren | Gratis 

13.00-14.15

BJØRNSON- 
SAMTALEN 
NANSENSKOLEN

Møt årets Bjørnsonforeleser Kamila Shamsie, i samtale med forfatter 
og statssekretær i ud, Laila Bokhari rundt temaene litteratur, politikk, 
menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Den pakistansk-britiske forfatteren Kamila Shamsie ble for alvor 
kjent i Norge med oversettelsen av romanen Brente skygger. Siden 
1998 har det utkommet seks prisbelønte romaner, og hun er listet 
av litteraturmagasinet Granta som en av vår tids 20 viktigste unge 
britiske forfatterne. 
I samarbeid med  Høgskolen i Innlandet, Nansenskolen og Lillehammer museum | 120,-  | Samtalen 

foregår på engelsk
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14.00-14.50

DE VONDE FORTELLINGENE
CAFÉ STIFT

I enhver skoleklasse finnes i snitt en gutt og to jenter 
som har blitt utsatt for overgrep i en eller annen 
form. Noe som berører en så stor del av befolknin-
gen må behandles i litteraturen. Men hvordan skal, 
bør og kan bøker omtale overgrep mot barn? Vi har 
invitert barnebokparet Gro Dahle og Svein Nyhus  
som er aktuelle med bildeboka Blekkspruten, og Ida 
Neverdahl som har illustrert Filiokus og Blåmann-klå-
mann.sAmtAleleder: Guri Fjeldberg.
120,-

Åsne Seierstad

14.00-15.00

FORTELLINGER  
Å TENKE MED 
KULTURHUSET  
BANKEN,  
HOLBØSALEN
KRITIKERSEMINARET 

Forfatterne Åsne Seierstad og Steve Sem- 
Sandberg samtaler med kritiker Bernhard 
Ellefsen om fortellingen som erkjennelses-
verktøy. Seierstad har blant annet tatt for seg 
Utøya-massakren og islamsk radikalisering, 
mens Sem-Sandberg har skrevet om nazis-
tenes folkemord på jødene og om overgrep 
mot fysisk og psykisk handikappede. Hvil-
ken analytisk kraft ligger det i å forme et 
dokumentarisk eller historisk materiale 
som en fortelling?
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for Kritikerlagets 
medlemmer

13.00-13.45

LUNDA PÅ  
RIDESKOLE
GAUSDAL

Hvordan går det egentlig med den lille ungen på ryggen når Lunda 
skal begynne på rideskole? Og syns mamma det er helt greit at pappa 
og Jens sniker seg ut til svømmehallen når det er ryddetid? Camilla 
Kuhn tegner og forteller fra sine bøker Lunda på rideskole, Løs tann 
og Ryddetid, tre morsomme bøker som alle er skrevet for de aller 
ferskeste leserne. 
6-9 år | Gratis
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KJØP BILLETT PÅ FORHÅND OG UNNGÅ KØ!
Med forhåndskjøpt billett er du sikret plass og du slipper å stå i kø. Dette gjelder 
både for deg med enkeltbillett og for deg med festivalpass pluss garantibillett til 
det aktuelle arrangementet. 

14.00-14.50

SUKSESS UTE, 
BLOMSTRING 
HJEMME? 
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Nordisk litteratur er etterspurt i utlandet og det skandinaviske er 
attraktivt som aldri før. Bidrar Karl Ove Knausgårds, Carsten Jensens, 
Sara Stridsbergs eller Jussi Adler-Olsens verdensomspennende suksess 
til også å rette søkelyset mot andre nordiske forfattere? På hvilken måte 
bidrar i så fall suksessen ute til blomstring her hjemme? Hvilke litte-
rære elementer må til for å gjøre seg bemerket i utlandet? Og hvordan 
påvirker bestselgerne tilveksten av ny litteratur?

i pAnelet: Ane Farsethås (kulturredaktør i Morgenbladet), John 
Freeman (kritiker og redaktør av Freemans Own), Annette Orre (Oslo 
Literary Agency) og Halldór Gudmundsson (tidligere islandsk forlegger 
og prosjektleder for Frankfurt 2019). moderAtor: Margunn Vikingstad.  
I samarbeid med Foreningen Norden | 120,- | Samtalen foregår på engelsk

14.00-14.50

NORGE I NY PROSA 
ELEPHANT KUNSTHALL

En tydelig tendens hos fjorårets debutanter var beskrivelsene av den 
norske virkeligheten. Når debutromaner skrives eller snakkes om i 
pressen blir det ofte fokusert på hvor navlebeskuende historiene er. 
Man kan mene hva man vil om dette, men vi i festivalen har gjort et 
utvalg av prosaister som i alle fall ikke kan sies å forbli likegyldige til 
vårt lands virkelighet. Silje Aanes Fagerlund leser fra Eneste, Jan Kris-
toffer Dale leser fra Arbeidsnever,  Marie Aubert leser fra Kan jeg bli med 
deg hjem og Bjørn Aril Ersland fra Store hendelser i liten skala. Forfatterne 
introduseres av Tove Nilsen.  
120,-

14.15-15:30

NGUGI WA  
THIONG’O I SAM-
TALE MED GRACE 
MUTANDWA   
LILLEHAMMER HOTELL

Grace Mutandwa, forfatter fra Zimbabwe, møter en av Afrikas største 
forfattere, Ngugi wa Thiong'o, til en samtale om Thiong’os vei inn i 
eksiltilværelsen. Hvordan har språk, identitet og forflytning påvirket 
og formet hans kreativitet og hva er de kulturelle forutsetninger som 
skal til for at forfattere som lever i asyl,  eksil, eller tvungen migrasjon 
skal få sine stemmer og historier hørt.
 Arrangør: PEN International og ICORN  | 120,- | Samtalen foregår på engelsk



30. MAI 31. MAI 1. JUNI 2. JUNI 3. JUNI 4. JUNI

NORSK LITTERATURFESTIVAL DAGSPROGRAM SIDE 55TORSDAG

14.15-15:30

HVORDAN  
BESKYTTE  
FORFULGTE 
KUNSTNERE OG 
FORFATTERE?
LILLEHAMMER HOTELL

Forfattere og kunstnere står overfor skjerpede restriksjoner og økende 
sikkerhetsrisiko. Aldri før har så mange vært på flukt fra konflikt og 
forfølgelse, samtidig som det er knapphet på trygge og lovlige veier 
til sikkerhet. Fns juridiske rammeverk makter ikke å gi beskyttelse til 
dem som trenger det, og Fns menneskerettighetsråd er overbelastet 
og mangler ressurser til å møte den økte globale flykningestrømmen.
Hva kan internasjonale institusjoner og regjeringer gjøre for å styrke 
sikkerheten til forfattere, kunstnere og kulturaktører, og støtte deres 
arbeid i en voksende humanitær krise? Er beskyttelsesbehovet for 
forfattere og kunstnere forskjellig fra andre menneskerettighets-
forkjemperes?
 Arrangør: PEN International, ICORN og Norsk PEN | 120,- | Samtalen foregår på engelsk 

14.30-14.55

FOLKETALE VED  
SANNA SARROMAA
SØNDRE PARK

Sanna Sarromaa er finsk, men fant seg en mann fra Gudbrandsdalen 
og flyttet til Lillehammer hvor hun bor med deres tre barn. Hun 
har forsket på kroppspress blant unge jenter, hun har tidligere vært 
folkevalgt i kommunen og i fylket, hun kaller seg superfeminist og 
hun har ertet på seg nordmenn med sine spalter i gd og i vg. Hvilke 
norske tabuer hun pirker i under folketalen er vi spente på, men at 
det blir temperamentsfullt føler vi oss trygge på.  
Gratis

15.00-15:50

DRAMATIKK  
ELLER SKJØNN- 
LITTERATUR?
CAFÉ STIFT 
FORFATTEREN SOM DRAMATIKER: 
HVA ER EN GOD SCENETEKST? 

Line Rosvoll, kunstnerisk leder for Dramatikkens hus, i samtale med 
forfatterne og dramatikerne Linde Hagerup og Mikkel Bugge.
Begge arbeider parallelt med nye scenetekster og skjønnlitterære 
prosjekter: Hva er forskjellen? Hvorfor blir et tekstarbeid til dramatikk 
og ikke til en novelle eller en roman? Hva betyr det egentlig å skrive 
til et scenisk format? Mikkel Bugge og Linde Hagerup undersøker 
egne erfaringer og deler tanker om dramatisk diktning. 
I samarbeid med Dramatikkens Hus | 120,-

15.00-15.50

I REVOLUSJONENS 
KJØLVANN 
LILLEHAMMER  
KUNSTMUSEUM, SAL 2

Hundre år etter 1917: Kjartan Fløgstad i samtale med Åsa Linderborg.
Arrangør: Klassekampen | 120,-
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Menn ingen treng er tittelen på Frode Gryt-
tens nyeste novellesamling. En tittel som 
også kan si noe om Krister Larsen, hoved-
personen i Kyrre Andreassens siste roman, 
For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges. 
Felles for Gryttens og Andreassens menn 
er at de framstår som ordinære, men likevel 
sjeldne, i alle fall i den norske samtidslit-
teraturen. Vi møter dem i krevende livssi-
tuasjoner og smertelige øyeblikk, der de 
svinger fra den ene ytterligheten til den 
andre, fra kjærlighet til raseri, og de blir 
så levende for oss som lesere at vi lett kan 
utvikle sterke følelser for dem. Frode Gryt-
ten og Kyrre Andreassen blir utfordret av 
festivalsjef Marit Borkenhagen til å fortelle 
om disse mennene  og til å lese utdrag for 
å vise hvordan de strever i livet og seirer i 
litteraturen. 
120,- | Boksalg og signering 

15.00-15.50

MYE OM OG 
MENN
TELTET

15.00-15.50

VÆPNET MED 
LITTERATUR 
GALLERI ZINK

Alle som har stått fram som homofile, eller vært i en overgangsperiode 
fra biologisk til annet kjønn, har sin egen historie. Ofte er denne typen 
opplevelser kompliserte å fortelle om, og når de attpåtil utspiller seg i en 
kultur hvor mennesker er dramatisk inndelt langs sosiale, rasemessige 
og kjønnslige linjer, kan det være livsfarlig å være den du er. Likevel fin-
nes det mennesker som tør, og for mange er litteraturen et viktig våpen. 
Det å fortelle sin historie på tross av fare, har historisk vist seg å hjelpe. 

i pAnelet: Iman Al-Ghafari (Syria), Ahmed Mohamed (Somalia), 
Jude Dibia (Nigeria), Ahmed Mohamed (Somalia), Andrew McMillan 
(Storbritannia). moderAtor: Ida Birkvad.
120,- | Samtalen foregår på engelsk

15.00-15.50

BOKHANDELENS 
FORFATTER- 
STIPEND
ELEPHANT KUNSTHALL

Bokhandlerforeningen deler årlig ut tre stipend til nye og sterke 
skjønnlitterære forfatterskap. Det er Forfatterforeningens litterære 
råd som innstiller forfattere til stipendene. Stipendene deles ut av 
Trine Stensen fra Bokhandlerforeningen. Etter stipendutdelingen 
blir det en samtale med de ferske stipendmottakerne. Samtalen ledes 
av forfatter Eirik Ingebrigtsen.
Arrangør: Bokhandlerforeningen | Gratis

Frode Grytten
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16.00-17.50

NORDISK NU 
ELEPHANT KUNSTHALL

Hva er det mest spennende som skjer i den unge, nordiske litte-
raturen? For fjerde år på rad arrangerer Norsk Litteraturfestival 
seminar for et utvalg yngre, nordiske forfattere. I to dager møtes 
de i et lukket seminar for å gjøre seg kjent med hverandre 
og diskutere litteratur. Deretter deltar de på festi-
valens scener. Nytt av året er at forfatterne også 
samles i miniantologien nu, som vi lanserer og 
feirer med opplesning ved Lars Haga Raavand 
(Norge), Amalie Smith (Danmark) og Olga Ravn 
(Danmark) og samtale med Dy Plambeck (Dan-
mark), Eirikur Örn Norðdahl (Island) og Birger 
Emanuelsen (Norge). Moderator og konferansi-
er: Oscar Rossi (Finland).

120,- | Boksalg og signering

16.00-16.50

UPRIS-FOREDRAGET:  
HVEM ER DU, UNGE MANN? 
UNGDOMSLITTERATUREN OG DET MASKULINE

CAFÉ STIFT

Jan Tore Noreng

16.00-16.50

FRA ISLAND MED 
SPANSKESYKEN
SJÒN I SAMTALE MED MED ROB 
YOUNG

BJERKEBÆK 

Sigurjón Birgir Sigurðsson, også kjent som Sjòn, debuterte som 
16-åring, og har skrevet låttekster for Bjørk. Han har gitt ut en rekke 
diktsamlinger og romaner, og i 2005 vant han Nordisk Råds littera-
turpris for romanen Skugga Baldur. Den siste boken hans, Mánaste-
inn – drengurinn sem aldrei var til, handler om da spanskesyken kom 
til Island i 1918. Sjòn representerer islandske pen og står for årets 
bidrag til kunstprosjektet Fremtidsbiblioteket. Møt ham i samtale 
med journalist Rob Young!
120,- | Samtalen foregår på engelsk

«
»Jeg er den afsluttende 

klud der vasker 
 dit ansigt 

 jeg er dine dages ende din evige  
fedtrose alene«

olgA r Av n
Den hvide rose

Olga Ravn

Kjønn er et spennende tema også i ungdomslitteraturen. 
Det har etter hvert blitt mange sterke og positive jente-
skikkelser, men hvordan står det til med gutta? Jan Tore 
Noreng tar for seg årets nominerte ungdomsromaner og 
undersøker hvilke forbilder som presenteres for guttene. 
Hvem er den unge mannen i bøkene egentlig?
120,-
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16.00-16.30

SAUEBONDEN  
JAMES REBANKS 
GRAVDAHL BOKHANDEL

James Rebanks er sauebonden som ble litterær kjendis med den 
internasjonale bestselgeren Sauebondens liv. I boka følger vi arbeidet 
på gården gjennom et år. Dette er en unik fortelling om livet på 
landsbygda, et liv som de fleste av oss har mistet nærheten til, og som 
kanskje nettopp derfor berører oss så sterkt. 
Gratis | Boksalg og signering | Prorgamposten foregår på engelsk

16.00-17.15

PÅ SPORET AV 
PEER GYNT
Premiere på teatervandring 
med Morten Jostad
MAIHAUGEN

Det er i år 150 år siden Peer Gynt, et av Norges viktigste verk, utkom. På 
Maihaugen gjenspeiles Peer Gynts rike, med storgårder og småplasser, 
med veier og stier fra bygda opp til setergrenda. 

Skuespiller Morten Jostad skal lete langs disse stiene, og i de sen-
trale tekstene av Peter Christian Asbjørnsen og Henrik Ibsen. Det blir 
fortelling og teater, både innomhus og under åpen himmel. 
Samarbeidspartner: Maihaugen | Maks 30 plasser | Oppmøte: hovedinngang Maihaugen | 170,- | 

Selges på Maihaugen

16.15-17.00

PEN-DEBATTEN: 
FRIE YTRINGER I 
EN POSTFAKTUELL 
VERDEN 
LILLEHAMMER HOTELL

Er det grenser for ytringer? Innebærer retten til å snakke også retten til 
å fornærme, eller til og med en forpliktelse til å fornærme? pen mot-
setter seg alle former for undertrykkelse av ytringsfriheten og støtter 
dem som taler sannheten til makthaverne. Men hva skjer når løgn og 
forvrengninger uttales i ytringsfrihetens navn? Skal det ytes motstand 
mot det? Hvordan kan løgn motvirkes i en postfaktuell verden? Og er 
det mulig å definere «sannhet» og «løgn» i en verden der alternative 
fakta er like tilgjengelig som den faktiske historien?
Arrangør: PEN International og ICORN | 120,- | Samtalen foregår på engelsk

16.15-17.15

«EN DAG I ALEPPO» 
LILLEHAMMER HOTELL

Den syriske journalisten, forfatteren og dokumentarfilmskaperen, 
Ali Al-Ibrahim, overlevde både Assads fengsler og is-fangenskap. Mot 
slutten av 2015 lyktes det ham å rømme fra Syria til Tyrkia, en flukt han 
dokumenterte med skjult kamera og mobiltelefon. Nå lever han trygt 
som iCorn-forfatter i Sverige, og hans nye dokumentar En dag i Aleppo 
har premiere på en sveitsisk filmfestival i april 2017. Al-Ibrahim viser 
filmen sin på Lillehammer og snakker med den norske forfatteren og 
journalisten Åsne Seierstad om kunsten å rapportere, samt om utfor-
dringene ved å fortelle sannheten om Syria, fra innsiden og fra utsiden.
Arrangør: PEN International og  ICORN | 120,- | Samtalen foregår på engelsk
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«Jeg hadde gjort research om hvordan kvinner blir voldtatt og brukt som sexvarer i Cape Town. Researchen skulle brukes i journalistisk 
øyemed, men jeg trengte et sted å skrive av meg fortvilelsen.» Margie OrfOrd om bakgrunnen for at hun begynte å skrive krim.

Moddi

17.00-17.50

KRIM FRA  
EN BRUTAL  
VIRKELIGHET
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Hvordan skal man kunne skrive krim i land som Sør-Afrika, hvor 
nærmere 50 personer blir drept hver dag, og hvor over 100 000 vold-
tekter rapporteres årlig? Den norske krimforfatteren Eystein Hanssen 
har et nært forhold til landet med de skremmende statistikkene. Han  
møter Margie Orford, den markante og høyt ansette sør-afrikanske 
journalisten og spenningsbokforfatteren, til samtale om det å skrive 
krim i henholdsvis Sør-Afrika og Norge. 
120,- | Boksalg og signering | Samtalen foregår på engelsk

17.00-17.50

FORBUDTE SANGER
TELTET

Da den nordnorske visesangeren Moddi ved en 
tilfeldighet oppdaget den uutgitte sangen om 
Eli Geva, den israelske offiseren som valgte å snu 
ryggen til krigen, bestemte han seg for å lete etter 
lignende historier. Arbeidet endte i en plate med 
musikk og tekster fra alle verdenshjørner, fra 
vietnamesisk opprørssang til mexicanske narko-
ballader, fra amerikansk sørstatsjazz til russisk 
punk, fra samiske myter til engelske poplåter. 
Mange av opphavsmennene bak sangene har 
blitt fordrevet eller sonet lange fengselsstraffer. 
Noen har til og med måttet bøte med livet. Vi får 
høre noen av sangene i løpet av samtalen mellom 
Moddi og Lillehammers påtroppende kultursjef 
Olav Brostrup Müller.
120,-

18.00-19.30

BARNEBOKBAR
CAFÉ STIFT

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 
Linde Hagerup, Marianne Kaurin, Helene Guåker, Asbjørn Rydland, 
Gro Dahle og Bjørn Ousland. progrAmleder: Magnhild Bruheim.
Arrangør NBU | Gratis 

Moddi
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18.00-19.00

FINN MORDEREN!
ET LITTERÆRT SPILL FOR 

KRIMELSKERE
TYRILISENTERET

Ett mord! Flere mistenkte! To deltakere fra publikum får rollen som 
detektiver. Ved hjelp av ledetråder og forslag fra publikum skal de klare 
å løse en mordgåte fra en klassisk kriminalroman. Den som avslører 
morderen vinner forstørrelsesglasset og blir kronet til festivalens 
detektiv. Programleder er Liv «Sherlock» Gulbrandsen.
Arrangør: Leser søker bok | Gratis 

18.00-20.00

THE LUNCHBOX 
LILLEHAMMER KINO, SAL 1
INDISKE FILMDAGER

The Lunchbox er en sjelden filmperle som har begeistret et stort 
internasjonalt publikum med sin originalitet og varme. Bare 
én av én million lunsjbokser i Mumbais 120 år gamle lunsj-
boks-system leveres til feil adresse. The Lunchbox er historien 
om denne ene feilleveringen. Saajan, spilt av Irrfan Kahn, kjent 
fra kritikerroste filmer som Slumdog Millionaire og Life of Pi, er 
klar for å reise fra Mumbai, byen som har gjort håret hans hvitt 
og knust drømmene hans, da han mottar lunsjboksen med en 
lapp fra Ila, en ung husmor fra den konservative middelklassen. 
Gjennom den nydelige maten og lappene i lunsjboksene byg-
ger de opp et forhold og en fantasiverden som ly mot sitt eget 
hverdagsfengsel og Mumbais travle gater. En fantasiverden så 
forlokkende at den truer med å ta over for deres virkelige liv.

The Lunchbox vant den prestisjetunge Critics Week Viewers 
Choice Awards i Cannes 2013. 
Arrangør: Lillehammer kino | 100,- | I salg på Lillehammer kino | Filmen er på engelsk

19.00-21.30

NORDISK MESTER-
SKAP I POESISLAM 
2017
TELTET

Mesterskap i poesislam er en konkurranse hvor deltakerne fram-
fører egne tekster. Den 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 er jury. deltAgere: Norge: Evelyn Rasmussen 
Osazuwa, Sverige: Agnes Török og Danmark: Lasse Nyholm Jensen. 
KonFerAnsier: Heidi Marie Vestrheim. Bli med og kår en mester!
I samarbeid med Foreningen !les | 120,-
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19.00-21.00

LITTERÆR  
FESTAFTEN
MAIHAUGSALEN

I novellen «Grenseløst» fra 2006 skriver 
Hans Herbjørnsrud om en grensekrangel 
som intensiveres og eskalerer. Dette konkrete 
eksemplet på litteraturens truende holdbar-
het sier også noe om dens styrke. Det snakkes 
mye om hvem  litteraturen går ut over, men 

vi har en tendens til å glemme at ikke 
all selvbiografisk fiksjon er drevet av 

smerte, sorg eller sinne. Like ofte 
tar den utgangspunkt i identitet, 
selvironi og erfaring som gir den 
seriøsitet og tyngde. Den kan føre 
mennesker sammen, og den kan 

være med å belyse viktige tema. Det 
vil den gjøre når vi får dronningen 

av amerikansk kortprosa, Lydia Davis, 
med på skjerm fra New York, i en samtale 

med utgangspunkt i Herbjørnsruds novelle. 
Samtalen ledes av Ane Farsethås, og littera-
turens grenseløshet setter stemningen for 
kveldens stjernespekkede program. 
 
Er det én norsk forfatter som de siste årene 
særlig har bidratt til å gjøre norsk litteratur 
ledende i verdenssammenheng er det Karl 
Ove Knausgård. Han har utviklet og utfor-
dret den virkelighetsnære skjønnlitteraturen 
gjennom seksbindsverket Min kamp. Vi er 
stolte over å ha ham på scenen sammen med 
den internasjonalt anerkjente magasinre-
daktøren John Freeman. De skal snakke om 
Knausgårds forfatterskap og om hans arbeid 
med den aktuelle utstillingen og boken om 
Edvard Munch. 

Som om dette ikke var nok får vi lesnin-
ger av Max Porter, Andrew McMillan og  
Claire-Louise Bennett, kremen av unge britis-
ke litterater, akkompagnert av den prisbelønte 
norske jazzmusikeren Ellen Andrea Wang. Vi 
er trygge på at dette kommer til å bli en min-
neverdig kveld, ledet av Selma Lønning Aarø!
350,- | Boksalg og signering |  

Deler av programposten foregår på engelsk 
Karl Ove Knausgård

Claire-Louise Bennett

Hans Herbjørnsrud

«
«Jeg ville vise ukjente bilder, 

ut fra forestillingen om at man da 
kunne se Munch som for første gang, som 
det han var, en maler som aldri falt til ro,  

og som aldri stivnet.» 

K A r l ov e KnAusgå r d 
om arbeidet med Munch-utstillingen 

i Munch-museets katalog for 

2017 
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22.00-24.00

LITTERATURQUIZ 
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. 
120,- | Påmelding av lag på festivalkontoret  | Maks 5 på hvert lag

22.00-23.00

LATE NIGHT 
LITERATURE 
DET ENGELSKE SPRÅKET OG POESI FRA USA/STORBRITANNIA/INDIA

TELTET

Å skrive på engelsk er ikke bare å skrive på engelsk. I alle sine inkar-
nasjoner formes språk av lynne, kultur og tradisjon. Selv om man til 
dels har felles litterær historie er det likevel ikke sikkert at man kan 
samles om hva som er poetisk. På grunn av sin enorme utbredelse 
på 17-,18- og 1900-tallet, har engelsk fungert ulikt for utrolig mange 
mennesker, og det å benytte seg av språket bærer i seg ulike symbol-
verdier. Vi legger opp til et indisk-britisk-amerikansk poesimøte med 
lesninger og samtale mellom Andrew McMillan, Tishani Doshi, Jerry 
Pinto og John Freeman. 
120,- | Programposten foregår på engelsk

23.00-24.00

KVELDSKONSERT 
TELTET

Fordi den beveger seg mellom «folkets» og «gudenes toner» har Amrit Kaur Lohias musikk blitt beskrevet 
som grenseløs. Kaur Lohias spiller sarangi (et indisk strengeinstrument) og synger jazz, samt en blanding 
av Punjabi-folkemusikk, indisk klassisk musikk og soul. Ved å kombinere jazz-standarder, revolusjonær 
poesi og religiøse ballader fra hele verden med det indiske instrumentet, tar hun lytteren med på en reise 
som best kan beskrives som en meditasjon. 

Kaur Lohias har med seg Pratab Singh Lohia, som spiller tabla. Han har studert under Harkirat Singh 
Rayatt, og har spilt over store deler av Storbritannia, i India og i usA. 
120,-

 

Andrew McMillan
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GD digital
pr. mnd. i 2 mnd.

Deretter 219,- pr. mnd. 99,-

Følg litteraturfestivalen 
på gd.no

Gå inn på gd.no og bestill!

GD kan du lese når du 
vil, hvor du vil og på den 
måten som passer deg 
best.

Gå inn på gd.no 

og kjøp 

et abonnement 

eller bestill dagspass 

for 1, 7 eller 

14 dager.
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Lei lokaler: hei@litthusbergen.no

Avdelingsmøte. Begivenhet.
Blåtur. Bryllup. Bursdag.
Chambre separée. Dåp.
Event. Happening. Huskekurs.
Jubileum. Julebord. Kick off.
Konfirmasjon. Konferanse.
Lansering. Ostekveld.
Performance. Prisutdeling.
Prøverom. Selskap. Seminar.
Styremøte. Sangkurs. Yoga.

Rom til alt. Unntatt hagefest.

19.4 Dorthe Nors og Nina Lykke  
26.4 Emma Cline 

5.-6.5 Somalisk litteratur med  
Nadifa Mohamed, Ladan Osman m.fl

10.5 José Eduardo Agualusa  
24.5 Orhan Pamuk 
31.5 Nancy Fraser 

7.6 Thure Erik Lund

APRIL, MAI, JUNI PÅ LITTERATURHUSET

Fullt program og billetter på litteraturhuset.no
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Dag Solstad
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adel Kahn Farooq
liv Gulbrandsen
Mona høvrinG
JaMes rebanKs Gb

Yadollah roYaee ir

FredriK sJöberG se

daG solstad
Morten strøKsnes
heidi sævareid
selMa lønninG aarø
inGrid Z. aanestad

FREDAG

Dag Solstad
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Går det virkelig an å lukte like godt 
som prim, slik som Edvarda gjør? Når 
en er ni år og blir forelska for aller før-
ste gang, er det ikke så lett å vite hvor-
dan en skal oppføre seg. Særlig ikke 
når forelskelsen er superhemmelig, 
og det nærmeste Iver kommer Edvarda 
er å bære ranselen hennes til skolen 
hver dag.  Marianne Kaurin og Ella K. 
Okstad leser, tegner og forteller om 
den store første kjærligheten.
6-9 år | Gratis

09:30–10:15

DERES  
MAJESTET 
GJØVIK BIBLIOTEK

09.30–10.00

BUKKENE BRUSE 
ER HER IGJEN 
TELTET

Bjørn Rørvik og Gry Moursund er tilbake med sine moderne klassikere 
om Bukkene Bruse. Denne gangen får de tre bukkene brev i postkassa 
om at de må begynne på skolen. Det synes bukkene er rart, særlig at den 
største må begynne, han kan jo kjøre bil og alt. Brevet er undertegnet 
«hilsn nY reKtor», og hvem er egentlig denne nye rektoren som 
ikke har helt stødig rettskriving? 
3-8 år | Gratis

10.00–11.00

I BAKSPEILET: 
DEBATTKLIMA,  
ETTERPÅKLOK-
SKAP OG MEDIER 
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN

En rekke viktige saker har blitt diskutert i mediene i løpet av året som 
gikk.  Når vi ser tilbake, kan vi si noe om det klimaet disse sakene ble 
debattert i? Hvordan foregikk utvekslingene i media? Kom man frem 
til en slags konklusjon? 

Av de sakene vi ikke er, og heller ikke bør bli ferdige med, er nasjo-
nalisme, maskulinitet og seksualisert vold, eksemplifisert ved Hem-
sedalsaken og festivalvoldtekter. Har temaene blitt behandlet på en 
saklig måte, eller har ideologi, stråmenn og kjepphester stått i veien? 
Mye kan forandres før festivalen finner sted, og vi kan oppleve at visse 
tematikker virker mer presserende enn andre; derfor setter vi sammen 
et panel av erfarne kommentatorer og debattanter med mangeårig 
erfaring, som vil være i stand til å gå i dybden.

Panel: Forfatter av utgivelsen Etter Charlie Hebdo, Kjetil Jacobsen, 
kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein og Bård Larsen fra tenke-
tanken Civita. Moderator: Simen Ekern.
120,-
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10.00–10.45

SLAGSIDE
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Etter videregående reiser Vilde til Bristol for å 
ta et friår. Der blir hun en del av miljøet rundt 
den brutale kampsporten Krav Maga, og treffer 
den merkelige, fascinerende og manipuleren-
de Flora. Flora trigger noe sårt og mørkt i Vilde, 
og oppholdet i England viser seg etter hvert 
å bli noe annet enn bare et friår fra studiene. 
Heidi Sævareid samtaler med Vilde Kamfjord 
om sin nyeste roman Slagside.
14-18 år | Gratis

10.00–10.45

HEKSEJAKT OG 
HEKSEBRENNING
TYRILISENTERET

I vår tid er dei mest kjende hekser og trollmenn henta frå litteratur 
og film. Aina Basso tek oss tilbake til tida da folk verkeleg trudde på 
heksekunst. Ho presenterer dei mest kjende norske heksene, kva dei 
vart skulda for, og fortel korleis ein kan trekke parallellar frå hekse-
prosessane til kvinneundertrykkinga i samtida vår. 
10-13 år | Gratis

10.00–10.45

POESISLAM
PLAN B

Poesislam befinner seg i krysningspunktet mellom diktopplesning, 
standup og spoken word. Kom og opplev to av Nordens aller fremste 
slampoeter i aksjon: norske Fredrik Høyer og svenske Olivia Bergdahl.
10-13 år | Gratis

«
«- Tenk hvor skjør en bro egentlig er. – 

Egentlig er det vel tvert om? svarer jeg, og 
hun trekker på skuldrene og går» 

H EI DI SÆVAR EI D 
Slagside

Heidi Sævareid
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10.00–12.30

OM Å INTERVJUE OG Å  
LA SEG INTERVJUES 
NANSENSKOLEN

Å skrive en bok er én ting; det å skulle snakke 
om boka, det krever sin forfatter og mer til. 
Hva skal egentlig til for å skape gode situasjo-
ner og opplevelser både for intervjuobjektet, 
publikum og den som intervjuer? Hans Olav 
Brenner har,  gjennom sine bokprogrammer, 
personportretter og skriftlige intervjuer, opp-
arbeidet seg lang erfaring, som han vil dele 
med publikum.
Arrangør: Nansenskolen | 120,-

11.00–11.50

DEN IRANSKE NYBØLGE- 
POESIENS FAR 
CAFÉ STIFT

Yadollah Royaee er en sentral iransk eksilforfatter, 
bosatt i Paris. Tekstene hans har vært sentrale for ut-
viklingen av de siste tiårenes iranske diktning. Som en 
av pionerene innenfor den iranske nybølgepoesien har 
han satt dype spor i den poetiske praksisen i Iran, og 
langt utover landets grenser. Diktene hans er påvirket 
av fransk symbolisme og persisk mystisisme. Royaee 
samtaler med oversetter og poet Erling Kittelsen.
120,- | Samtalen tolkes mellom norsk og persisk

Yadollah Royaee

Hans Olav Brenner

11.00–11.45

PAPPAER OG  
POSTKORT
TELTET

Ollis fortel bestevenninna Gro at ho har ein pappa ho er hos i feriane, 
men det er ikkje sant. Eigentleg har ho aldri møtt Borgefar, som ho 
kallar han, i alle fall ikkje som ho kan hugse. Men ein dag finn dei 
to venene ei mystisk, gul postkasse midt i skogen. Ho inneheld eit 
postkort som skal til Ollis. Ingunn Thon fortel om debutromanen 
Ollis og om lygner, nye familiar og modige vener. 
saMtaleleiar: Liv Gulbrandsen.
10-13 år | Gratis
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11.00–11.45

TRE BILER OG EN DØD KATT 
GALLERI ZINK 

Det finnes bare tre biler på øya. Men det er likevel én for mye 
når en av dem kjører over verdens fineste kattepus. Gry Mour-
sund er mest kjent for å ha illustrert Bjørn Rørviks bøker om 
Bukkene Bruse, men er nå aktuell både som forfatter og illus-
tratør. Hun forteller, leser og tegner fra sin spennende kat-
te-mordgåte.
6-9 år | Gratis

«Jeg har tegnet henne ribbet, ribbeina sprikende utstrukket som en xylofon og med døde fugler som spiller melodier på knoklene hennes.»  
Max Porter: Sorg er den greia med fjær

11.00–11.50

SORG ER DEN 
GREIA MED FJÆR
ELEPHANT KUNSTHALL

Da redaktør og  bokhandler Max Porter i 2015 utga sin debutroman 
Grief is a thing with feathers, visste ikke anmelderne hva de hadde foran 
seg, men de var enige om at det var knakende godt. Boken, som nå er 
aktuell på norsk, handler om sorg, og om å bli sittende igjen. Ved å 
blande sjangere og stemmer og å låne fra tidligere litteratur om em-
net, har Porter sydd sammen et verk som på en helt egen måte klarer 
å beskrive det vonde, det skremmende og det absurde i at noen faller 
fra. Max Porter møter Ellen Sofie Lauritzen til samtale.
120,- | Boksalg og signering | Samtalen foregår på engelsk

11.00–11.45

SKANDINAVIAS 
BRUNE FLEKKER
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN
KRITIKERSEMINARET 

Kasper Green Munk er postdoktor ved Aarhus Universitet, hvor han 
forsker på sammenhengen mellom fascismefascinasjoner og forestil-
linger om velferdsstaten. I dette foredraget vil han ta for seg hvordan 
ulike former for fascisme og autoritære strømninger behandles i den 
skandinaviske samtidslitteraturen.
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for Kritikerlagets medlemmer

11.00–12.00

HEDEVIG ANKER 
OG BJERKEBÆK 
LILLEHAMMER 
KUNSTMUSEUM

Høytlesning ved skuespiller Eline Holbø Wendelbo fra utvalgte Sigrid 
Undset-romaner i utstillingen «Hedevig Anker - Bjerkebæk». Opp-
lesningen etterfølges av samtale mellom Hedevig Anker og Christen 
Brochmann.
Arrangør: Lillehammer Kunstmuseum | 100,- Gratis for årskortholdere og festivalpass 
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12.00–13.00

GRENSELØS
LILLEHAMMER KINO, SAL 1
PREMIEREVISNING AV DOKUMENTAR OM  
HANS HERBJØRNSRUD 

Forfatteren Hans Herbjørnsrud vokste opp i Heddal i 
Telemark. Her har han virket som både bonde og forfatter 
i mesteparten av sitt liv. Hjemgården Herbjørnsrud spiller 
en viktig rolle i flere av hans kritikerroste noveller, og har 
blitt omtalt som en kulisse i hans litterære teater. I filmen 
Grenseløs, regissert av Fredrik Leijon, møter vi både for-
fatteren, bonden og privatpersonen Hans Herbjørnsrud 
hjemme på gården, blant sine litterære rekvisitter.  
120,-

12.00–13.00

KRITIKK SOM  
OFFENTLIGHETS-
UTØVELSE 
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN
KRITIKERSEMINARET 

Ane Farsethås, Kulturredaktør i Morgenbladet, og Karin Haugen, 
redaktør i Klassekampen Bokmagasinet, i samtale med kritiker Arne 
Borge om redaktørrollen. Gjennom sine prioriteringer har redaktører 
stor innvirkning på hvilke bøker som får offentlig oppmerksomhet, 
og hva slags oppmerksomhet de får. Hva bør være litteraturkritikkens 
bidrag til den offentlige samtalen, og hvordan løser kritikken sitt 
oppdrag i dag?
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for Kritikerlagets medlemmer

12.00–13.00

TIL OVERSETTE-
RENS PRIS 
SØNDRE PARK 
OVERSETTERTIMEN 

Årets vinner av Det Skjønnlitterære Oversetterfonds pris intervjues 
av Anne Dorte Lunås.

Prisen overrekkes under Litterær festaften torsdag kveld.  
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis

12.00–12.45

BARNEBOKBAD
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Barn bokbader Bobbie Peers! I løpet av våren har skoleklasser på mel-
lomtrinnet i Lillehammer hatt høytlesning i klassen av Luridiumstyven 
av Bobbie Peers. I etterkant har de, gjennom filosofiske samtaler med 
samtaleleder Pål Brekke Indregard, jobbet med forskjellige temaer 
fra boka og kommet frem til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. 
Representanter fra klassene er spørsmålsambassadører. Disse utgjør 
panelet som skal bokbade Peers.
10-13 år | Gratis

Fra dokumentaren om  
Hans  Herbjørnsrud
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12.00–12.50

HVORDAN BYEN  
BLE SKREVET 
LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM, SAL 2

Rana Dasgupta i samtale med Kim Leine om å 
skrive byen; Nuuk og New Delhi. Dasguptas 
bok Capital viser, gjennom intervjuer med ulike 
personer i New Delhi, hvordan byen har vokst 
frem og hvordan den i dag fremstår, både som et 
bilde på indisk fremskritt og som en hovedstad 
som ikke ligner på landet for øvrig. New Delhi 
er en fremtidsby og en nødvendig konsekvens 
av utviklingen i Sør-Asia de siste 20 årene. Med 
dette som utgangspunkt møter han Kim Lei-
ne, som faktisk har skrevet en fremtidsdystopi 
om Grønland. Hvordan kan disse to litterære 
bydannelsene komme i dialog? Kan koloni-
historien hjelpe til med å forklare Leines frem-
tidsvisjon, eller Dasguptas samtidsbeskrivelse? 
Mira Beckstrøm Laurantzon leder samtalen.
120,- | Samtalen foregår på engelsk

Kim Leine

Adel Kahn Farooq

12.00–12.45

DERES MAJESTET  
TYRILISENTERET

Går det virkelig an å lukte like godt som prim, slik som Edvarda gjør? 
Når man er ni år og blir forelska for aller første gang, er det ikke så 
lett å vite hvordan man skal oppføre seg. Særlig ikke når forelskelsen 
er superhemmelig, og det nærmeste Iver kommer Edvarda er å bære 
ranselen hennes til skolen hver dag.  Marianne Kaurin og Ella K. 
Okstad leser, tegner og forteller om den store første kjærligheten.
6-9 år | Gratis

12.00–12.45

MINE BRØDRE 
PLAN B

I kjølvannet av terrorangrepet i Paris preges også de norske, muslim-
ske miljøene av fremmedfrykt og rasisme. En tilnærming til Islam 
med utgangspunkt i et ønske om trøst og tilhørighet blir raskt mer 
konfliktfylt da hovedpersonen i Adel Kahn Farooqs roman Mine Brødre 
blir med i et muslimsk brorskap. Kahn Farooq samtaler med Hanne 
Kristin Wolden om eksteme miljøer, islamhets og om å behandle 
dette i litteraturen. 
13-16 år | Gratis
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finne ein ill her

12.00–12.45

4 FORFATTERE OG  
1 BAND
MAIHAUGSALEN

Forfattermøter med Arne Svingen, Pia von Hirsch, Sigbjørn Mostue 
og Katrine Nedrejord. Musikk ved Ola Reistad. Forfattere og band er 
stemt frem av elever på Lillehammer vGs avdeling Nord og Sør, og 
ntG. Elevene driver selv prosjektet frem og planlegger forestillingen. 
De vil også lede arrangementet i Maihaugsalen.
16-18 år | Gratis

12.00–12.50

PRIMA POLSK  
POESI
ELEPHANT KUNSTHALL

Da den polske lyrikeren Wisława Szymborska fikk vite at hun var 
blitt tildelt Nobelprisen i litteratur, skal hun ha utbrutt: «Men hva 
med Zbyszek og Tadek!». Zbigniew Herbert og Tadeusz Różewicz var 
nemlig to andre poetiske polakker på Nobel-nivå. Nå er de gjendiktet 
til norsk. Hør gjendikter Joanna Rzadkowska lese fra I hjertet av tingene 
(Herbert) og gjendikter Agnes Banach lese fra Gråsoner (Różewicz).
Redaktør og Szymborska-gjendikter Christian Kjelstrup introduserer.
I samarbeid med Aschehoug forlag | 120,-

13:00–13:45

PAPPAER OG  
POSTKORT
GJØVIK BIBLIOTEK

Ollis fortel bestevenninna Gro at ho har ein pappa ho er hos i feriane, 
men det er ikkje sant. Eigentleg har ho aldri møtt Borgefar, som ho 
kallar han, i alle fall ikkje som ho kan hugse. Men ein dag finn dei to ve-
nene ei mystisk, gul postkasse midt i skogen. Ho inneheld eit postkort 
som skal til Ollis. Ingunn Thon fortel om debutromanen Ollis og om 
lygner, nye familiar og modige vener. 
10-13år | Gratis

13.00–13.50

FREDAGSLUNSJ 
SØNDRE PARK

Nok en formiddag inviterer vi til lunsj i parken. Denne gangen med 
tre nordmenn og et indisk innslag. Ida Jackson leser fra Lena blir store-
søster, Pedro Carmona Alvarez leser fra Bergen ungdomsteater, Ingrid Z. 
Aanestad leser fra Sibylle, Sharad Paul fra Kite Flyers. Introduksjoner 
ved Birger Emanuelsen.
Gratis
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13.00–13.50

DEN BIOGRAFISKE 
MULIGHETEN 
ELEPHANT KUNSTHALL

Når man dikter videre på biografisk materia-
le, i en litterær virkelighet hvor «virkelighets-
litteraturen» debatteres, hvor passer disse 
bøkene inn? I løpet av litteraturhistorien har 
man sett at når en sjanger begynner å bli støl, 
eller overanalysert, kommer pastisjene og pa-
rodiene. Er Vampyr av Steffen Kverneland og 
Hennes løgnaktige ytre av Selma Lønning Aarø 
slike bøker? Varsler de vår metthet? Samtalen 
ledes av Ane Nydal.  
120,-

«Det var en drøm om et sted for et folk som hadde mistet tilknytningen til jorda.» JaMes rebanKs, sauebondens liv

Steffen Kverneland

13.00–13.50

MENNESKET  
OG NATUREN
CAFÉ STIFT

Rosinkongen av den svenske forfatteren Fredrik Sjöberg handler om 
livet til den svenske zoologen og meitemarkforskeren Gustav Eisen. 
I skjæringspunktet mellom vitenskapsformidling og litterær biografi 
har han høstet både lesere og priser. Den engelske sauebonden James 
Rebanks har skrevet Sauebondens liv. Boka handler om Rebanks arbeid 
med å forvalte gården og en 600 år lang familietradisjon i Lake District 
i England. Møt dem i samtale med Morten Strøksnes, som med Havboka 
serverte en norsk suksess innenfor det vitale feltet i sakprosaen der 
mennesket møter natur og vitenskap møter kunst. Samtalen ledes 
av Hilde Østby.
120,- | Boksalg og signering | Samtalen foregår på engelsk

13.00–14.00

DEN NYE  
NASJONALISMEN
TELTET

Hvordan leve med og skrive om den nye nasjonalismen? Hvilken rolle 
kan litteraturen ha? Kan det å eksemplifisere ved å fortelle historier 
ha en funksjon for å myke opp den politiske debatten? Hva innebærer 
den nye utviklingen av indirekte sensur? Hvem eier sannheten når 
man ikke lenger kan diskutere uten å snakke om følelser?
Panel: Elisabeth Åsbrink (Sverige), Kamila Shamsie (Storbritannia/
Pakistan), Salil Tripathi (Storbritannia/India). 
saMtaleleder: Simen Ekern.
120,- | Samtalen foregår på engelsk
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14.00–14.50

LITTERATUR OG 
INDISK FEMINISME 
KULTURHUSET BANKEN, 
FESTSALEN

Romanen har blitt et viktig våpen for den sør-asiatiske feminismen. 
En feminisme som tilsynelatende skiller seg fra den vi kjenner. Når 
det ikke er mulig å bruke vestlig kvinnekamp som modell må en skape 
sin egen retning, men denne retningen krever historier, biografiske og 
funksjonelle. Virkelighetslitteratur betyr noe annet for disse forfatterne 
enn hva den gjør for oss skandinaver. For dem er litteratur blodig alvor. 
Panel: Laxmi, Salma, Tishani  Doshi og Jerry Pinto i samtale med 
Mira Beckstrøm Laurantzon. 
120,- | Samtalen foregår på engelsk

14.00–14.50

HJORTH GJENNOM 
TRETTI ÅR 
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Vigdis Hjorth er en fast og trofast bidragsyter til festivalen og en 
forfatter de fleste norske lesere har et forhold til. Hennes siste  roman, 
Arv og miljø, har fått gode kritikker, litterære priser og enormt mye 
oppmerksomhet. De færreste kjenner det over tretti år lange forfat-
terskapet like inngående som Kaja Schjerven Mollerin, som er aktuell 
med bok om Hjorths forfatterskap. Bli med Hjorth og Schjerven 
Mollerin på en samtale i dybden.
120,- | Boksalg og signering

Vigdis Hjorth

«
«Hvis man ikke visste at det 

var to barn til, sa han, ville man 
trodd det var en vanlig harmonisk 

familie.» 

viGdis hJorth 
Arv og miljø
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14.00–14.50

POESI BLANT KUNSTEN
LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM,  
SAL 2

To unge danske og to etablerte norske po-
eter leser opp sammen i passende omgivel-
ser!  Opplesning med Asta Oliva Nordenhof,  
Karin Moe, Mona Høvring og Josefine Klou-
gart.
120,-

14.00–14.50

IRANSK  
POESISALONG 
GALLERI ZINK

Ta plass i salongen når Yadollah Royaee, Asieh Amini, Seyed Mehdi 
Mousavi og Fatemeh Ekhtesari inntar podiet. Yadollah Royaee er bo-
satt i Frankrike og regnes som den iranske nybølgepoesiens far. Asieh 
Amini har bodd i Norge siden 2010 og to av hennes diktsamlinger er 
utgitt på norsk. Seyed Mehdi Mousavi og Fatemeh Ekhtesari er Lille-
hammers nye fribyforfattere og to svært anerkjente forfattere som vi 
gleder oss til å bli bedre kjent med. De fire forfatterne representerer 
ulike tradisjoner og vil lese egne dikt skrevet på persisk, et språk kjent 
for sin egnethet innfor lyrikken. Introduksjon ved Fatemeh Ekhtesari. 
120,- | Opplesninger på persisk

14.00–14.50

YTRINGSFRIHET 
UNDER PRESS
BJERKEBÆK

Da den norske filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen jobbet med en doku-
mentar om Ubaydullah Hussain og islamistmiljøet i Norge, ble deler av 
filmmaterialet beslaglagt av Pst og filmskaperen ble forhindret i arbeidet. 
Rolfsen fikk senere medhold i Høyesterett i at Pst brøt loven. Dokumen-
taren The Magnitsky Act, av den russiske filmskaperen Andrei Nekrasov 
og det norske filmselskapet Piraya Film, handler om omstendighetene 
rundt dødsfallet til advokaten Sergej Magnitskij, som døde i russisk 
politis varetekt i 2009. Filmen ble tatt av plakaten på Kortfilmfestivalen i 
Grimstad etter trusler om rettssak fra en av hovedpersonene i filmen, den 
amerikanske forretningsmannen William Browder.  Filmen fikk senere 
verdenspremiere i Oslo. Er dette to eksempler på at ytringsfriheten er 
under press, også i Norge? Og hva var det egentlig som skjedde? Møt 
Imtiaz Rolfsen og Nekrasov i samtale med Norsk Pens Anders Heger.  
120,- | Samtalen foregår på engelsk

Josefine Klougart
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«The endless loneliness/ Of the barren old woman/ In a white sari // What refuge remains for a woman/ Whose traces are wiped 
clean?// For whom will the morning sun/ Dawn white on the low sky?» SALMA

14.00–14.50

ÅPEN MIKROFON
ELEPHANT KUNSTHALL

Vil du lese opp fra egen tekst? Forfatter, skrivende, du som vil prøve 
deg - scenen er din. 
I samarbeid med Nansenskolen  | Gratis

15.00–15.50

Å DIKTE FOR EN 
GRUPPE
CAFÉ STIFT

Andrew McMillan er en ung, homofil og britisk mann. Han skriver 
om denne virkeligheten og er del av en tradisjon som de siste hundre 
årene har vært et viktig talerør for den mannlige delen av den skeive 
bevegelsen. Tishani Doshi jobber med et verk om kjønnet vold i  
India, hennes The Girls are coming out of the woods leses som et kampskrift 
for de stemmeløse kvinnene som blir utsatt for overgrep. De finnes 
i alle lag av det indiske samfunnet, og fattig som rik har sine sosiale 
utfordringer som har fått dem til å tie, inntil nå. Salma, som er tamilsk 
poet og prosaforfatter, skildrer kvinner i den tamilske minoriteten sør 
i India. Alle skriver de for en gruppe de selv tilhører. For et kollektiv. 
Møt dem i samtale med programleder Ane Dorte Lunås. 
120,- | Samtalen foregår på engelsk

15.00–15.50

MORGENBLADET-
SALONGEN
TELTET
INTERNASJONALT KRITIKERMØTE

Vi samler norske og internasjonale kritikere til samtale om noen av 
årets viktigste utgivelser og litterære tendenser. Medvirkende annonse-
res siden. Samtaleleder: Ane Farsethås, kulturredaktør i Morgenbladet.
Arrangør: Morgenbladet | 120,- | Gratis for Morgenbladet-abonnenter

15.00–15.50

BOKHANDELENS 
SAKPROSAPRISER 
ELEPHANT KUNSTHALL

Bokhandlerforeningen deler årlig ut to sakprosapriser, en forfat-
terpris og en oversetterpris. Prisene tildeles lovende forfatter- og 
oversetterskap i etableringsfasen. Prisene deles ut i samarbeid med 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (nFF) og det er en 
jury nedsatt av nFF som innstiller til prisene. Juryen har i år bestått 
av Espen Søbye (juryleder), Arnhild Skre og Per Qvale. Prisene deles ut 
av Trine Stensen fra Bokhandlerforeningen. Etter prisutdelingen vil 
det være en samtale med de ferske prismottakerne. Samtalen ledes av 
Tore Slaatta, generalsekretær i nFF.
Arrangør: Bokhandlerforeningen | Gratis
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16.00–16.50

PROSAENS 
POTENSIAL 
LILLEHAMMER 
BIBLIOTEK

Rana Dasgupta og Kamila Shamsie er to sentrale skik-
kelser innenfor den nye sørasiatiske litteraturen. Beg-
ge har de en fot i England og en i henholdsvis India og  
Pakistan. Samtidig representerer de også to ulike måter å 
skrive på. Som forfattere har de utmerket seg ved å være 
særlig skarpe observatører av denne mellomposisjonen: 
å være europeer i Asia og asiat i Europa, med hver sin del-
sjanger: romanen og den narrative sakprosaen. Møt dem 
i samtale med tidligere Granta-redaktør John Freeman, 
som kjenner dem begge som redaktør og som har fulgt 
forfatterskapene deres fra starten. 
120,- | Samtalen foregår på engelsk

16.00–16.50

SLAM OG/ELLER 
POESI
GALLERI ZINK 

Hva er forskjellen på poesislam og poesi? Kom og få svar på blant 
annet dette når poetene Karin Moe og Pedro Carmona-Alvarez, og 
slampoetene Evelyn Rasmussen Osazuwa og Peter Dyreborg, opptrer 
på samme scene.  
120,-

16.00–16.50

VEIEN HJEM
ELEPHANT KUNSTHALL

Reisen er et velkjent motiv i litteraturen og i den norske samtidslit-
teraturen. Å være underveis, eller å komme frem, å reise fra noe eller 
sammen med noen, er katalysatorer for en karakters utvikling og en 
histories framdrift. Reisen danner bakgrunnen for to av fjorårets mest 
spennende romaner, Ingrid Z. Aanestads Sibylle og Erlend Flornes 
Skarets Nomade. Møt dem i samtale med den reiseglade forfatterkol-
legaen Tove Nilsen.
120,-

Kamila Shamsie

«
«Det aner ham at det 

neste plagget han tar på, blir en 
oransje kjeledress. Kroppen hans 

krymper seg ved synet av det kalde 
benkestålet. Så lenge det er mulig, 

skal han stå.» 

KaMila shaMsie
Brente skygger
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17.00–18.00

KRITISK 
ETTERTANKE  
KULTURHUSET BANKEN, 
FESTSALEN

Tre av Norges mest profilerte litteraturkritikere, Knut Hoem fra NRK, 
Kaja Schjerven Mollerin fra Klassekampen og Margunn Vikingstad fra 
Morgenbladet møtes for å diskutere tre av fjorårets viktigste utgivelser: 
Vigdis Hjorths Arv og miljø, Åsne Seierstads To søstre og Nils Christian 
Moe-Repstads Wunderkammer. Hvorfor fikk nettopp disse bøkene så 
mye oppmerksomhet, priser og lesere? I ettertankens lys: Hva anser 
kritikerne som bøkenes styrke og svakhet? 
120,-

17.00–18.00

FREEMAN`S  
CAFÉ STIFT

John Freeman, tidligere redaktør i Granta, startet i 2015 sitt eget 
magasin: Freeman’s Own. Her publiserer han bidrag fra mange av 
verdens ledende forfattere. Dette er et prosjekt det er verdt å følge 
med på, og denne timen får du en presentasjon som vil gi deg lyst til 
å være med på reisen.
Boksalg og signering | Gratis | Foredraget er på engelsk

17.00–17.50

HVEM BESTEMMER 
HVA SOM ER  
POESI?
TELTET

I kjølvannet av at Bob Dylan ble tildelt Nobel-prisen er det igjen  
aktuelt å diskutere grensene mellom den skrevne og den fremførte 
poesien. Det finnes en rekke eksempler på låtskrivere med tekster 
som kan måle seg opp mot den tradisjonelle poesien, men hvorfor 
måler man dem mot en skriftlig tradisjon? Er det på tide at man heller 
aksepterer sangpoesien som en egen sjanger innenfor litteraturen, 
heller enn et litterært stebarn? Pedro Carmona-Alvarez, Håvard Rem 
og Frode Grytten i samtale med kunstnerisk rådgiver og poet Mathias 
R. Samuelsen.
120,-

18.00–18.50

FENOMENET  
THE MOTH
ELEPHANT KUNSTHALL

Joshua Wolf Shenk er en av skaperne av den berømte forteller- 
podcasten The Moth, hvor vanlige folk får fortelle historiene sine. Det 
har vist seg at disse hverdagsberetningene har truffet svært mange. Pro-
grammet har ukentlig 500 000 separate nedlastinger og er syndikert til 
400 unike radiostasjoner som til sammen har en lytterskare på 1 000 
000 per sending. Etter hvert som programmet har utviklet seg, har 
det også fått med seg noen av usas mest kjente forfattere, komikere, 
journalister og skuespillere. Møt Joshua Wolf Shenk i samtale med 
Askild Matre Aasarød. 
120,- | Samtalen foregår på engelsk 
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20.30–22.30

LION 
LILLEHAMMER KINO, 
SAL 1
INDISKE FILMDAGER

En film det er umulig å ikke bli berørt av. 
En fem år gammel indisk gutt kommer 
bort fra storebroren sin i gatene i Calcut-
ta, tusenvis av kilometer hjemmefra. Det 
er en tøff virkelighet for en 5 år gammel 
bortkommen gutt, men han overlever mot 
alle odds og blir endelig adoptert av et par 
i Australia. 25 år senere vender han tilbake 
til India for å finne familien sin.

Filmen er basert på den sanne historien 
til Saroo Brierley og selvbiografien hans, A 
long way home, om hvordan han fant igjen 
familien sin ved hjelp av Google Earth. Fil-
men var nominert til  4 Golden Globes og 6 
Oscar-priser i 2017, blant annet for beste film. 
Arrangør: Lillehammer kino | 100,- | I salg på Lillehammer 
kino | Filmen er på engelsk

18.00–19.00

EIT SPLITTA HJARTE
UNDSET-FORELESNINGEN

BJERKEBÆK

Romanfiguren Kristin Lavransdatter har fascinert og forvirra lesarar 
i snart hundre år. Ho vel ekteskapet framfor å gå i kloster. Ho vel den 
tiltrekkande, men vinglete Erlend framfor mannen faren har sett ut 
til henne. Ho går gjennom eld og vatn, og bokstaveleg talt over lik, 
for å få viljen sin. Men når ho omsider står ved Erlends side i kyrkja, 
kva da? Ho begynner å tvile. 

Denne tvilen, denne ambivalensen, kampen som står i hjartet 
mellom kjærleik, plikt- og skuldkjensle, himmelsk lengt og jordisk 
begjær, er noko av det dette foredraget skal handle om. Brit Bildøen 
holder årets Undset-forelesning.
Arrangør: Sigrid Undset-selskapet | 120,-
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19.00–01.00

BANKNATTA
KULTURHUSET BANKEN

FESTSALEN:

19.00: Liv gjenforteller  
Mahabharata
20.00: Nordisk poesislam  
konkurranse
22.30: Dei nye kapellanane 
23.30: DJ Audun Vinger

CAFÉ STIFT: 
20.00: Steffen Kverneland og   
Nils Nordberg om Vampyr

HOLBØSALEN:

19.30: Kurt Johannessen
20.30: Dag Solstad og 
Vigdis Hjorth
21.30: Lars Fiske
22.00: Ekstranummer med   
Morten og Marie

banKdireKtør: 
Christian Kjelstrup 
380,- for hele Banknatta
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Under Banknatta syder og koker det i og utenfor Kulturhuset 
Banken. Hør Liv Gulbrandsen gjenfortelle det indiske eposet 
Mahabharata , verdens lengste bok!  Bli med og hei fram de 
beste poesislammerne fra Norge, Sverige og Danmark som 
gir jernet i Festsalen. I Hølbøsalen kan du se performan-
ceforedrag fra Kurt Johannesen og samtale mellom Dag 
Solstad og Vigdis Hjorth. Som om dette ikke var nok følger 
et foredrag av Lars Fiske om hans nye bio-tegneserie, som 
tar for seg Dadaist-mesteren Georg Grosz. Nede på Cafè Stift 
varmer vi opp med vampyrer og fortsetter innover i natta 
med konsert av Dei nye kapellanane, før det hele avrundes 
med dansing til Audun Vingers dj-ing. Årets bankdirektør 
er Samtidenredaktør og matportrettist Christian Kjelstrup.
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SOMMER PÅ 
MAIHAUGEN

- Flere nye utstillinger  
 inne og ute i museet
- Spennende vandreteatre  
 for voksne og barn

 maihaugen.no

TRADISJON OG
LEVEMÅTE
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Arrangør: Klassekampen.

Bokmagasinet på Norsk
Litteraturfestival på Lillehammer
Torsdag 1. juni 
I revolusjonens kjølvann: Hundre år etter 1917
Kjartan Fløgstad og Åsa Linderborg i samtale.

Lillehammer Kunstmuseum kl. 15.00–15.50

Fredag 2. juni 
Dag Solstad og Vigdis Hjorth i samtale.

Kulturhuset Banken, Holbøsalen kl. 20.30–21.30

Arrangør: Klassekampen.

Bokmagasinet på Norsk
Litteraturfestival på Lillehammer
Torsdag 1. juni 
I revolusjonens kjølvann: Hundre år etter 1917
Kjartan Fløgstad og Åsa Linderborg i samtale.

Lillehammer Kunstmuseum kl. 15.00–15.50

Fredag 2. juni 
Dag Solstad og Vigdis Hjorth i samtale.

Kulturhuset Banken, Holbøsalen kl. 20.30–21.30

Arrangør: Klassekampen.

Bokmagasinet på Norsk
Litteraturfestival på Lillehammer
Torsdag 1. juni 
I revolusjonens kjølvann: Hundre år etter 1917
Kjartan Fløgstad og Åsa Linderborg i samtale.

Lillehammer Kunstmuseum kl. 15.00–15.50

Fredag 2. juni 
Dag Solstad og Vigdis Hjorth i samtale.

Kulturhuset Banken, Holbøsalen kl. 20.30–21.30

Arrangør: Klassekampen.

Bokmagasinet på Norsk
Litteraturfestival på Lillehammer
Torsdag 1. juni 
I revolusjonens kjølvann: Hundre år etter 1917
Kjartan Fløgstad og Åsa Linderborg i samtale.

Lillehammer Kunstmuseum kl. 15.00–15.50

Fredag 2. juni 
Dag Solstad og Vigdis Hjorth i samtale.

Kulturhuset Banken, Holbøsalen kl. 20.30–21.30

Arrangør: Klassekampen.

Bokmagasinet på Norsk
Litteraturfestival på Lillehammer
Torsdag 1. juni 
I revolusjonens kjølvann: Hundre år etter 1917
Kjartan Fløgstad og Åsa Linderborg i samtale.

Lillehammer Kunstmuseum kl. 15.00–15.50

Fredag 2. juni 
Dag Solstad og Vigdis Hjorth i samtale.

Kulturhuset Banken, Holbøsalen kl. 20.30–21.30

Arrangør: Klassekampen.

Bokmagasinet på Norsk
Litteraturfestival på Lillehammer
Torsdag 1. juni 
I revolusjonens kjølvann: Hundre år etter 1917
Kjartan Fløgstad og Åsa Linderborg i samtale.

Lillehammer Kunstmuseum kl. 15.00–15.50

Fredag 2. juni 
Dag Solstad og Vigdis Hjorth i samtale.

Kulturhuset Banken, Holbøsalen kl. 20.30–21.30
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Jason Timbuktu Diakité



30. MAI 31. MAI 1. JUNI 2. JUNI 3. JUNI 4. JUNI

NORSK LITTERATURFESTIVAL DAGSPROGRAM SIDE 87LØRDAG

Tor Åge Bringsværd 
Jason TimBukTu diakiTé se 
Tomas esPedaL
kim Leine  dk

unni LindeLL 
nina Lykke
HÅvard rem
BJørn f. rørvik
sTeve sem-sandBerg se

Åsne seiersTad
demian viTanza 

LØRDAG
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10.00-11.00

BUKKENE BRUSE 
BEGYNNER 
PÅ SKOLEN  
TELTET

Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund er tilbake med sine moderne klas-
sikere om Bukkene Bruse.  Denne gang får de tre bukkene brev i 
postkassa om at de må begynne på skolen. Det synes bukkene er rart, 
særlig at den største må begynne, han kan jo kjøre bil og alt. Brevet 
er undertegnet «HiLsn ny rekTor», og hvem er egentlig denne 
nye rektoren som ikke har helt stødig rettskriving? Velkommen til 
lanseringsfest!
For barnefamilier | Gratis | Boksalg og signering

11.00.12.30

MORGENKONSERT 
SØNDRE PARK

Fordi den beveger seg mellom «folkets» og «gudenes toner» har 
Amrit Kaur Lohias musikk blitt beskrevet som grenseløs. Kaur Lohias 
spiller sarangi (et indisk strengeinstrument) og synger jazz, samt en 
blanding av Punjabi-folkemusikk, indisk klassisk musikk og soul. Ved 
å kombinere jazz-standarder, revolusjonær poesi og religiøse ballader 
fra hele verden med det indiske instrumentet, tar hun lytteren med 
på en reise som best kan beskrives som en meditasjon. 

Kaur Lohias tar med seg Pratab Singh Lohia, som spiller tabla. Han 
har studert under Harkirat Singh Rayatt, og har spilt over store deler 
av Storbritannia, i India og i usa. 
Gratis

«– Kom inn, har jeg sagt! ropte rektor. – Eller forresten, hvem er det? – Det er bare den mellomste bukken Bruse som skal til  
rektor å få kjeft, sa den mellomste bukken.» Bjørn F. rørvik, Bukkene Bruse begynner på skolen

11.00-11.30

FØRTI RØVERE  
OG ET FLYVENDE 
TEPPE    
GRAVDAHL BOKHANDEL

Lansering av Førti røvere og et flyvende teppe, tredje bok i serien Katt på 
ville veier av Tor Åge Bringsværd. Bli med katten Buster på hans for-
rykende verdensreise, denne gang til det gamle Persia! Buster våkner 
opp i ørkenen og blir snart viklet inn i en dramatisk historie der vi 
møter det kloke eselet Arwan, Ali Baba, førti røvere, og en gjeng med 
tøffe gatekatter i Baghdad. For hva skjer når røverne forstår at noen 
har forsynt seg av skatten deres? Og hvem er det som styrer det hele 
med snedig magi?
For barnefamilier | Gratis | Boksalg og signering

Amrit Kaur Lohia
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11.00-13.00

TEGN DIN EGEN PEGASUS 
LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM, VERKSTEDET

Bli med en av Norges dyktigste illustratører og tegn din egen be-
vingede hest. Svein Nyhus forteller og veileder mens barna skaper i 
Lillehammer Kunstmuseums flotte verksted. 
For barnefamilier | Gratis

11.00-13.00

PEGASUS 
BURSDAGSFEST!  
ELEPHANT KUNSTHALL

Hipp hurra! Pegasus, Norsk Litteraturfestivals program for barn og 
unge, har 10-års jubileum! Her blir det tradisjonell bursdagsfeiring 
med kake og ballonger. I tillegg arrangerer vi Barnas bruktbokmarked 
der du kan selge eller bytte bort dine egne, brukte bøker, eller kjøpe 
andres allerede leste bokfavoritter. Vi oppfordrer alle barn til å ta med 
seg bøker for å bytte eller selge.
For barnefamilier | Gratis

11.00-11.50

NORDISK 
MESTERMØTE
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Kim Leine og Steve Sem-Sandberg er to av de viktigste skandinaviske 
forfatterne i dag. Begge prisbelønte og ettertraktede. Begge arbeider de 
med historisk materiale og smertepunkter i vår fortid. I romanen Theres 
dykker Sem-Sandberg ned i Ulrike Meinhofs bakgrunn. Leine har lagt 
sin roman Avgrunnen til den finske borgerkrigen og motstandskampen 
i 40-åra.  De to møtes til samtale, ledet av Karin Haugen.
120,- | Boksalg og signering

12.00-12.50

DYR OG RARE 
KJERRINGER 
TELTET

Folkesanger Camilla Granlien og bassist Jo Skaansar inviterer til et 
lekent møte mellom to tradisjoner og sjangre. I denne konserten 
presenteres viser og stubber Camilla har hentet fra sangtradisjonen 
i Gudbrandsdalen. Det er sanger om maur, rev, en stor gris, en klegg 
og ei flue som gifter seg, noen små fisker og selvfølgelig, mange rare 
kjerringer! Camilla og Jo har de siste årene turnert i barnehager og på 
festivaler med konserten sin. I tillegg blir det cd-slipp og lansering av 
et splitter nytt aktivitetshefte! 
For barnefamilier | Gratis
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12.00-12.50

FORMER FOR 
SORG
CAFÉ STIFT

Tomas Espedal har brukt store deler av sin litterære karriære på å skrive 
om sorgarbeid. I flere bøker og ulike former, biografi, brev, dagbok 
og roman har han arbeidet for å formulere en sammenheng mellom 
litteratur og fravær. Espedal møter britiske Max Porter til samtale om 
hvordan litteraturen, gjennom sine ulike subsjangere og stiler kan 
formidle sorg og tap. Forfatterne samtaler med Ellen Sofie Lauritzen.
120,-  | Samtalen foregår på engelsk

12.00-12.50

FREDSSLUTNING, 
«SAMTALE OM 
EDDA»
GALLERI ZINK

Erling Kittelsen har lang fartstid som poet og oversetter. Siden debu-
ten i 1970 har det kommet en jevn strøm av bøker i de fleste sjangre, 
også sjangre som forfattere i dagens litterære landskap ikke så ofte 
bruker. Sentralt i forfatterskapet hans står den norrøne litteraturen, 
og det er akkurat dette som skal diskuteres på årets festival. Kittelsen 
er i dialog med de hjemlige tekstene samtidig som han har arbeidet 
med folkediktning fra fjerne himmelstrøk. Han møter kollega og 
medfabulist Ragnar Hovland til samtale.
120,-

12.00-12.50

OVERSETTER- 
DAGBOKA
SØNDRE PARK
OVERSETTERTIMEN

Hvordan lage et norsk som ikke finnes? Agnes Banach tar oss med på 
en transatlantyksk seilas fra Witold Gombrowicz’ liv og meninger 
til Petter Dass, fra den polske barokken til Haldor Smek, Nicolai og 
Henrik Wergeland. En fortelling om fedre, sønner, halvstuderte røvere 
og en dannelsesreise som begynner med Herr Petters Lovsang og ender 
med Dovenpeisens dans (i tvangstrøye, med en lenke om foten). Følg 
med på oversettelsen av en uoversettelig roman, minutt for minutt.
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis

12.00-12.50

MED STREKEN SOM VÅPEN – KARIKATUR OG IDENTITET
AULESTAD

Åpning av årets sommerutstilling i låven på Aulestad. Ut-
stillingen viser norske karikaturtegninger  - en fortelling 
om norsk historie og norsk identitet. 
Gratis

Karikatur av Roar Hagen
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12.00-12.50

TENKETANKENES 
TENKETANK: 
DEN NORSKE 
NASJONALISMEN 
LILLEHAMMER 
KUNSTMUSEUM, 
SAL 2

Med høstens valg rundt svingen, kan norsk politikk stå i fare for 
å bli farget av den nasjonalistiske vinden som feier over Europa? 
I Tyskland og Frankrike er det ingen tvil om at høyrepopulistiske 
partier kommer til å gjøre det godt, men hvor fjern er vår virkelighet 
fra den i disse landene? Kunne vi ha fått vår egen Trump eller Le Pen? 
Eller er den norske nasjonalismens tette forbindelse til venstresiden 
en garantist mot det?
Det kan virke som om vi dette året går inn i en ny fase i norsk po-
pulisme: Det har vært snakk om en Noxit, altså en utmelding av 
eøs-avtalen, og mulige alternative handelsavtaler. Allerede har deler 
av Frp markert at de kan tenke seg å støtte en slik utmelding. Hva vil 
skje når Senterpartiet og venstresiden ikke lenger forvalter eierskapet 
til eu-motstanden? Er dette en utvikling som spisser den norske 
nasjonalismen? Med utnevnelsen av to nye omdiskuterte statsråder, 
kan det virke som om Høyre ikke klarer å tøyle den delen av Frp som 
ønsker at vi nærmer oss Trumper og Sverigedemokrater.

PaneL: Magnus Marsdal (Manifest), Eirik Løkke (Civita), Bodil 
Stenseth (historiker), Nina Hjerpset-Østlie (Human Right Service).
samTaLeLeder: Askild Matre Aasarød (Morgenbladet).
120,-

13.00-13.50

LØRDAGSLUNSJ  
SØNDRE PARK

Nyt vårværet og få med deg en smakebit fra ulike forfatterskap. Ragnar Hovland, Demian Vitanza, 
Fredrik Sjöberg og Eline Lund Fjæren leser for deg fra henholdsvis Om noko skulle skje, Dette livet eller 
det neste, Rosinkongen og Klokken og sengen. Introduksjoner av Ane Nydal.
Gratis

Demian Vitanza
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«‘De var kommet til kakene da banksjef Berge brått sank sammen ved bordet og begynte å dø.»,  
Erik FosnEs Hansen Et hummerliv

13.00-13.50

DET INFERNALSKE 
SYDEN 
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Erik Fosnes Hansen har siden debuten på nittitallet sparsomt men stø-
dig levert kritikerroste og omfattende romaner. Fjorårets Et hummerliv 
er intet unntak. Satt til et høyfjellshotell, på den tiden da charterreisene 
til Syden begynner å ta av, beskriver han en familie som prøver å holde 
på det gamle samtidig som den nye tiden skyller inn over dem. Erik 
Fosnes Hansen møter Janneken Øverland til samtale.
120,- | Boksalg og signering

Det er i år 150 år siden Peer Gynt, et 
av Norges viktigste verk, kom ut. På 
Maihaugen gjenspeiles Peer Gynts 
rike, med storgårder og småplasser, 
med veier og stier fra bygda opp til 
setergrenda. 

Skuespiller Morten Jostad skal lete 
langs disse stiene, og i de sentrale tek-
stene av Peter Christian Asbjørnsen 
og Henrik Ibsen. Det blir fortelling 
og teater, både innomhus og under 
åpen himmel. 
Arrangør: Lillehammer museum  | Maks 30 plasser | 
Oppmøte hovedinngang Maihaugen | 170,- | I salg på 
Maihaugen

 

13:00-13:50

BIOGRAFI SOM  
DETEKTIVHISTORIE
KAN «TRUE CRIME»-SJANGEREN HA 
NOE Å TILFØRE BIOGRAFIEN?

LILLEHAMMER  
KUNSTMUSEUM, SAL 2

I fjorten år arbeidet Nicholas Møllerhaug med boken Stupet, om stjerne-
arkitekten Leif Grung (1894–1945). Hva var årsaken til at Grung kastet 
seg utfor stupet på Paradis i Bergen? Er forfatterens metode velegnet 
for å avsløre det intrikate spillet bak tragedien? Nicholas Møllerhaug 
i samtale med journalist og krimforfatter Fredrik Wandrup.  
I samarbeid med Norsk biografisk selskap | 120,-

 

13.00-14.15

PÅ SPORET  
AV PEER GYNT
TEATERVANDRING MED MORTEN JOSTAD

MAIHAUGEN

Morten Jostad 
som Peer Gynt
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13.00-13.50

OLAF GULBRANS-
SON OG DEN NOR-
SKE KARIKATUR-
TRADISJONEN
AULESTAD

Olaf Gulbransson er kanskje den viktigste karikaturtegneren Norge 
har fostret. I 2004  utga Steffen Kverneland og Lars Fiske albumet 
Olaf G., som har blitt en klassiker. Den gang møttes de på festivalen 
for å snakke om boka. I år kommer de tilbake for å gjenta bedriften, 
i sammenheng med utstillingen på Aulestad, som viser flere av Gul-
branssons bilder. 
120,-

14.00-15.05 & 17.00-18.05

TRE KVINNER
BJERKEBÆK  

Jenny – Sigrid – Kristin. To sentrale kvinner fra Sigrid Undsets forfat-
terskap i møte med forfatteren på Bjerkebæk. Jenny og Kristin speiler 
hverandre, mens Sigrid selv går i dialog med begge. 

Tekstene er hentet fra romanene Jenny og Kristin Lavransdatter og 
fra Undsets artikler og brev. Nye dialoger oppstår i treffpunktene 
mellom tre kvinneskjebner. 

skuesPiLLere: Helena Klarén, Eline Holbø Wendelbo og Gro 
Ann Uthaug
250,- |  I salg hos Teater leven

14.00-14.50

FØR OG ETTER 
BRUDDET
TELTET

Nina Lykke og Monica Isakstuen har begge skrevet bøker som behandler oppbruddet og menneskene 
som sitter igjen. I Isakstuens brageprisvinnende Vær snill med dyrene er det morsrollen som problematiseres. 
I Lykkes Nei og atter nei er barna nesten voksne. Begge bøkene handler om hvordan egne ønsker og indi-
viduell frihet krasjer i forholdet til familiemedlemmer. Møt de to forfatterne i  samtale med Ane Nydal. 
120,- | Boksalg og signering

Monica 
Isakstuen
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14.00-14.50

MENNESKET BAK 
GENENE
CAFÉ STIFT 

Dr. Sharad Paul er en indisk forfatter og verdenskjent kreftlege, med 
base i New Zealand. Han har skrevet tre romaner, en diktsamling og 
en rekke fagbøker. Hans narrative sakprosabok Skin, a biography, ble 
gjenstand for mye oppmerksomhet. Paul arbeider i feltet hvor medisin 
og litteratur møtes. «Medicine as a discipline cares as much about mankind 
as it cares about individuals. Medical history dissolves into individual stories». 
Møt ham i samtale med evolusjonsbiolog Dag O. Hessen. 
120,- | Samtalen foregår på engelsk 

14.30-15.00

«EN ENKELT MAND 
MOD MILLIONER» 
AULESTAD

Et kåseri som vil handle om Bjørnsons engasjement og moralske 
mot. Gjennom hele sitt liv var han i strid for mennesker – og med 
mennesker. Fred var ei det beste. Han var Amnesty International, med 
hovedkontor på Aulestad, 70-80 år før Amnesty ble grunnlagt. Hele 
Europa lyttet til ham.
         Hvor ville Bjørnson ha stått i dag? Hva ville han ha engasjert seg 
i? Dette er noen av de temaene Inge Eidsvåg vil tenke høyt omkring. 
Arrangør: Aulestad  | 120,-

15.00-15.45

AULESTAD-SLAGS-
MÅLET: KARIKATUR 

– MOBBING ELLER 
SATIRE?
AULESTAD

Karikaturen har de siste årene blitt reaktualisert som et hett tema 
knyttet til ytringsfrihet. I Vesten ser vi det som vår medfødte rett å 
karikere kjente personer og aktuelle sitasjoner, selv om en velplassert 
tegning selvsagt også kan skape debatt. I året som gikk så vi flere 
eksempler, blant annet anklager om personangrep i sammenheng 
med en artikkel og karikatur knyttet til «sylvilismen». Hvem har rett 
til å karikere, og hvor går grensen mellom satire og personangrep? 
Er vi for raske til å godta angrep på det andre holder hellig, mens 
vi selv krenkes av satire over våre hjertesaker? Dagen avsluttes med 
Aulestad-slagsmålet som blir en debatt om karikaturer, ytringsfrihet 
og ytringsansvar. Duellanter: John Olav Egeland og Tomas Knarvik. 
Moderator: Roar Hagen.
120,-

 

DEL DIN FESTIVALLØYPE PÅ FACEBOOK OG VINN FESTIVALPASS FOR 2018!
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15.00-15.50

DE NORSKE 
SYRIAFARERNE 
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

«En hel verden prøver å forstå hva som er årsakene til radikaliseringen blant muslimsk ungdom.»,  
Åsne seierstad, To søstre

De siste årene har et urovekkende stort antall norske ungdommer forlatt sin trygge tilværelse her hjemme 
for å vie sitt liv for å fremme Den islamske stat. I Dette livet eller det neste forteller Demian Vitanza Syria-fa-
reren Tariqs historie. I Åsne Seierstads brageprisvinnende To søstre er det de skoleflinke tenåringssøstrenes 
oppbrudd fra Kolsås, til fordel for en tilværelse som husmødre i Raqqua, vi blir introdusert for. Vitanzas 
bok er fiksjon, mens Seierstad har valgt den journalistiske dokumentaren. Mens Vitanza forteller his-
torien til en hjemvendt fremmedkriger, er det i Seierstads bok en fortelling om to jenter som kanskje 
aldri kommer hjem. I samtale med Laila Bokhari.
120,- | Boksalg og signering

16.00-17.00

FINN MORDEREN! 
ET LITTERÆRT SPILL 
FOR KRIMELSKERE
TELTET

Ett mord! Flere mistenkte! Lag fra publikum får rollen som detek-
tiver.  Ved hjelp av ledetråder skal de klare å løse en mordgåte fra en 
klassisk kriminalroman. Den som avslører morderen vinner forstør-
relsesglasset og blir kronet til festivalens detektiv. Programleder er 
Liv «Sherlock» Gulbrandsen. Dommerpanel: Nils Nordberg, Unni 
Lindell og Jørn Lier Horst.
Påmelding på festivalkontoret | maks 6 på hvert lag | 120,-

Åsne Seierstad
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16.00-16.50

LAXMI
GALLERI ZINK
Laxminarayen Tripathi, eller Laxmi som hun også er kjent som, ble født i Mumbai i 
1979, men hun ble født i feil kropp. I selvbiografien Me Laxmi, Me Hijra, forteller hun his-
torien om hvordan hun ble en hijra, og del av en gammel indisk tradisjon hvor menn, 
som identifiserer seg som kvinner, lever sammen. Hun er i dag forfatter og aktivist, men 
veien dit har ikke vært enkel. Møt henne i samtale med Mira Beckstrøm Laurantzon. 120,- 

| Samtalen foregår på engelsk

«
«A whole host of existential 

questions kept echoing in my head: 
Who was I? What was I? Why did I 

feel unloved and unwanted?»

Laxmi
Me Laxmi, Me Hijra

Laxmi
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Da En dråpe midnatt, Jason Timbuktu Di-
akités selvbiografi, kom ut, fikk vi et mer 
omfattende inntrykk av musikeren og 
aktivisten. Gjennom hans familiehistorie 
får vi innblikk i et Sverige som ikke vises 
så tydelig  i statistikker og nyhetsendin-
ger. Boka beskriver utenforhet, identitets-
søken og rasisme, og en familiehistorie 
som strekker seg fra slaveriet i usa til 
folkhemmet i Sverige. Jason Timbuktu 
Diakité intervjues av Ane Dorte Lunås.   
120,- | Boksalg og signering

18.00-19.00

JASON  
TIMBUKTU  
DIAKITÉ
TELTET

16.00-16.50

TIL NATUREN
CAFÉ STIFT 

Den amerikanske filosofen Henry David Thoreau er kanskje mest 
kjent for sin bok Walden, hvor han trekker seg tilbake til skogen for 
å leve enkelt og utenfor samfunnet. Hans bok om sivil ulydighet in-
spirerte Tolstoj og Gandhi, men Thoreau var ikke bare tilhenger av å 
sitte, han var også en eksponent for viktigheten av å vandre. En mote 
som borgerskapet tok til seg i begynnelsen av attenhundretallet, og 
som vi fremdeles i dag praktiserer, selv om vi teknologisk slett ikke 
er tvunget til det. Nå foreligger endelig Kunsten å gå fra 1862 i Erik 
Bystads oversettelse, sammen med essayet «En vintervandring». Erik 
Bystad møter kunstnerisk rådgiver Mathias R. Samuelsen til samtale 
om Thoreau og amerikansk romantikk.
120,- | Boksalg og signering

17.00-17.50

ESPEDALS ÅR 
ELEPHANT KUNSTHALL

I sin siste bok har Tomas Espedal begitt seg ut på en øvelse vi kjenner 
igjen fra flere kunstarter, han har skrevet til årstidene. I sin sedvanlige 
skarpe og sjangeroverskridende stil beskriver han årets gang. Vi har 
satt av god til til lesning, og det hele innledes med en samtale med en 
av våre mest spennende unge prosaister, Eline Lund Fjæren.
120,-
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18.00-18.50

DEN EVENTYRLIGE 
KATT 
KATTEN I MYTER, EVENTYR OG  
FOLKETRO FRA HELE VERDEN

CAFÉ STIFT

I tusenvis av år har dette dyret pirret fantasien vår. Katten har drama-
tisk gått fra å være en gudinne i det gamle Egypt til å bli et djevelens 
utvalgte dyr i det svakt opplyste Europa. I alle land og kulturer har 
katten satt dype potespor. Ingen annen skapning har vært gjenstand 
for så mye kjærlighet og hat, respekt og frykt, fabulering og overtro. 
Tor Åge Bringsværd forteller om den eventyrlige katten.
120,-

20.00-21.00

UOPPKLARTE 
FORBRYTELSER 
TELTET

Unni Lindells siste bok, Jeg vet hvor du bor, 
varslet en ny norsk krimhelt, en ung, kvin-
nelig førstebetjent. Hun nøster opp i en 
cold case som viser seg å være mer kompli-
sert enn forventet. Jørn Lier Horst har med 
sitt dobbeltliv som forfatter og politimann 
selv jobbet med slike henlagte saker. De to 
representerer kremen av norsk krim, og de 
møter Nils Nordberg, en veteran i faget, 
til samtale om uoppklarte saker og om 
forfattere som bruker dem som romanstoff.  
120,- | Boksalg og signering 

20.00-01.00

DYLAN, COHEN  
OG GUD
PUB TIL PUB

HAAKONS, BBLYDVERKET, 
ELEPHANT KUNSTHALL, 
TELTET

Trioen Rem & Rem har turnert med konserten «Cohen, Dylan og Gud» 
fra kulturhus til kirker, men aldri fra pub til pub. Siden sist har den 
ene av de tre fått Nobelprisen i litteratur og den andre hjemlov, mens 
Gud,  sangene og diktene overlever. 

med: Håvard Rem (tekst, vokal, munnspill), Simen Rem (vokal, 
gitarer), Freddy Holm (mandolin, fele, lap steel etc.). Alt er på norsk. 
Gratis

Unni Lindell
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Sigrid Undset- 
selskapet (SUS)

arbeider for å fremme interessen for Sigrid Undset og hennes 
forfatterskap, og er støtteforening for Norsk Litteraturfestival 
Sigrid Undset-dagene. SUS arrangerer møter og foredrag 
i Lillehammer og Oslo, bl.a. Undset-forelesningen under 

litteraturfestivalen. 
  

Eit splitta hjarte

 BRIT BILDØEN  
HOLDER ÅRETS UNDSET-FORELESNING.  

TEMA ER KRISTIN LAVRANSDATTER.  
BJERKEBÆK FREDAG 2. JUNI. 18.00-19.00   

 
 Som medlem i SUS får du foreningens tidsskrift Gymnadenia og andre 
medlemsfordeler. For mer informasjon, se www.undset.no
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Tove Nilsen
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Monica isakstuen
Morten Jostad
torkil daMhaug
erling kagge
MaJorstuen
tove nilsen
kaJa nordengen
svein nyhus
Johan theorin se

hilde Østby
ylva Østby

SØNDAG
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12.00–12.50

OVERSETTEREN 
SOM FORFATTER, 
FORFATTEREN SOM 
OVERSETTER
SØNDRE PARK
OVERSETTERTIMEN

Thomas Lundbo er oversetter av fransk litteratur, men også forfatter 
av flere egne bøker. Inger Bråtveit er norsk forfatter, men også over-
setter av danske Olga Ravns bøker. Hvilke spor av det oversatte finnes 
i Lundbos bøker; hvilke deler av Bråtveits språk har funnet veien inn 
i oversettelsene av Ravn? Her snakker de to om ulike innganger til 
oversettelsen og utenlandske omveier i egen skriving. Samtalen ledes 
av kritiker og oversetter Margunn Vikingstad.
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis

12.00–12.50

HJERNEFØDE 
TELTET

Hjernen er viktig, ja ifølge Kaja 
Nordengen er hjernen selveste 
stjernen, og i en disiplin som 
nevrovitenskapen går utviklin-
gen så hurtig at det er vanskelig 
å følge med i svingene. På tross av 
all ny kunnskap er hjernen også 
sete for en rekke egenskaper og 
funksjoner som vi på ingen måte 
forbinder med det vitenskapli-
ge. Søstrene Østby har sammen 
skrevet boken Å dykke etter sjøhes-
ter, som tar oss på en forrykende 
rundreise i hukommelsen, fra 
oppdagelsen av hukommelsen 
på nevronnivå, til moderne tan-
kelesing ved hjelp av MR-mas-
kiner. Boka handler om falske 
minner, glemsel, hukommelses-
teknikker og minnehoper. 

Hjerneforskerne Kaja Norden-
gen og Ylva Østby, sammen med 
medforfatter Hilde Østby, snak-
ker om hukommelse, hjerne etc. 
med Gunnar M. Tjomlid.
120,- | Boksalg og signering

Ylva og Hilde Østby
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12.00–15.00

25 MERKESTEINER 
VANDRING I NORSK LITTERÆR KANON 

SENTRUM

Høyre har diskutert en kåring av en kulturell kanon. På Lillehammer 
ble kåringen av en norsk litterær kanon foretatt for mer enn 10 år siden. 
Resultatet ser vi i de tjuefem sitatsteinene som er felt ned i sentrumsga-
tene. Skuespiller Morten Jostad inviterer til undring, ettertanke og 
innsikt når han tar publikum med på en byvandring hvor deltakerne 
stanser opp og lytter til alle sitatene. Pluss ett til.

Byvandringen inkluderer kaffe og kake på Lykkelige Dager på Sigrid 
Undsets plass vel halvveis i rusleturen. 
Maks antall deltakere: 40 personer | Oppmøte ved Skysstasjonen|  170,-

12.00–15.00

DYR OG UDYR 
FAMILIEDAG PÅ MAIHAUGEN

MAIHAUGEN

Ta med deg hele familien og opplev en dag full av forestillinger, dans 
og verksteder! Tor Åge Bringsværd, forfatteren bak storfavoritter som 
Tambar, Ruffen og Karsten og Petra, leser og forteller fra sin nye serie 
om Katt på ville veier. Luringene Mikkel & Reverockerne er kjent for å 
tjuvlåne tekster fra kjente barnesanger, og inviterer alle barn til skik-
kelig rockekonsert på dansarvollen. Det blir kjepphest
løp, fjøsbesøk, ansiktsmaling og mulighet 
til å hilse på Maihaugens egne dyr. Svein  
Nyhus tegner og forteller om dyr med vinger.   
I tillegg blir det dans, sang og teater med 
Fron kulturskole, Gausdal kulturskole 
og Lillehammer kulturskole, som blant 

annet viser smakebiter fra Geite-
killingen som kunne telle til ti. 
I samarbeid med Maihaugen og Teater Leven 

| For hele familien | Ordinær billett til Maihaugen | 
Festivalpass  går gratis 

13.00–13.50

SØNDAGSLUNSJ 
SØNDRE PARK

Sulten? På litteratur, på vår, på mat? Kommer du til parken ved  lunsjtid 
får du i alle fall festivalens siste parkopplesning. Tove Nilsen leser fra sin 
kommende roman Himmelske tilstander, Monica Isakstuen leser fra Vær snill 
med dyrene, Johan Theorin leser fra novellen «Södergatans östra trottoar» 
og Steve Sem-Sandberg leser fra Theres. Introduksjoner av Ane Nydal.
Gratis

Mikkel & Reverockerne
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13.00–13.50

FRA KRITIKK AV 
DET NASJONALE TIL 
NY NASJONALISME
MARKENS GRØDE 100 ÅR,  
PEER GYNT 150 ÅR

LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) har 
formet norsk kultur og tenkemåte gjennom generasjoner. Begeistret 
hyllest og berettiget kritikk har fulgt verkene siden starten. Et tilbake-
blikk på resepsjonen viser stadig skiftende agendaer fra ulike aktører. 
Foredraget til Ståle Dingstad vil ta for seg likheter og forskjeller mellom 
verkene, og forsøke å belyse hvordan disse verkene er blitt lest, forstått 
og brukt gjennom 150 år. Ståle Dingstad er professor ved Universitetet 
i Oslo, med Ibsen og Hamsun som spesialfelt. 
120,-

14.00–14.50

LILLEHAMMER I 
LITTERATUREN
CAFÉ STIFT

Forfatterfylket Oppland har huset alle de tre norske nobelprisvinnerne 
i litteratur og forfatterbyen Lillehammer er kjent for sitt mangfoldige 
lokale litteraturliv. Vi inviterer til et geografisk dykk i Lillehammer-litte-
raturen med forfatterne Eivind Larssen, Åsne Seierstad, Arne Hugo Stø-
lan, Marianne Teie, Trine Vollan. konferansier: Olav Brostrup Müller.   
I samarbeid med GD | 120,-

14.00–14.50

KRIM I TELTET 
TELTET

På festivalens siste krimarrangement møtes det beste 
innen svensk og norsk krim. Svenske Johan Theorin 
og norske Torkil Damhaug skriver begge det vi med 
en hedersbetegnelse kaller litterær krim. For dem 
begge er de psykologiske aspektene ved forbrytelser 
viktige, og romanene kan også sies å havne innenfor 
thrillersjangeren. Avslutt festivalens krimprogram 
med å bli kjent med to forfatterskap som vi mener 
også vil være med på å definere nordisk krimi-
nallitteratur i framtiden. Samtalen ledes av 
Magnhild Bruheim.
120,- | Boksalg og signering

Johan Theorin

«
«Han visste ikke riktig selv 

hvorfor han stilte disse spørsmålene 
eller hvor de skulle føre hen, men 
han antok at han ville gjøre seg 
interessant. Håpet om å få være 
interessant er kanskje det siste 

som forlater mennesket.»  

Johan theorin 
Skumringstimen
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15.00–17.00

HAGESELSKAP PÅ BJERKEBÆK
BJERKEBÆK

Vårblomster og grønne trær skaper en nydelig ramme rundt hageselskapet på Bjerkebæk, en sommerfest 
som appellerer til alle sanser og byr på klassisk litteratur fra forfatterskapene til henholdsvis Nobelpris-
vinner Sigrid Undset og til en av Norges mest folkekjære forfattere, Tove Nilsen. Nilsen er æresgjest i 
Undsets hage og i samtale med festivalsjef Marit Borkenhagen letter hun på sløret om sin kommende bok. 
I 2003 utga hun Kreta-døgn, en hyllest til den greske øya som hun har utviklet et nært forhold til. Hun reiser 
stadig tilbake til sin favorittøy, men i sommerens bok får vi erfare at ting ikke er som før: Det er mindre 
penger i omløp og mindre arbeid å finne. I Middelhavet driver båter med flyktninger og bak bølgene er 
det kriger som tar flere og flere liv. Det er ikke bare øya som har forandret seg. Forfatteren selv kommer 
også til øya som en annen. Lett servering og besøk i Undsets hjem er inkludert.
I samarbeid med  Lillehammer museum | 250,-

15.00–15.50

STILLHET I 
STØYENS TID
LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Erling Kagge har erfaring som polfarer og kjenner følelsen av å være 
alene og stille over tid. Som forlegger og far til tre er han også godt 
kjent med den hektiske hverdagen de fleste av oss kjenner på, men 
også der er stillheten, ifølge forfatteren, tilgjengelig og nødvendig. «Å 
stenge verden ute handler ikke om å snu ryggen til omgivelsene, men 
det motsatte: å se verden litt tydeligere, holde en retning og forsøke 
å elske livet.» Velkommen til samtale mellom Erling Kagge og Åsne 
Seierstad om filosofi, poesi, natur og stillhet. 
120,- | Boksalg og signering

«
 «...og som Tunstrøm flere 

ganger har sitert: At det å reise 
også betyr å gjenfinne biter av  
sin egen fortid og å møte den  

man ikke lenger er.» 

tove nilsen 
Kreta-døgn
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18.00–19.00

SKRIBLE
BESTILLINGSVERK AV OG MED 
MAJORSTUEN 

KULTURHUSET BANKEN, 
FESTSALEN

Det er ikke ofte Morgan Kane, Kristin Lavransdatter, Per Waglen og 
Lensmann Geissler nevnes i en og samme setning. Men da de fem 
musikerne og komponistene i Majorstuen ble utfordret til å bruke 
litteratur som inspirasjon for ny musikk, bestemte de seg for å bruke 
hele spennet, fra moderne underholdningslitteratur til klassiske verk , 
som utgangspunkt.

Majorstuen har spilt nærmere 300 konserter i 30 land, og har gjen-
nom sitt utforskende og lekende sceniske uttrykk satt en ny standard 
for hvordan folkemusikk kan formidles til et bredt publikum. I 
skrible tar Majorstuen publikum med på en litterær blåtur med 
høyst musikalske stoppesteder!

Medvirkende: Synnøve S. Bjørset, Tove Hagen, Jorun Marie 
Kvernberg, Anders Löfberg og Bjørn Kåre Odde. 
300,-

19.00–19.30

FESTIVALEN 
GRAVLEGGES 
KULTURHUSET BANKEN, 
FESTSALEN

Før vi setter et endelig punktum for årets festival kan du bli med på 
en kort vandring med våre tjenestevillige festivalkunstnere Marie 
Bergby Handeland og Morten Liene. De hjelper oss med å ta avskjed 
med Norsk Litteraturfestival 2017!
Gratis

Majorstuen
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Besøk våre unike forfatterhjem mens du er i Lillehammer. På Sigrid 
Undsets hjem Bjerkebæk og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad  
kommer du to av våre mest populære forfattere tett inn på livet.

VELKOMMEN HJEM TIL NOBELPRISVINNERNE

Bli med på omvisning og få et innblikk i Sigrid Und-
sets liv som mor, forfatter, samfunnsdebattant og 
katolikk. En omvisning på Aulestad byr på møter med 
dikteren, politikeren, teatermannen og familiefaren 
Bjørnson.

Det er spesielt at to av landets tre Nobelprisvin-
nere i litteratur, valgte å bosette seg her i regionen. 
På både Bjerkebæk og Aulestad kan du nå se en ny 
Nobelutstilling, med spesielt fokus på våre egne og 
siste års vinner. 

Få også med deg Aulestads nye spennende utstilling 
«Med streken som våpen – karikatur og identitet» som 
åpner lørdag 3. juni.

Begge forfatterhjemmene har åpent med spennen-
de program under festivalen og resten av sommeren.

Se mer på 
bjerkebek.no og 

aulestad.no
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30. MAI

Å FORMIDLE DET 
ILLUSTRERTE
LÆRERSEMINAR

LILLEHAMMER KINO,  
SAL 1

Vi inviterer til inspirasjonsseminar med tegneserier og illustrert litte-
ratur som tema. Tore Strand Olsen presenterer tegneserieverkstedet 
«Fleip og fakta», som lærer elever å lage egne striper og formidle 
faglig innhold i tegneserieform. Dette blir morsomt og lærerikt med 
både en teoretisk og en praktisk del med tegning og manusarbeid. 
Gyldendal lanserte i fjor en ny sjanger med sine ordfrie bildebøker, 
og Ragnhild Malfang forteller om hvordan en kan formidle en bok 
uten ord. Leser søker bok kommer med boktips knyttet til tegneserier 
og illustrert litteratur, og til slutt blir det forfattermøte med Marta 
Breen og Jenny Jordahl.
Gratis | Påmelding til pegasus@litteraturfestival.no innen 15. mai

30. – 31. MAI 

DEBUTANTSEMINAR 
NANSENSKOLEN  

Norsk Litteraturfestivals årlige seminar for fjorårets skjønnlitterære 
debutanter arrangeres over to dager i samarbeid med og på Nansen-
skolen. Barne- og ungdomsbokforfattere og voksenbokforfattere 
blir invitert til seminaret, som skal gi faglig påfyll og sosialt samvær. 
Første seminardag vil ta opp debutantspesifikke problemstillinger, 
med foredrag av Kjersti A. Skomsvold, Helga Flatland og Hans Tarjei 
Skaare. Dag to handler om skriving i bredere forstand, med foredrag av 
Vigdis Hjorth, Nina Lykke og Gunnar Wærness. Seminaret inkluderer 
to overnattinger, og det er satt av tid til å delta på andre festivalarrange-
menter. seMinarledere: Kjersti A. Skomsvold og Hans Tarjei Skaare.
I samarbeid med Nansenskolen | Kun for påmeldte

30. MAI – 2. JUNI 

FORFATTER- 
SEMINARET  
ET SEMINAR FOR ALLE SOM SKRIVER

NANSENSKOLEN

Enten du skriver skjønnlitteratur, sakprosa eller mest for skrivebords-
skuffen – her er arenaen for deg som vil ha inspirasjon og skrivefag-
lig påfyll. Et program med spennende poster: forfatterforelesning, 
foredrag, faglige presentasjoner, lesninger og erfaringsutveksling.  
Bidragsytere, bl.a.: Vigdis Hjorth, Kamila Shamsie, Laila Bokhari, Nina 
Lykke og Gunnar Wærness. Seminarprisen, kun kr 3200, inkluderer 
tre overnattinger, måltider og festivalpass. Kom til Lillehammer og 
møt andre skrivere, og ta del i Nordens største litteraturfestival!  
For mer informasjon, se www.nansenskolen.no. Påmelding til norsk@
forfattersentrum.no innen 10. mai.
Arrangør: Nansenskolen i samarbeid med Norsk Forfattersentrum og Norsk Litteraturfestival 

SEMINAR
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1. JUNI

TANGO FOR TO — 
SAMARBEID  
MELLOM BIBLIOTEK  
OG NÆRINGSLIV
HVELVET

Årets bibliotekseminar vil gi praktisk veiledning om hvordan du kan 
samarbeide med bedrifter i ditt nærområde. Deltakerne i prosjektet 
Sponsorsamarbeid i bibliotek deler sine erfaringer og inviterer til 
speeddating. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

I to år har Lillehammer bibliotek, Gjøvik bibliotek og litteratur-
hus og Fyrverkeriet bibliotek jobbet systematisk med å utvikle nye 
bibliotektjenester i samarbeid med lokale bedrifter. Du vil få svar på 
hvorfor og hvordan biblioteket kan samarbeide og konkret hva det 
kan samarbeides om. Miniseminaret avsluttes med bibliotekdebatten 
«Kulturen, det er meg! Hilsen Staten» Pris for seminaret inkl. lunsj og 
debatt er kr. 250,- Se mer informasjon om seminaret og påmelding på 
http://www.oppland.no/fagomrader/fylkesbiblioteket/
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek

30. MAI – 1. JUNI 

NORDISK SEMINAR
NANSENSKOLEN

For fjerde gang arrangerer Norsk Litteraturfestival Nordisk seminar. 
Årets deltakere er: Olga Ravn (Danmark), Lars Haga Raavand (Norge), 
Dy Plambeck (Danmark), Eirikur Örn Norðdahl (Island), Ida Hegazi 
Høyer (Norge), Amalie Smith (Danmark), Athena Farrokhzad (Sverige). 
Vert: Birger Emanuelsen (Norge).
Kun for inviterte

31. MAI –2. JUNI

INTERNASJONALT 
FORLEGGER-
SEMINAR
HAMMER HOTELL

norla og Den norske Forleggerforening inviterer hvert år uten-
landske forleggere til et seminar om norsk litteratur under Norsk 
Litteraturfestival. Interessen for å komme til Lillehammer øker stadig, 
og i år inviteres forleggere fra Tyskland og engelskspråklige land. 
Forleggerne presenteres for en gruppe aktuelle norske barne- og ung-
domsbokforfattere. Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet. 
Arrangør: NORLA og Den norske Forleggerforening | Kun for inviterte

30. MAI – 2. JUNI 

OVERSETTERE TIL 
LILLEHAMMER 
SCANDIC HOTEL VICTORIA 

For 22. gang har norla invitert en gruppe oversettere til litteratur-
festivalen. I anledning at Norge skal være hovedland på bokmessen i 
Frankfurt i 2019 inviterer vi 10 oversettere som oversetter barne- og 
ungdomsbøker fra norsk til tysk. Det er første gang vi holder et seminar 
viet litteraturen for de yngste leserne. Deltakerne vil få faglig påfyll og 
ha workshop med fordypning og prøveoversettelser av aktuelle tekster. 

norlas oversettere får også mulighet til å delta på årets internasjo-
nale forleggerseminar i samarbeid med Den norske Forleggerforening.
Arrangør: NORLA | Kun for inviterte 
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31. MAI 

OLJESEMINAR 
KULTURHUSET BANKEN, 
HOLBØSALEN 31. MAI

Norge har i over 50 år vært en oljenasjon. olJeseMinaret ser på 
økonomiske, politiske og moralske aspekter ved rikdommen. Hvem er 
det egentlig som styrer den mektige oljeindustrien? Programkomité: 
Espen Søbye, Joakim Hammerlin og Kristine Isaksen. Påmelding til 
kristine.isaksen@nffo.no 
Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) | Åpent for alle

2. JUNI

NETTVERK FOR 
NORSKE LITTERA-
TURFESTIVALER
HVELVET

Tema for seminaret er det nasjonale kontra det internasjonale og 
hvordan ulike litteraturfestivaler former sin profil. 
I samarbeid med Nettverk for norske litteraturfestivaler| Kun for inviterte

2. JUNI

MASTERCLASS
NANSENSKOLEN

Festivalen får i år besøk av 20 studenter og 4 lærere fra Forfatterskolen 
i København. I programmet inngår blant annet en masterclass med 
den britiske poeten Andrew McMillan.
I samarbeid med Nansenskolen| Kun for inviterte

KONFERANSE

31. MAI –2. JUNI

IN OTHER WORDS
DET INTERNASJONALE FRIBYNETT-
VERKET ICORNS NETTVERKSMØTE OG 
PEN INTERNATIONALS KONFERANSE 
FOR FENGSLEDE FORFATTERE PÅ 
LILLEHAMMER

LILLEHAMMER HOTELL

Når ytringsfriheten er truet, innskrenket eller forbudt blir kunstnere 
og forfattere tvunget til å finne stadig mer oppfinnsomme måter å 
unngå autoritær undertrykkelse. Motstanden finner nye former, nye 
ord, nye midler. «In other words» på Lillehammer er en utforskning 
og feiring av kunstens og litteraturens motstandsdyktighet i en 
postfaktuell verden. 

Mer enn 300 forfattere, kunstnere, aktivister, fribyrepresentanter og 
andre gjester fra 60 land deltar på konferansen og mange deltar også i 
paneldiskusjoner, opplesninger, konserter eller andre arrangementer. 
Temaer som «Ytringsfrihet i Tyrkia» og «En dag i Aleppo» står på 
agendaen sammen med ferske øyevitneskildringer fra områder hvor 
forfattere, kunstnere og menneskerettighetsforkjempere er mest truet.   
I samarbeid med Norsk PEN, Lillehammer kommune, Nansenskolen, ICORN og PEN International
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UTSTILLINGER
 
GRENSELØS
BILDEBOKILLUSTRASJONER AV  
SVEIN NYHUS

GALLERI ZINK

Svein Nyhus er en av Norges 
aller fremste bildebokillus-
tratører. I tillegg er han årets 
Boklek-forfatter, og har i vår 
reist rundt og møtt skolestar-
tere i hele Oppland. I Galleri 
Zink stiller han ut digitale 
kunsttrykk av Den grådige ungen, 
Snill, Håret til mamma, Akvarium 
og andre kjente allalderbøker 
av Gro Dahle. Han viser også 
tegninger fra sine egne bilde-
bøker Verden har ingen hjørner, 
Pappa! og Jeg!, fra Andre Bjerkes 
Moro-vers, Ylvis’  Hva sier reven? 
og flere andre. Dessuten får vi 
se noen originalillustrasjoner i 
blyant og papirkollasj. 
I samarbeid med Galleri Zink | Gratis | 

Salgsutstilling

 

FREEDOM OF 
EXPRESSION
ELEPHANT KUNSTHALL

Utstilling basert på innsendte bidrag til en internasjonal tegnekon-
kurranse om ytringsfrihet. Utstillingen er et samarbeid mellom Avis-
tegnernes Hus, fribytegner Arifur Rahman og Norsk Litteraturfestival, 
og skal vises i Avistegnernes hus i Drøbak, på Elephant Kunsthall 
i Lillehammer, Indian Institute of Cartoonist i India og i Slovakia. 
I samarbeid med Avistegnernes hus | Gratis

CARTOONING  
SYRIA
KULTURHUSET BANKEN, 
EKSPEDISJONEN

Syria har vært en krigssone i mer enn 5 år og i årene før det et diktatur 
av verste sort. Politiske tegnere har levd med sensur og trusler, og 
for mange har eksil vært eneste mulighet. Utstillingen utforsker de 
kunstneriske grensene for ytringsfrihet og viser politiske tegneserier 
og tegninger av mer enn tjue syriske tegnere. Utstillingen er kuratert 
av den prisvinnende syriske tegneren Mwafaq Katt. Før 2011 undervis-
te han ved Universitetet i Damaskus, i dag lever han i eksil i Toronto.
I samarbeid med Lillehammer kommune, ICORN og PEN International | Gratis
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MED STREKEN 
SOM VÅPEN — 
KARIKATUR OG 
IDENTITET
AULESTAD

Gjennom avistegneres verk presenterer Aulestad en fortelling om Norge 
– en fortelling om norsk historie og norsk identitet.
Åpning lørdag 3. juni kl. 12.00
Arrangør: Aulestad | Inngang: Vanlig museumsbillett

ÅRETS VAKRESTE 
BØKER 2017 
LILLEHAMMER BIBLIOTEK
 

Her kan du se vinnerne i konkurransen Årets vakreste Bøker. Denne 
konkurransen arrangeres av Grafill med ønske om å oppmuntre forlag, 
forfattere, designere og illustratører til å lage bøker av høy visuell 
kvalitet i alle sjangre. I år ble det sendt inn 307 bøker til konkurran-
sen, og juryen har delt ut priser til 46 verdige vinnere. Årets vakreste 
Bøker er Norges eneste konkurranse som hedrer den visuelle delen 
av bokbransjen.
Arrangør Lillehammer bibliotek i samarbeid med Grafill | Gratis | 30. mai - 4. juni

  

RANDSONER
LILLEHAMMER  
KUNSTMUSEUM,  
SAL ØST

Hedevig Anker (1969) er kjent for poetiske fotografier av tomme 
og forlatte rom fra både private hjem og offentlige museer. Hun er 
utdannet ved Kunstakademiets malerlinje, men har gjennom hele 
sin karriere benyttet analogt fotografi. Hennes evne til å abstrahere 
motivet og samtidig trekke frem minner og forestillinger som ligger 
forankret i et hus, får en ytterligere dimensjon i hennes nye serie fra 
Sigrid Undsets hjem, Bjerkebæk. Hun prøver å avdekke det vi ikke 
umiddelbart kan se, men som ligger der som en språkløs erfaring. 
Undsets betydelige forfatterskap gir motivene en egen klangbunn.  
Kurator: Janeke Meyer Utne. Omvisning 3. og 4. juni kl. 14.00.
Arrangør: Lillehammer Kunstmuseum | 30. mai til 4. juni  |  Gratis med årskort og festivalpass

I ITALIAS LYS
– ET DANSK-NORSK KUNSTNER- 
FELLESSKAP 1879-1886  

LILLEHAMMER  
KUNSTMUSEUM

Utstillingen forteller historien om en gruppe danske og norske kunst-
nere som reiste til to mindre byer ved Abruzzer-fjellene sør-øst for 
Roma og virkeliggjorde drømmen om Italia. De utviklet en sterkere 
realisme inspirert av det italienske lyset, det monumentale landskapet 
og ikke minst det rike folkelivet. Utstillingen er et samarbeid mellom 
Den Hirschsprungske Samling i København, Skovgaard Museet i 
Viborg og Lillehammer Kunstmuseum, og viser om lag 100 kunstverk 
som formidler det eksotiske folkelivet og det varierte landskapet rundt 
Sora og Civita d’Antino. Omvisning 3. og 4. juni kl. 14:00.
Arrangør: Lillehammer Kunstmuseum | 4. mars til 4. juni  |  Gratis med årskort og festivalpass
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TOM GUNDERSEN  
FORFATTER-
PORTRETTER 
GALLERI ZINK

Tom Gundersens hovedprosjekt gjennom mange år har vært grafikk-
portretter. Dette har resultert i en omfattende serie kontrafeier av 
personer i norsk kulturliv; forfattere, billedkunstnere og komponister. 
Disse portrettene, som ikke er blitt til på oppdrag, har i stor grad vært 
en lek med sjagenrns konvensjoner. De vitner ikke om det direkte 
møte med modellen, men er blitt til ved lange omveier om kunst og 
kulturhistorien. På denne utstillingen vises en serie forfatterportretter 
i lite format. Portrettene henger ellers bla. i Stortinget, Gyldendal og 
Aschehoug forlag, og i mange norske ambassader. De er innkjøpt både 
av Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet. 
Arrangør: Galleri Zink | 30. mai - 4. juni | Gratis

2.–4. juni 

KUNSTBOK- 
MESSEN BASTARD
OPPLAND KUNSSENTER 
OG ANDRE ARENAER

En kunstbokmesse for kunstbøker, småforlag og tidsskrifter. Kunst-
boken som arena for kunstnerisk og kritisk refleksjon er prosjektets 
omdreiningspunkt, og et eksklusivt utvalg av både lokale og nasjo-
nale publikasjoner stilles ut. Forlag og tidsskrifter som House of 
Foundation, Zeth, Teknisk Industri, Bergen Art Book Fair, Grafters’ 
Quarterly,  Vagant, Audiatur, Harpefoss Hotell, Trippelpunkt, Delta 
Press med fler er representert. I kunstsenterets egne lokaler vises 
kunstbøker av Per Jonas Lindstrøm og filmer av Thomas Østby. 
Arrangør: Oppland Kunstsenter | Gratis | Boksalg

KURS

KUNSTBOKMESSE

Ingen litteraturfestival uten Helgekurs i Kreativ Skriving på Nansen-
skolen! Her får du idéer og inspirasjon til skjønnlitterær skriving, om 
du er nybegynner eller viderekommende, samler tekst i skrivebords-
skuffen eller vil prøve ut andre måter å skrive på enn det du føler 
hverdagen tillater.  Alle skriveøvelsene vil være enkle og lekbetonte. 
Vi vil også bruke tid til høytlesning, tekstsamtale og muntlige tilba-
kemeldinger. Velkommen til gamle og nye kursister! Oppstart fredag 
2/6 kl 18. Avslutning søndag 4/6 kl 14. For nærmere informasjon og 
påmelding: Se Nansenskolens hjemmesider. 
Arrangør: Nansenskolen

2.–4. juni

HAR DU LYST 
HAR DU LOV!
Nansenskolen
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Regnskapshuset Lillehammer 
 
  
Din samarbeidspartner innen fagområdene: 
 
- LØNN 
- REGNSKAP 
- ØKONOMISK RÅDGIVNING 
 
HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? 
 
 
 
Fåberggata 128, 2615 Lillehammer 
Tlf: 610 53 900 
lillehammer@accountor.no 
www.accountor.no

HYGGELIG PUB MED GOD MUSIKK OG STEMNING
Åpent hver dag fra 11 til 03

 
Haakons pub, Storgaten 95, Lillehammer
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NORSK LITTERATURFESTIVAL SIDE 115PRAKTISK INFO

FESTIVALKONTOR
Festivalkontoret finner du i same bygg som Lillehammer bibliotek,  
Wiesesgate 2. Åpent 29. mai, kl. 14.00–17.00, 30. mai–02. juni kl. 09.00–
20.00, 03. juni 10.00-18.00 og 4. juni 12.00–15.00. Tlf + 47 970 11 516.

BILLETTER
Nyhet: Fast-track for forhåndskjøpte billetter!
Pass + garantibillett = fast-track

BILLETTER
Kjøp billetter på litteraturfestival.no/billett, Grav-
dahl Bokhandel i Storgata på Lillehammer, eller på 
vårt festivalkontor.
 
Har du smarttelefon kan du laste ned appen vår. 
Søk etter Norsk Litteraturfestival i GooglePlay eller 
AppStore. 
 
Billettsalget på nett stopper en time før et arrange-
ment, og åpner i døra ca 20 min før arrangementet 
begynner.

PASS*
Festivalpass kr 1600,- (Student kr 800,- )
Dagspass kr 600,-

VIKTIG
*Passene må byttes i armbånd på festivalkontoret.
*Pass gir adgang til alle arrangementer såfremt ledig 
kapasitet eller annet ikke er oppgitt.
* Du kan sikre deg inngang til de fleste arrangemen-
ter med en garantibillett. Denne koster kr 10,- pr 
arrangement, og kan kjøpes på litteraturfestival.
no/billett. Du må vise passet sammen med garanti-
billetten i døra.

LEDSAGER
Ledsager går gratis med godkjent ledsagerbevis, 
men send gjerne en mail til annette.seglem@litte-
raturfestival.no. Den som ledsages kjøper billett.

PEGASUS – FOR BARN OG UNGE 
Alle tilbud til barn og unge er gratis, med unntak 
av familiedagen på Maihaugen. Arrangementene 
er åpne for alle, men påmelding er nødvendig for 
skoleklasser og grupper. Påmelding til pegasus@
litteraturfestival.no. 

BOKSALG OG SIGNERING
Festivalbokhandelen Gravdahl er til stede med salg 
av bøker for signering der dette er oppgitt.
 
OVERNATTING
Vi er en stor festival i en liten by, så bestill hotell-
rom tidlig!
First Hotel Breiseth 61 24 77 77
Scandic Victoria Hotel 61 27 17 00
Mølla Hotell 61 05 70 80
Clarion Collection Hammer Hotel 61 26 73 73
Lillehammer Hotel 61 28 60 00
Birkebeineren Hotel & Apartments 61 05 00 80
Stasjonen 61 26 00 24

KONTAKT
Tlf under festivalen: 970 11 516 | Kontortid ellers i 
året: 61 24 71 66 | post@litteraturfestival.no | Post-
boks 4, 2601 Lillehammer | www.litteraturfestival.
no | Fatura sendes til 979454562@autoinvoice.no 

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



FOTOKREDIT

Hjorth, Vigdis - Foto Dagbladet ved Lars Eivind Bones
Theorin, Johan - Foto Cato Lein
Festivalteltet – Rosel Svare
Thiong’o, Ngugi wa - Foto Daniel A. Anderson,University 
Co,Random House
Shamsie, Kamila - Foto Murdo Macleod
Rebanks, James - Foto Eamonn McCabe
Arun, Ila - Foto PluzCinema
India Frontline – The Hindu
Karikatur – Hani Abbas
Fribyforfattere på Hagefesten – Mette Banken
Banknatta – Rosel Svare
Tre damer på Hagefesten – Bente Fagerlund
Jenter i parken – Øystein Nordås
Familiedag på Maihaugen – Anne Marit Eide
Molvær, Nils Petter - Foto Peder Otto Dybvik 
Dahle, Gro - Foto Alf Øystein Støvig
Conradi, Kåre - Foto Nationalteateret
Helleland, Linda Hofstad - Foto Thomas Haugersveen, 
Statsministerens kontor
Lykke, Nina - Foto Jo Michael
Høvring, Mona - Foto Agnete Brun
Akerlie, Iben - Foto Oda Berby 
Pinto, Jerry - Foto Chirodeep Chaudhuri

Gurtu, Trilok - Foto Madhur Shroff
Nansenskolen – Mette Banken
Knausgård, Karl Ove - Foto André Løyning
Shamsie, Kamila-Foto Murdo Macleod
Lothe, Ingvild - Foto Stephen Butkus
Strøksnes, Morten - Foto Bård Henriksen
Grytten, Frode - Foto Paul S. Amundsen
Ravn, Olga - Foto Laerke Posselt
Noreng, Jan Tore - Foto Deichmanske bibliotek
Moddi - Foto Jørgen Nordby
Bennet, Clair-Louise - Foto Conor Horgan
Herbjørnsrud, Hans - Foto Laila Amdahl
Dag Solstad - Foto Dagbladet v Bones
Sævareid, Heidi - Foto-Ingrid-Pop
Herbjørnsrud, Hans - Foto fra dokumentarfilmen av 
Ole Fjereide
Farooq, Adel Khan - Foto Øistein Norum Monsen
Leine, Kim - Foto Anne Sophie Fisher Kalckar
Parken – Therese Bendiksen
Hjorth, Vigdis - Foto Øystein Nordås
Klougart, Josefine - Foto Sofie Amalie Klougart
Shamsie, Kamila – Foto Gyldendal
Banknatta, Holbøsalen – Foto Egil Sorgendal
Banknatta ute – Foto Tor Alver Moen, LKK

Guldbrandsen, Liv – Foto Rosel Svare
Timbuktu – Foto Therese Öhrvall
Vitanza, Demian - Foto Tine Poppe
Karikatur av Roar Hagen 
Monika Isakstuen, Foto - Paal Audestad
Seierstad, Åsne - Foto Ellen Lande Gossner
Laxmi - Foto Timothy Herbert, Punit Reddy
Lindell, Unni - Foto Jørn Grønlund
Nilsen, Tove - Foto Steinar Buholm
Østby, Hilde & Ylva - Foto Anna Julia Granberg
Geiter på Maihaugen – Foto Anne Marit Eide
Majorstuen - Marius Beck Dahle
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SAMARBEIDSPARTNERE OG BIDRAGSYTERE

Aschehoug forlag, Aulestad, Avistegnernes Hus, Birkebeineren Hotel & Apartments, Barnebokkritikk, Biogra-
fisk selskap, Bjerkebæk, Bokhandlerforeningen, BokTorsdag/Kulturutvalget, Bokvennen forlag, Byavisa, Café 
Stift, Cappelen Damm, Clarion Collection Hammer Hotel, Dagbladet, Den norske Dobloug-komiteen, Den Nor-
ske Forleggerforening, Det norske konsulatet i New York, Det Norske Samlaget, Dramatikkens Hus, Elephant 
Kunsthall, Ena Forlag, First Hotell Breiseth, Flamme forlag, Foreningen !les, Forlaget Oktober, Framtidsbibliote-
ket, Galleri Zink, Gausdal folkebibliotek, Gjøvik bibliotek, Grafill, Gravdahl Bokhandel, Gyldendal Norsk Forlag, 
Gymnadenia, Haakons Pub, Jobben Lillehammer, ICORN, Kagge forlag, Klassekampen, Kolon forlag, KulSam, 
Kulturdepartementet, Kulturhuset Banken, Leser søker bok, Lillehammer Bibliotek, Lillehammer Hotell, Lille-
hammer kino, Lillehammer Kunstmuseum, Lillehammer læringssenter, Lillehammer Rotary, Lillehammer Sen-
trum Drift, Litteraturhuset i Trondheim, Lykkelige dager, Mangschau, Maihaugen, Manifest forlag, Morgenbladet, 
Mølla hotell, Nansenskolen, Nettverk for norske litteraturfestivaler, Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Ministerråd, 
Nordisk Råd, Norsk barnebokinstitutt, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NORLA, Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk Kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk 
PEN, NSB, Oppland Fylkesbibliotek, Oppland Kunstsenter, Orkana forlag, Parkkaféen, Pax forlag, Pelikanen For-
lag, PEN International, Plan B, Press forlag, Scandic hotell Victoria, Sigrid Undset-selskapet, Stasjonen, Storytel, 
Spartacus, Tema Teater, Tiden Norsk Forlag, Tyrili, Vigmostad & Bjørke, Visit Lillehammer

EN STOR TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE, FORFATTERE OG PUBLIKUM. 
UTEN DERE ER DETTE IKKE MULIG.
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OFFENTLIGE BIDRAGSYTERE:

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:



Aanestad, Ingrid Z. 74, 79
Aarø, Selma Lønning 30, 32, 61, 75
Aasarød, Eskild Matre 80, 91
Adhana, Sudesh 17
Ahlund, Anna 48, 50
Akerlie, Iben 29, 38
Al-Ghafari, Iman 56
Al-Ibrahim, Ali 58
Al-Mosilli, Housam 39
Algreen-Petersen, Elin 22
Amini, Asieh 39, 77
Andreassen, Kyrre 50, 56
Anker, Hedvig 45, 71, 112
Arngrimsson, Arnar Már 26, 34
Arun, Ila  17, 37
Asphjell, Jarodd 22
Aubert, Marie 54
Aurdal, Martine 36
Aurstad, Tore 38, 50
Banach, Agnes 74, 90
Basso, Aina 69
Bennett, Claire-Louise 38, 61 
Berg, Kristine 44
Bergdahl, Olivia 69
Berggren, Arne 44
Bildøen, Brit 39, 81
Birkvad, Ida 27, 56
Bokhari, Laila 52, 95, 108
Bokneberg, Maria B. 47
Borge, Arne 72
Borkenhagen, Marit 56, 105
Bos, Ronald 35
Breen, Marta 29, 108
Brenner, Hans Olav 70
Bringsværd, Tor Åge 88, 98, 103
Brochmann, Christen 71
Bruheim, Magnhild 59, 104
Bruseth, Ragnhild Nelvik 23
Bråtveit, Inger 102
Bugge, Mikkel 55
Bull-Gundersen, Anne 62
Bystad, Eirik 97
Carmona-Alvarez, Pedro 50, 74, 
79, 80
Conradi, Kåre 17 
Dasgupta, Rana 73, 79
DJ Ingebling 23
Dahle, Gro 17, 36, 37, 53, 59, 111, 
Dahr, Juni 39

Dale, Jan Kristoffer 29, 34, 54 
Damhaug, Torkil  104
Danielsen, Kristin 51
Davis, Lydia 61
Dei nye kapellanane 82
Det norske teater 16
Diakité, Jason Timbuktu 97
Dibia, Jude 56
Dingstad, Ståle 104
Doshi, Tishani 17, 25, 62, 76, 78 
Dyreborg, Peter 35, 50, 79
Egeland, John Olav 94
Eggen, Torgrim 36
Eide, Elisabeth 34
Eidsvåg, Inge 94
Ekern, Simen 44, 68, 75
Ekhtesari, Fatemeh 39, 77
Ellefsen, Bernhard 29, 53
Elstad, Lotta 29
Emanuelsen, Birger 33, 39, 47, 
50, 57, 74, 109 
Emanuelsen, Marius 29
Erdogan, Asli 39
Ersland, Bjørn Arild 49, 54
Espedal, Thomas 90, 97, 
Essam, Ramy 39
Fagerlund, Silje Aanes 54
Farooq, Adel Kahn 73
Farrokhzad, Athena 30, 109
Farsethås, Ane 54, 61, 72, 78
Felberg, Thomas 16
Figueiredo, Ivo de 30, 31, 51
Fiske, Lars 82, 93
Fjeldberg, Guri 29, 53
Fjæren, Eline Lund 45, 91, 97
Flatland, Helga 108 
Fløgstad, Kjartan 55
Freeman, John 54, 61, 62, 79, 80
Furuset, Stig Elvis 39
Granlien, Camilla 11, 89
Grytten, Frode 56, 80
Grøntvedt, Nina Elisabeth 22, 
24, 30, 48 
Gudmundsson, Halldór 54
Gulbrandsen, Liv 22, 29, 44, 60, 
70, 74, 82, 95
Gulbransson, Olaf 93
Guåker, Helene 23, 59
Hagen, Roar 32, 35, 90, 94 

Hagerup, Hilde 26, 34
Hagerup, Linde 55, 59
Hammerlin, Joakim 110
Handeland, Marie Bergby 30, 
52, 106
Hansen, Erik Fosnes 92
Hanssen, Eystein 59
Harara, Khaled 39
Haugen, Karin 31, 72, 89
Hedberg, Saga 50
Heger, Anders 49, 77
Helleland, Linda Hofstad 17, 22
Herbjørnsrud, Hans 50, 61, 72
Herrman, Bjørn 49
Hessen, Dag Olav 94
Hirsch, Pia von 74
Hjerpset-Østlie, Nina 91 
Hjorth, Vigdis 22, 27, 32, 38, 45, 
76, 80, 82, 108 
Hoem, Knut 80
Hoff, Svein Olav 51
Holm, Freddy 98
Holsve, Mari Moen 48
Horst, Jørn Lier 44, 49, 95, 98
Hovland, Kjetil Malkenes 26
Hovland, Ragnar 17, 38, 90, 91, 
Høvring, Mona 28, 77
Høyer, Fredrik 35, 69
Høyer, Ida Hegazi 32, 33, 38, 109
Ingebrigtsen, Eirik 56
Ingvaldsen, Bjørn 39, 48
Isaksen, Kristine 110
Isakstuen, Monica 93, 103
Ismailova, Khadija 39
Jackson, Ida 48, 74
Jacobsen, Kjetil 68
Jensen, Lasse Nyholm 60
Johannessen, Kurt 82
Johansen, Knut 27
Johansen, Kristin Brantsegg 
35, 45
Jordahl, Jenny 29, 108
Jordal, Preben 27
Jostad, Morten 58, 92, 103
Kagge, Erling 36, 105
Kamfjord, Vilde 69
Kaurin, Marianne 59, 68, 73
Kalaiei, Ali 39, 54
Kittelsen, Erling 70, 90

Kjelstrup, Christian 74, 82
Klarén, Helena 93
Klougart, Josefine 37, 77 
Kløvstad, Bjørn 51
Knarvik, Thomas 94
Knausgård, Karl Ove 38, 54, 61
Kristensen, Tom 38, 50
Kuhn, Camilla 44, 48, 53
Kumano-Ensby, Andreas 23 
Kumano-Ensby, Anne Linn 23
Kvalshaug, Vidar 29, 51
Kverneland, Steffen 75, 82, 93
Larsen, Bård 68
Larsen, Dag 36
Larsen, Niels Ivar 34
Larsmo, Ola 34
Larssen, Eivind 104
Laurantzon, Mira Beckstrøm 
73, 76, 96
Lauritzen, Ellen Sofie 71, 90
Laxmi 76, 96
Leine, Kim 73, 89
Lindell, Unni 95, 98 
Linderborg, Åsa 47, 55
Liene, Morten 30, 52, 106
Lislevand, Rolf 39
Lohia, Amrit Kaur 62, 88
Lohia, Pratab Singh 62, 88
Lund, Jacob 51
Lundbo, Thomas 102
Lunden, Eldrid 29
Lunås, Ane Dorte 72, 78, 97 
Lykke, Nina 25, 38, 93, 108
Lærarafelags, Føroya 22
Løken, Alexander 48
Løkke, Eirik 91
Majorstuen 106
Malfang, Ragnhild 27, 48, 108
Mardan, Basim 39
Marsdal, Magnus 91
McMillan, Andrew 56, 61, 62, 
78, 110
Micaelsen, Vera 22, 29, 50
Michalsen, Bård Broch 33
Mikkel & Reverockerne 103
Moddi 32, 39, 59
Moe, Karin 28, 50, 77, 79
Mohammed, Ahmed 56
Mohammadi, Narges 39 

MEDVIRKENDE



Moi, Toril 51 
Mollerin, Kaja Schjerven 76, 80
Molvær, Nils Petter 17
Moseng, Elisabeth 23, 28
Mostue, Sigbjørn 38, 50, 74
Moursund, Gry 68, 71, 88
Mousavi, Seyed Mehdi 77
Movlund, Gunel 39 
Munk, Kasper Green 71
Mutandwa, Grace 54
Myklebust, Eivind 29
Møllerhaug, Nicholas 92
Müller, Olav Brostrup 30, 59, 104 
Müller, Reidar 24
Nedrejord, Kathrine 74
Nekrasov, Andrei 77
Neverdahl, Ida
Nexø, Tue Andersen 51
Nielsen, Madame 37, 50 
Nilsen, Gro Jørstad 29
Nilsen, Tove 54, 79, 103, 105, 
Nordberg , Nils 82, 95, 98
Norddal, Eirikur Örn 33, 57, 109
Nordengen, Kaja 102
Nordenhof, Asta Olvia 77
Noreng, Jan Tore 23, 47,57
Nydal, Ane 32, 75, 91, 93, 103,  
Nyhus, Svein 26, 36, 45, 53, 89, 103, 111
Okstad, Ella K 68, 73
Ólafsson, Sigurður 22
Olsen, Tore Strand 108
Osazuwa, Evelyn Rasmussen 60, 79
Orford, Margie 59
Orre, Annette 54
Ousland, Bjørn 59
Paul, Dr. Sharad 74, 94
Peers, Bobbie 72
Pinto, Jerry 17, 31, 62, 76, 
Plambeck, Dy 33, 57, 109
Polonskaya, Anzhelina 39
Posselt, Troels Jon 48
Porter, Max 61, 71, 90
Raavand, Lars Haga 57, 109
Rahman, Arifur 32, 35, 111
Ramnefjell, Trygve 24
Ravn, Olga 57, 102, 109
Rebanks, James 58, 75
Reinertsen, Maria Berg 26 
Reistad, Ola 74

Rem, Håvard 38, 80, 98
Rem, Simen 98
Rolfsen, Ulrik Imtiaz 36, 77
Rosoff, Meg 30, 32, 45 
Rossi, Oscar 57
Rosvold, Line 55
Royaee, Yadollah 70, 77
Rydland, Asbjørn 38, 50, 59
Rørvik, Bjørn F. 68, 88
Rzadowska, Joanna 74
Sakhizada, Hamid 39
Salma 46, 52, 76, 78, 
Samuelsen, Mathias R. 28, 80, 97
Sandvik, Hilde 34, 44
Sarromaa, Sanna 34, 55
Schiøtz, Cato 62
Seierstad, Åsne 53, 58, 95, 104, 105 
Sem-Sandberg, Steve 53, 89, 103 
Shamsie, Kamila 46, 52, 75, 79, 108
Shenk, Joshua Wolf 80
Siems, Larry 49
Sjón 33, 39, 57, 
Sjöberg, Fredrik 75, 91 
Skaansar, Jo 89
Skaare, Hans Tarjei 108
Skaret, Erlend Flornes 79
Skomsvold, Kjersti 108 
Skredderberget, Asle 26
Slaatta, Tore 78
Slettemark, Guro 26 
Smith, Amalie 57, 109
Solhjell, Bård Vegard 44
Solstad, Dag 82
Stai, Kari 28, 30 
Steen, Thorvald 39, 45
Stensen, Trine 56, 78
Stenseth, Bodil 91
Strandén, Tiia 22
Strøksnes, Morten 51, 75
Stølan, Arne Hugo 104
Svindland, Frederik 47
Svingen, Arne 23, 30, 38, 74, 
Sæther, Anne Karin 24
Sævareid, Heidi 45, 69, 
Søbye, Espen 78, 110
Sørum, Steffen 44
Teie, Marianne 104
Tiong´o, Ngugi wa 31, 54
Theorin, Johan 103, 104

Thommesen, Olemic 34
Thomsen, Niels Jákup 22
Tjomlid, Gunnar M. 102
Thon, Ingunn 70, 74
Totland, Anders 47
Trilok Gurtu Band 17, 36
Tripathi, Salil 75
Török, Agnes 35, 60, 
Tønes, Frank 38
Ulstein, Hege 68
Uthaug, Gro Ann 93
Vahdat, Masha 39
Vestrheim, Heidi Marie 60
Vetlesen, Arne Johan 30
Vikingstad, Margunn 54, 80, 102 
Vilde Kamfjord 69
Vinger, Audun 82
Vitanza, Demian 91, 95
Vold, Tonje 31
Vollan, Trine 104 
Voss, Vera 38, 44, 50
Walsø, Margit 22
Wandrup, Fredrik 92
Wang, Ellen Andrea 61
Wendelboe, Eline Holbø 50, 
71, 93
Widmark, Martin 27, 44
Wiræus, Julia 25
Wolden, Hanne Kristin 48, 73
Wærness, Gunnar 26, 108
Young, Rob 57
Åsbrink, Elisabeth 49, 75
Østby, Hilde 75, 102
Østby, Ylva 102 
Øverland, Janneken 92
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