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Program
2016

Kjære
festivaldeltaker
Velkommen til 6 dager med festival, med
omlag 400 forfattere og artister fordelt
på mer enn 200 arrangementer! Enten
du kommer målbevisst for å oppleve
Linn Ullmann, Richard Ford, Ariana
Reines eller Compagnon, eller du tar det
som det kommer og setter din lit til at
Lillehammer-festivalen innebærer gode
opplevelser og hyggelig mennesker. Du
har gjort et godt valg! Du er velkommen!
Vi håper du får det bra!

flere spørsmål enn svar, derfor har vi invitert
eksperter og forfattere som har satt seg inn
i de kompliserte problemstillingene og vi ser
fram til interessante diskusjoner og forhåpentligvis forslag til løsninger. Flukt-tematikken går
som en rød tråd gjennom årets program. Følg
Asylmarsjen 2016 fra Trondheim til Lillehammer, hør Dag Hareides folketale, delta i debatt
om radikalisering eller om befolkningsutviklingen i Innlandet, eller meld deg som ledsager
for flyktninger.

Årets festival har USA som fokusområde, og
det er ikke uten grunn. Norske bøker selger
som aldri før på den andre siden av Atlanteren
og samtidig blir bevisstheten om amerikansk
litteratur større på grunn av økt tilgang, både
digitalt og språklig. Det er derfor en glede å
presentere en rekke amerikanske forfattere
som på hver sin måte eksemplifiserer noe nytt i
den litterære floraen.

Siden forrige festival er Lillehammer kino
rustet opp og har utvidet til 5 saler. Viksjøfasaden fra 1963 er hentet fram igjen og
ønsker publikum velkommen. Vi feirer med et
variert og attraktivt filmprogram: Før vi ser
den prisvinnende dokumentaren The Look of
Silence møter vi Joshua Oppenheimer og Niels
Pagh Andersen på scenen. Tv-seriesuksessene,
Skam, Broen og Unge lovende står også på
programmet.

I løpet av uka får du møte nye stjerner innen
både poesi og prosa. Poetene Ariana Reines,
Julian T. Brolaski og CAConrad er nye, store
navn innenfor den amerikanske lyrikken,
en sjanger som de siste årene handler like
mye om selviscenesettelse som litterær stil.
Rebecca Dinerstein, Alexandra Kleeman og
Frank Bill er svært ulike prosaister, men de har
det til felles at de skriver fra innsiden av en virkelighet som kun er tilgjengelig gjennom litteratur. En rekke av Richard Fords novellesamlinger og romaner foreligger på norsk. Han er en
av USAs fremste forfattere og vi gleder oss til å
ønske ham velkommen tilbake. Er du en av dem
som ikke fikk oppleve ham på litteraturfestivalen i 2005? Nå har du sjansen igjen.
Vi setter også søkelys på flyktningkrisen som
Norge og resten av Europa står overfor. Hva
er bakgrunnen for flyktningkrisen? Hva flykter
de fra og hva kommer de til? Hva skjer med
debattklimaet, hva skjer med oss og hva er
egentlig riktig og bærekraftig? Festivalen har
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Programmet for barn og unge er variert og
omfattende. For et voksent publikum som er
opptatt av barne- og ungdomslitteratur er
det nok program til å fylle to hele festivaldager, minst. Men husk; Norsk Litteraturfestival
er også Lunsj i Parken, Kritikerseminaret,
Oversettertimen og Sakprosaseminar. Det er
forfatterne du møter i gågata, stemningen i
Teltet rett før kranene stenges, burgeren eller
wrapsen du kjøper av food trucken på Stortorget, ordene som strømmer ut av høyttalerne,
de grønne trærne og alle menneskene. Vi har
gledet oss lenge.
Velkommen til festival!
Marit Borkenhagen Festivalsjef
Mathias R. Samuelsen Kunstnerisk rådgiver
Anne-Thea L. Haavind Pegasusansvarlig
Annette Seglem Festivalkoordinator

Laila Bokhari

Fra Å til A
Åpningen

Bli med på en sanselig og poetisk reise
hvor Norge og verden, litteratur og andre
kunstuttrykk møtes. Blant de medvirkende er
Laila Bokhari, Aasne Linnestå, Maja Ratkje,
Stian Carstensen og Nama Jafari.
Les mer på s. 17

Avslutningen

Vi lar festivalen tone ut mens Lars Saabye
Christensen leser et utvalg av egne dikt i samspill
med Mathias Eick på trompet og Eyolf Dale på
flygel. Les mer på s. 80.

Lars Saabye Christensen

Kjøp billett på nett, app eller over disk frem til 1 time før start!
Med festivalpass kommer du inn på alt så lenge det er ledige plasser og annet ikke er anvist,
men du kan kjøpe tilleggsbilletter til kr 10,- som sikrer deg plass til enkeltarrangementer. Nytt
av året er at billettsalget på nett, app og over disk foregår frem til 1 time før arrangementstart. Billettsalget starter i døra 30 minutter før arrangementet begynner. Les mer på s. 92
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Høydepunkter
Høydepunkter

Rebecca Dinerstein

USA

Politikk og samfunnsengasjement har en sentral plass i
amerikansk litteratur i dag. Sosial ulikhet, kjønnsperspektiver
og globale konflikter utgjør ofte et bakteppe. I år har festivalen
samlet en rekke profilerte og nyskapende forfattere, som hver
bringer sitt unike perspektiv, en egen linse å se på USA gjennom.
Fra eksperimentell poesi til verdenskjent prosa.
Det amerikanske valget

Hvem som blir president i USA påvirker ikke
bare amerikanerne, det har innvirkning på en
hel verden. Og sjelden har en presidentnominasjon vært mer nervepirrende enn det vi står
foran i år. Det kan virke som om store deler av
nasjonen har gått av henglsene. Vi trenger å
rydde opp i hva som foregår, og hvem er bedre
skikket til å lede oss fram mot en forståelse
enn duoen Rossavik og Lahlum? Les mer på
s. 70
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Book of Conrad

Poeten CAConrad beskriver oppveksten sin
slik: «Født 1. januar i 1966. Sønn av en enslig
white trash mor som ga ham opplæring i
å stjele fra butikker og å selge blomster i
veikanten.» I dag er han en av USAs viktigste
poeter, og kommer til Lillehammer med litteratur og film. Filmen er en dokumentar om
hvordan CAConrad drar tilbake til Tennesee
for å løse mordet på ekskjæresten. Les mer på
s. 29

nemlig Lars Saabye Christensens Magnet og
Johan Harstads Max, Micha og Tetoffensiven.
På Lillehammer møtes de for å snakke om
valgene de gjorde da de skrev.
Les mer på s. 68

Høydepunkter
Høydepunkter

Michael Weiss

Journalist og forfatter Michael Weiss har, på
tross av sin relativt unge alder, opptrådt i de
fleste store mediekanaler i USA. Bakgunnen
er at han, sammen med forskeren Hassan
Hassan, har skrevet et av de foreløpige hovedverkene om IS: ISIS, Inside The Army of Terror.
Under Lillehammer-besøket vil Weiss kaste lys
over IS som fenomen og rollen USA har spilt i
terrornettverkets dannelse og utvikling.
Les mer på s. 32 og 43

Ny amerikansk prosa

Rebecca Dinerstein og Alexandra Kleeman er
begge under 30, og har med hver sin roman
nådd utallige lesere. Det er ikke vanskelig å
se at tematikk som ensomhet, avhengighet og
distanse beskriver sentrale stemninger i den
siste voksengenerasjonen som opplevde 11.
september.
Les mer på s. 60

USA sett fra Norge, Norge
sett fra USA

Høsten 2015 utkom to monumentale norske
romaner med viktige deler av handlingen i
USA, hvor Vietnamkrigen og 11. september er
vesentlige markører og med hovedpersoner
som er lidenskapelig opptatt av jazz og kunst;

Ariana Reines

Coeur de Leon i
Skandinavia

Noen bøker er generasjonsdannende. De blir
stående som et uttrykk for sin tid, og som en
påminnelse om at verden beveger seg, eller
kanskje ikke gjør det. Ariana Reines Couer
de Leon, oppkalt etter et billig camembertmerke, er nettop en slik bok. Halvt feministisk
manifest og halvt sytete blogg fra midten av
2000-tallet. Det er ikke uten grunn at Lena
Dunham siterer ivrig fra boka. Her i Europa
har den også blitt viktig, Reines samtaler med
en norsk og en dansk poet som har et sterkt
forhold til diktet.
Les mer på s. 56

John Williams
mikroseminar

Johan Harstad

Skal du lese én amerikansk roman i år bør du
vurdere en av John Williams’. Vi skulle svært
gjerne hatt ham på besøk, men dessverre gikk
han ut av tiden for 20 år siden. Det nest beste
er å ta et dypdykk i det lille, men fantastiske
forfatterskapet. Tre trente lesere møtes for
å snakke om Williams og inspirere deg til å
plukke opp en av de fire romanene han rakk å
skrive.
Les mer på s. 31
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Flukt

I fjor kom mer enn 800 000 flyktninger til Europa. Dette er det
høyeste tallet siden registreringene tok til etter andre verdenskrig,
og det stopper ikke med det. Hvorfor skjer dette nå? Hva flykter
de fra? Hvordan håndterer Norge og Europa den ekstraordinære
situasjonen? Hvordan påvirker flyktningkrisen retorikken, politikken
og vårt syn på mennesker i nød? Spørsmålene er mange og står
høyt på agendaen under årets festival.
Asylmarsjen 2016: Fra
Trondheim til litteraturfestivalen i Lillehammer

Husker du Asylmarsjen for 10 år siden, hvor
43 unge afghanske menn gikk fra Trondheim
til Oslo for å få oppmerksomhet rundt sin
kamp for å få bli i Norge? Asylmarsjen 2016
går i fotsporene deres; med start i Trondheim
onsdag 25. mai og med Lillehammer og
litteraturfestivalen som mål. På veien
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inviterer vi til folkemøter som setter fokus på
livet på flukt, asylsøkeres stilling i Norge og
asylsøkernes plass i litteraturen.
Onsdag 25. mai kl. 18.00, Trondheim folkebibliotek
Torsdag 26. mai kl. 18.00, Dovre folkebibliotek
Fredag 27. mai kl. 18.00, Otta folkebibliotek
Lørdag 28. mai kl. 14.00, Nansenskolen
Les mer s. 70

Cecilie Hellestveit i samtale med de to ISekspertene Michael Weiss, amerikansk
forfatter og journalist og Petter Nesser, norsk
terrorforsker.
Onsdag 25. mai kl. 19.00, Kulturhuset Banken.
Les mer s. 32

Høydepunkter
Høydepunkter

IS – verdens farligste
terrornettverk

Et mangfold av stemmer

En forestilling i ord og toner ved et bredt
utvalg eksilforfattere bosatt i Norge.
Fredag 27. mai kl. 15.00, Teltet. Les mer s. 59

Hvorfor er jeg her?

Det at noen må forlate alt kjent og etablere
seg i et nytt land er vanskelig å forklare for
de aller minste. Constance Ørbeck-Nilssen og
Akin Duzakin har skapt en undrende bok som
stiller store spørsmål om identitet, flukt og
tilhørighet.
Fredag 27. mai kl. 10.00, Galleri Zink
Les mer s. 54

Terror

Terrorhandlinger er
blitt hverdagskost i
dagens nyhetsbilde,
men er ikke noe nytt
fenomen. Harald
Skjønsberg gir oss en
innføring i terrorismes
historie, og svarer på
spørsmål om terrorens
natur, og hvordan
vi kan bli kvitt den.
Fredag 27. mai kl.
10.00, Tyrili
Les mer s. 54

Takk til Kavlifondet, Fritt Ord og Eckbos Legat som har støttet fokusområdet Flukt
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Ta med barna
på festival
Med mer enn 50 arrangementer for barn og unge byr Pegasus
på bokopplevelser for barn i alle aldre. Mange får sin første
festivalopplevelse i følge med barnehagen eller skolen, og i
helgen ønsker vi hele familien velkommen.
Peppa på torget

Peeeeeppa Gris! Alle små
kjenner til den lille, rosa grisen
Peppa som finner på mye moro
med mamma gris, pappa gris
og lillebror Georg. Formidler
Siri Ingul og musikkpedagog
Henning Hanssen forteller
og synger for barna lørdag
formiddag. Les mer på s. 66

Kakerlakken med den
stygge frakken

Peppa gris

Barnehagene inviteres til en
fantastisk produksjon basert på
Martine Grandes bok om det
lille kakerlakkbarnet som lider
av høst- og vinterdepresjon.
Gjennom lys, musikk, skuespill
og animasjon belyses viktige
tematikker som empati,
vennskap og mobbing.
Les mer på s. 16

Hvem er det
som tramper
på min bro?

Bukkene bruse på badeland
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Søndag blir det trolldag for
store og små i utemuseet på
Maihaugen. Bli med på et
mangfoldig program og hør
blant annet Lisa Aisato fortelle
om Tambar, lær å tegne troll

Høydepunkter
Høydepunkter
Alexander Rybak

med illustratøren bak Bukkene Bruse på
Badeland, Gry Moursund, og opplev Alexander
Rybak og Dennis Storhøi spille og fortelle om
Trolle og den magiske fela.
Les mer på s. 78

Barn bokbader
Vera Micaelsen

Du har kanskje hørt om bokbad, men
barnebokbad? I løpet av våren har tre
skoleklasser på mellomtrinnet i Lillehammer
hatt høytlesing i klassen fra Discosatan av
Vera Micaelsen, og fredag skal representanter
fra disse klassene stille spørsmålene elevene
egentlig lurer på om boka, skriveprosessen og
forfatteren generelt.
Les mer på s. 57

To hundra og sekstini dagar

Å miste en venn

Sammen med musiker Roy Ole Førland
formidler Roald Kaldestad hvor trist det kan
være å miste en venn. I denne tredimensjonale
versjonen av bildeboka To hundre og sekstini
dagar handler det om vennskapet mellom to
små barn, en gutt og ei jente, og tankene til
gutten når jenta må flytte.
Les mer på s. 68

= Programposter for barn og ungdom
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Littfest
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.
Onsdag

25

Hagefest og
avslutning i teltet

Bli med ut i den lyse
sommerkvelden med grilling,
vin, opplesninger og musikk i Nansenskolens
hage. Beate Grimsrud, Karolina Ramqvist
og Birger Emanuelsen leser. Etter hvert er
det bare å følge strømmen videre til teltet på
Litteraturtorget hvor vi runder av kvelden med
Brødet og Eselet.
Les mer på s. 32 og 33
Mai
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Torsdag

26

Quiz eller teltet?

Etter Festaften har du to valg. For
mange er litteraturquizen i Banken
Mai
selve høydepunktet, men uten lag
eller konkurranseinstinkt er det mye hyggeligere
å henge i teltet. Der skjer det akkurat passe mye
til at det blir et samlingsted med god stemning
og mulighet for å være sosial. Er du sulten får
du kjøpt deg mat i en av food truckene som står
på Stortorget under festivalen.
Les mer på s. 49

Høydepunkter
Høydepunkter

Lørdag

28

Pub til pub

Lørdag kveld kan du bli med
to innlandsforfattere av beste
merke, Levi Henriksen og Christer
Mjåset, fra pub til pub. Turen går fra Haakons
Pub, via Paddys og Nikkers, med opplesning og frodige fortellinger, for å ende opp
med konsert med Levi Henriksen og Babylon
Badlands i teltet på Stortorget.
Les mer på s. 72
Mai

Fredag

27

Banknatta!

Under
Banknatta
syder og koker det i
og utenfor Kulturhuset
Banken. Ferdigsnakka
LIVE entrer scenen med
Hanna Dahl, Christelle
Ravneberget, Liv Køltzow,
Rebecca Dinerstein og
Vigdis Hjorth i samspill
med Bendik Hovik
Kjeldsberg, Nils Martin
Larsen og Emile The Duke.
Dans ut i de sene timer
til musikk av det herlige
livebandet Broen!
Les mer på s. 61 og 62
Mai
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Film
Film og tv-serier blir en stadig større del
av vår kulturelle bevissthet, og med de
nye serieformatene har tv nærmet seg
litteraturen på en måte man ikke kan la
være å legge merke til. I mange tilfeller er
også de to kunstartene komplementære.
Under årets festival retter vi søkelyset på
de litterære kvalitetene i dokumentarer og
serier.

Broen

Les mer på s. 55

The Book of Conrad
Les mer på s. 29

Unge lovende
Les mer på s. 67

Skam

Les mer på s. 27

The Look of Silence

Les mer på s. 40

Odd er et egg
Les mer på s. 39
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design og håndverk, har blitt inspirert av Sigrid
Undsets liv, bøker og hjem. Dette har resultert i
fantasirike kreasjoner som vises på catwalken
for første gang. Kolleksjonen stilles deretter ut
på Bjerkebæk resten av sesongen.
Onsdag 25. mai kl. 12:00-12:45

Høydepunkter
Høydepunkter

Dikterhjemmene
Aulestad og
Bjerkebæk
To Nobelprisvinnere i litteratur har nær tilknytning til Lillehammer-regionen. Bjørnstjerne
Bjørnson skapte et europeisk byhjem på
gården Aulestad i Gausdal, og Sigrid Undset
bygget sitt eget vakre Bjerkebæk like i
utkanten av Lillehammer sentrum. En rekke
festivalarrangementer er lagt til Bjerkebæk og
Aulestad. Få også med deg omvisningene!

Aulestad
I Bjørnstjernes hus

Bjerkebæk
I bøkenes verden

I to tømmerstuer på Lillehammer skapte Sigrid
Undset sitt Bjerkebæk. Her skrev hun de store
romanene om Kristin Lavransdatter og Olav
Audunssøn som hun fikk Nobelprisen for. Før
krigen talte hun tyskerne midt imot og måtte
flykte til Amerika da krigen brøt ut. Her talte
hun Norges sak gjennom fem krigsår.
Omvisning hver dag – hver time – fra kl. 10:30
t.o.m. kl.15:30 (bortsett fra kl. 13:30)

Poetisk hagevandring

Sigrid Undset levde tett på blomster og natur
hele livet. Hun skapte sin egen hage ut av ei
steinrøys på Bjerkebæk. I romaner, artikler og
brev maler hun blomster og natur med ord så vi
kan se det hele for oss.
Omvisning hver dag kl. 13:30

Et liv i tekstil

Elever ved Lillehammer videregående skole,

«Fred er ei det beste, men at man noget vil»
– Bjørnson levde etter sin egen verselinje.
Han talte frihetens og rettferdighetens sak.
Ordet og pennesplitten var hans våpen. Han
var nasjonsbygger og Nobelprisvinner. Her
går vi over hundre år tilbake i tid, men det
Bjørnsonske engasjementet er alltid moderne.
Omvisning hver dag – hver time – fra kl. 10:30
t.o.m. kl. 15:30 (bortsett fra kl. 13:30)

Ibsen og Bjørnson
hånd i hånd

De gikk i samme klasse på skolen, de ble
forfattere og de ble Norges største kjendiser.
De giftet seg med to barndomsvenninner. På
toppen av det hele ble Ibsens sønn viet til
Bjørnsons datter. Bryllupet fant sted i Bjørnsons
arbeidsværelse på Aulestad!
Omvisning hver dag kl. 13:30

Hallvard Blekastad
– med Norig i Paris

Gausdølen Hallvard Blekastad (1883–1966) var
forteller, ordsamler og bildende kunstner som
utdannet seg gjennom hele livet – i Gausdal,
i Norge og ute i Europa. Han var tro mot sine
norske røtter, men lot seg også inspirere av den
europeiske kunsten med blant andre Cézanne
og Matisse. Utstilling på Aulestad.
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Tirsdag 24. mai

Laila Bokhari
Nama Jafari IR
Aasne Linnestå
Maja Ratkje
Zaki Amini AF
Stian Carstensen
Esther Maria Bjørneboe
Fredrik Wandrup
Brødet & Eselet
Elisabeth Eide
Kakerlakken med den
stygge frakken...

Tirsdag 24. mai

Tirsdag 24. mai

Tirsdag 24. mai

Ester Maria Bjørneboe

Kakerlakken og engelen

Utstillingsåpning:
Kakerlakken med den
Ester Maria Bjørneboe
stygge frakken … og
hovudet fullt av triste tankar 17:00-18:00 | GALLERI ZINK

10:00-10:45, 12:00-12:45, 13:30-14:15 |
KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN

Kakerlakken er redd for å blø og redd for å
dø, men ho er òg redd for å leve. Framsyninga
fortel ei bittersøt historie om den lille
kakerlakkjenta som får tunge vintertankar. Ho
har det fint når det er vår og sommar, men
når sola forsvinn på himmelen forsvinn også
lyset inne i ho. Kakerlakken trur ho er aleine
om å ha triste vintertankar, som doktoren
kaller det, men møter ein nattsvermar som
har kjent på det same. Nattsvermaren har
funne ut at det er mykje lys og fargar også
om hausten og vinteren, berre ein ser etter
dei. Teaterframsyninga er basert på Martine
Grande sin barnebokdebut med same namn.
Skuespiller: Ragne Grande
Animerte skuespillere: Helge Jordal
og Kjersti Holmen
Regi: Johannes Holmen Dahl
Dramatiker: Kristofer Blindheim Grønskog
Produsent: Martine Grande / Grande
Produksjon
For barnehagene (3-6 år) | Gratis
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Velkommen til utstillingsåpning med Esther
Maria Bjørneboe. I maleriutstillingen «Renovasjoner» har hun tatt utgangspunkt
i noe som hun gjenkjenner som årsak,
eller opphav, til bildene. Det er minner om
hendelser, rom og verk, som over tid har hatt
en direkte påvirkning og betydning for hennes
veivalg i kunstnerskapet og interesse for det
abstrakte bildet. Utstillingen åpnes av Anna
Lydia Svalastog med musikalsk innslag ved
kunstnerduoen Brødet & Eselet.
Gratis | Utstillingen henger til 12. juni

Dylan 75!

17:00-18:00 | TELTET
Gisle Selnes har skrevet Norges første virkelige
dypdykk i Dylan fra et akademisk ståsted.
Dette slår vi sammen med at Bob fyller 75!
Fredrik Wandrup leder og deltar selv i Dylanutvekslingen mellom Selnes og Elisabeth Eide,
professor ved instititutt for journalistikk og
medievitenskap. Etterpå blir det Dylan-dj. Kom
og feir bursdag sammen med oss, dette blir
den perfekte start på festivalen!
120,-

Tirsdag 24. mai

Åpningsforestilling

19:00-20:30 | MAIHAUGSALEN
Bli med på en reise, inn i klasserommet og
ut i det ukjente. Fra Pakistan, Romania,
Afghanistan, Syria eller Iran, og kanskje til
Norge? Gjennom ord, bilder, dans og musikk
åpnes det for kunstneriske opplevelser og
innblikk i livet og drømmene til mennesker som
av ulike grunner har forlatt alt for å etablere
et liv i eksil.
Laila Bokhari forteller om sin far, Yawar
Bokhari, som forlot Punjab og ble den
første pakistaneren på Lillehammer. Han
gikk en lang vei og møtte mye motgang
før forretningsdrømmen, som etter hvert
også finansierte en skole i Pakistan, gikk i
oppfyllelse. På denne skolen lærer jentene å
ta ordet og vi får høre hva utdanning betyr
for Sania Bibi, som er 17 år og collegestudent
på LAMS. Møt også Zaki Amini, en ung
flyktning fra Afghanistan, som forteller en
tankevekkende historie fra sitt eget liv.
Stian Carstensen og bassist Finn
Guttormsen har med seg Giani Lincan, en
fremragende musiker som har vært på flukt fra
Ceaușescus Romania, på cimbalom. Sammen
utfordrer de også unge dansere i Dance
Project til dyst. I tillegg kommer Lillehammers
fribyforfatter, iranske Nama Jafari, som leser
egne dikt, mens Aasne Linnestå og Maja Ratkje
med band utvikler et musikalsk-poetisk uttrykk
over temaet «flukt» direkte på scenen.
300,- | Bokklubbmedlem 225,- | SUS-rabatt
150,-

Stian Carstensen

Sania Bibi
Nama Jafari

Aasne Linnestå
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Annonse
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Annonse
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Onsdag 25. mai

Beate Grimsrud
Kjell Askildsen
Liv Køltzow
Michael Weiss US
Åshild Kanstad
Johnsen
Jakob Wegelius SE
Yu Hua CN
Steinar Bragi IS
Abid Q. Raja
Heidi Sævareid
Lisa Aisato

Onsdag 25. mai

Onsdag 25. mai
Litteraturtog

08:23-12:51 | NSB | TRONDHEIM
S - LILLEHAMMER

Onsdag 25. mai

Vil du varme opp med en god og litterær start
på dagen og få festivalfølelsen allerede på
togturen nedover Gudbrandsdalen? I vognen
som er merket med litteraturtoget møter du
Nina E. Grøntvedt, Jørgen Brekke og Thea
Selliaas-Thorsen. Programleder: Tom Stalsberg.
I samarbeid med NSB og Dagbladet |
Togbillett | Send mail til dovrebanen@nsb.
no med kodeord Litteraturtoget

Barn ingen adgang!

09:30-10:15 | GAUSDAL FOLKEBIBLIOTEK
Hva skjer når man putter mentospastiller i
en Cola? Hva inneholder en promp, og hva
er egentlig lyd? Per Kristian Grytdal fra NRK
Super-suksessen Barn ingen adgang! viser
frem noen av sine feteste eksperimenter, og
svarer på spørsmålene du alltid har lurt på.
10-13 år | Gratis

Snart sover du
09:30-10:15 | TELTET

Barn sover. Voksne sover. Dyr sover. Årstidene
sover, de også. Når vinteren er våken, da sover
de tre andre. Og når vinteren skal få sove, da
står våren opp fra drømmene sine. Søstrene
Lisa Aisato og Haddy N’jie leser fra og forteller
om sin vakre nattabok om årstidene som sover
og våkner til liv.
5-9 år | Gratis

Forfatterforelesningen:
Linn Ullmann
09:30-10:45 | NANSENSKOLEN
FORFATTERSEMINARET

Man kan ikke. Og man skriver.
Med De urolige har Linn Ullmann på nytt
vist at hun er en uunnværlig forfatter.
I år skal hun holde den tradisjonsrike
forfatterforelesningen på Nansenskolen. Linn
Ullmann er et internasjonalt navn. Alle hennes
bøker er utgitt i USA og de fleste europeiske
land og høster priser og nominasjoner. For
sin roman av fjoråret, De urolige, fikk hun
enestående kritikker. Fra tidligere kjenner vi
henne som kulturjournalist og kritiker, og de
senere årene også som litteraturformidler og
skrivekurslærer. Hun skal snakke om kunsten
å lese og skrive, om erfaring, form og fiksjon.
Arrangør: Nansenskolen | 120,-

«Å se, å huske, å begripe.
Alt kommer an på hvor du
står. Første gang jeg kom
til Hammars, var jeg knapt
ett år gammel og visste
ingenting om den store og
omveltende kjærligheten som
hadde brakt meg dit.
Egentlig var det tre
kjærligheter.»
Linn Ullmann: De urolige

Snart sover du
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Ulla og Bendik bygger by
10:00-10:30 | GALLERI ZINK

Heidi Sævareid: Slipp Hold

Livets gåter

10:00-10:45 | TYRILI
Nederlandske Jan Paul Schutten og Floor
Rieder kommer til Lillehammer med svar på
alt det som har ført fram til verden vi lever
i i dag. Om jordens alder og universet. Om
Darwin og fugler. Om hva DNA er, og om
hvordan menneskekroppen fremdeles er som
en makrell. En programpost for alle som gleder
seg over livets utrolige mangfold!
13-15 år | Gratis | Arrangementet foregår
på engelsk

Mördarens Apa

Morderens ape
10:00-10:45 | PLAN B

I Portugals havnekvarter blir en mann drept,
og sjømannen Koskela blir anklaget for
mordet. Maskinisten hans, gorillaen Sally
Jones, er overbevist om at hennes venn
er uskyldig anklaget og begir seg ut på et
svimlende eventyr over verdenshavene for å
renvaske navnet hans. Den svenske forfatteren
Jakob Wegelius forteller om og leser fra
Mördarens Apa, som vant Nordisk råds barneog ungdomslitteraturpris i 2015.
10-13 år | Gratis

Destruktive forhold

10:00-10:45 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Helene Uris roman Fordi jeg elsker deg og
Heidi Sævareids Slipp Hold forteller to ulike
historier om hvor kort veien kan være fra
forelskelse til manipulering og svik. De to
forfatterne møtes og snakker om destruktive
forhold, kjærlighet og om å tørre å ta egne
valg. Programleder: Hanne Kristin Wolden.
15-18 år | Gratis

Onsdag 25. mai

Ulla og Bendik bor i en by som ingen av dem
liker noe særlig. Den er trang og grå og flat og
firkantet. Til og med lekeplassen er en firkantet
boks. Det bestemmer de seg for å gjøre noe
med! Forfatter og illustratør Åshild Kanstad
Johnsen har skapt et univers som lar barna få
tenke høyt om hvordan den ideelle by kan se
ut, og vil i dette forfattermøtet inspirere enda
flere små byplanleggere.
3-6 år | Gratis

«Du er så pysete», hvisker
han og klemmer hånden min.
Jeg rister på hodet for meg
selv, det er ikke sant. Det er
mange ting jeg ville prøvd
som han aldri ville gjort.»

#alfahann

11:00-11:45 | TELTET
Han har hele pakka. Torstein er smart, populær,
kjekk og har en kropp som alle de andre
guttene i tiende misunner han. I tillegg er han
sammen med Viktoria, den perfekte dama.
Livet hans er som skapt for Instagram. Men den
som har ALT har også ALT å tape. Forvent ingen
happy ending i dette forfattermøtet med Uprisnominerte Jan Tore Noreng.
13-15 år | Gratis

Bokbussbobler

11:00-11:45 | KULTURHUSET BANKEN,
FESTSALEN
Show med Bokbussen
I Norge har vi hatt kongedømme siden 800tallet, da Harald Hårfagre samlet flere små
kongeriker til ett stort kongerike. I årets
tekstkonkurranse har barna skrevet brev til
kongen og forfalt hva som er bra med at vi har
en konge og et kongehus. Vi får høre det beste
brevet når vinneren av årets tekstkonkurranse
kåres, det blir forfattermøte med Ingunn Aamodt
som leser fra Marg & bein, og til sist får vi musikk
fra UKM. Programleder er Trygve Ramnefjell.
10-13 år | Gratis
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Doblougprisvinnerne leser

11:00-11:50 | SØNDRE PARK

Onsdag 25. mai

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

Mellom diktene

11:00-11:45 | NANSENSKOLEN
FORFATTERSEMINARET

Endre Ruset debuterte i 2001 med den
bråmodne diktsamlingen Ribbeinas
vingespenn, fulgt av samlingen Kims lek i
2005. Deretter tok det hele ni år før neste
utgivelse, der et havarert romanmanus ble til
nok en diktsamling, Elsket og savnet. Underveis
har Endre Ruset vært aktiv på flere arenaer,
som festivalrådgiver både i Lillehammer og
Molde og ikke minst som sportsentusiast, der
han også tar poesien i bruk. Her forteller han,
med utgangspunkt i den siste boka, om sine
veier inn og ut av skrivingen.
Arrangør: Nansenskolen | 120,-

Utstillingsåpning:
Fugl, fisk og alt imellom
11:00-11:50 | GALLERI ZINK

Lisa Aisato er en av Norges aller fremste
illustratører og ble i 2015 kåret til en av de ti
beste forfatterne under 35 år. I tillegg er hun
årets Boklek-forfatter, og har i vår reist rundt
og møtt førskolebarn i hele Oppland. Under
festivalen stiller Aisato ut illustrasjoner fra
flere bøker, blant annet En fisk til Luna, Odd er
et egg og Fugl. Velkommen til utstillingsåpning
med kunstneren selv tilstede.
I samarbeid med Galleri Zink |
Salgsutstilling | Gratis

Fillerya som
skapte en skole

11:00-11:50 | KAFEEN I KUNSTMUSEET

Overskriften er som tatt ut av et eventyr.
Historien er eventyrlig nok, men tilhører vår
virkelighet og vår samtid. Det er historien om
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Lillehammers første pakistaner, mange års
nytteløst strev, en idé som forener norske
og pakistanske håndverkstradisjoner, en
forretningsdrøm som gikk i oppfyllelse
og endte med at Yawar Bokhari etablerte
LAMS, skolen i Pakistan. Møt forfatter og
terrorforsker Laila Bokhari, aktuell med boka
Arven etter far, 17 år gamle Sania Bibi, student
på LAMS, Sajida Nawab, lærer på skolen, og
rektor Fouzia Tabassum. Dag Hareide leder
samtalen. Boksalg og signering | 120,- |
Samtalen foregår på engelsk

Hemmelige helter

11:00-11:45 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN | SAKPROSASEMINARET

Biografene Maria Reinertsen og Arnhild
Skre har skrevet biografier om henholdsvis
Henriette Schønberg Erken og Hulda Garborg.
De skal samtale om å skrive om dem som ofte
ikke selv engang anså seg som passende
biografistoff. Kvinner har selvfølgelig vært
historiske aktører også før i tiden, men
historien om dem er gjerne et ubleket lerret, og
de fleste biografier skrives fortsatt om menn.
Hva skjer når man trekker kvinnene fram
fra skyggene? Hvordan ser historien ut fra
perspektivet til de hemmelige heltene? Hilde
Østby leder samtalen.
Arrangør: NFF | 120,- | Gratis for NFFs
medlemmer

«De har ikkje betalt skatt
sidan år tusenogtredve. Det
er godt over åtte hundre år
med skattefusk, gutar.»
Øystein Runde: Futen

Futen

12:00-12:45 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Noreg er verdas midtpunkt. Leif Eriksson
oppdaga eit land vest for Grønland, og kalte
det Leiferika. Gudar, jotnar, troll og dvergar
frå heile verda går gjennom Kristiania sine
gater. Ein einaste institusjon held orden på
dette enorme samfunnsmaskineriet: Futane.
Og ingen er meir ivrig i tenesta enn Fut
nummer sytten. Forfattarmøte med Øystein
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Livets gåter

Runde, som har skrive noko av det beste norsk
teikneseriekunst har å by på for tida.
15-18 år | Gratis

Gåten avslørt

12:00-12:45 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN | SAKPROSASEMINAR
Hvordan ble barneboken Livets gåter til?
Blir sønnen til Messi også god til å spille fotball?
Hvor kom det første levende vesenet på jorda
fra? Hva er DNA og hvorfor er det så ofte med
i krimserier? Hvorfor får vi gåsehud? Hvordan
klare seg uten rompe?
I den prisvinnende, europeiske bestselgeren
av nederlandske Jan Paul Schutten og Floor
Rieder finner vi svar på alt det som har ført
fram til verden vi lever i i dag. Om jordens alder
og universet. Om Darwin og fugler. Om seksuell
seleksjon og den sterkestes rett, og om hvordan
menneskekroppen fremdeles er som en makrell.
Her serveres fire milliarder år på 160 sider.
Samtalen ledes av Hilde Østby.
Arrangør: NFF | 120,- | Gratis for NFFs
medlemmer | Samtalen foregår på engelsk

Nytt amerikansk på norsk
12:00-12:50 | CAFÉ STIFT

Den amerikanske poesien har i de siste årene
virkelig skutt fart, noe som også merkes her
hjemme. Det er et generasjonsskifte på gang
i gjendiktningsrekkene. Kunstnerisk rådgiver
og poet Mathias R. Samuelsen samtaler med
tre av dem som har plukket opp stafettpinnen;

Anna Kleiva, Gunnar Wærness og Leif
Høghaug. Disse står bak gjendiktinger av
de tre festivalaktuelle amerikanske poetene,
Ariana Reines, CAConrad og Julian T. Brolaski.
120,-

Mellom sjangrene

12:00-12:45 | NANSENSKOLEN
FORFATTERSEMINARET
Tom Lotherington debuterte i 1972 med
diktsamlingen Hverdagsfantasier. Siden har
det kommet fire diktsamlinger og fire romaner
fra hans hånd, samt to biografier og en
lang rekke gjendiktninger og oversettelser.
I noen år var han daglig leder av Norsk
Forfattersentrum, og før det bodde han hele
20 år i Frankrike. Her forteller han, med
utgangspunkt i sin siste roman, Et dikt om
Elise, om det å holde tak i eget forfatterskap.
Arrangør: Nansenskolen | 120,-

The Cloud Crew slår til igjen!

12:00-12:50 | SØNDRE PARK
OVERSETTERTIMEN

Den britiske forfatteren David Mitchell i
samtale med sin norske oversetter Stian
Omland om arbeidet med Mitchells
monumentale Skyatlas (Cloud Atlas) fra 2004.
Samarbeidet mellom Mitchell og Omland
utviklet seg etter hvert til et stort gruppearbeid
hvor oversettere av boka i mange land jobbet
sammen med forfatteren og hverandre om å
finne løsninger på de mange utfordringene
25
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Per Kristian Grytdal

romanen representerte med sine seks
sammenknyttede fortellerstemmer, fra 1850 til
en fjern, post-apokalyptisk framtid. Møt boka,
forfatteren, oversetteren og The Cloud Crew!
Arrangør: Norsk Oversetterforening |
Gratis | Samtalen foregår på engelsk

Når ungdom selv får velge

12:00-12:45 | GALLERI ZINK

Uprisen – Årets ungdomsbok er 10 år. Hva har
Uprisen tilført den litterære offentligheten?
Hva mener ungdom og hva mener voksne er en
god ungdomsbok? Ingvild Bræin, redaktør på
barnebokkritikk.no, leder samtalen. I panelet
sitter Tor Arve Røssland, forfatter og medlem
av NBUs litterære råd, nominert til Uprisen fire
ganger, Nina Aalstad, leder av Ubok, og Eivind
Myklebust, litteraturkritiker i Klassekampwn og
på barnebokkritikk.no.
Uprisen er ungdommenes egen kåring av
årets beste norske ungdomsbok. Kåringen
strekker seg over hele skoleåret og inkluderer
1000 ungdommer. Prisen er et samarbeid
mellom Foreningen !les, DKS og Norsk
Litteraturfestival.
I samarbeid med Foreningen !les | 120,-

En stakkars liten hai

26

Barn ingen adgang!
12:30-13:15 | TYRILI

Hva skjer når man putter mentospastiller i en
Cola? Hva inneholder en promp, og hva er
egentlig lyd? Per Kristian Grytdal fra NRK Super-suksessen Barn ingen adgang! viser frem
noen av sine feteste eksperimenter, og svarer
på spørsmålene du alltid har lurt på.
10-13 år | Gratis

Småbarnsuppe

12:30-13:15 | TELTET

Skumle ting har begynt å skje på nettene.
Små barn forsvinner sporløst. Foreldrene blir
livredde og passer ekstra godt på når de sier
god natt. Vi får høre om sopelimer, hekseberg
og veldig modige barn i dette møtet med
forfatter og illustratør Bjørn Ousland.
6-9 år | Gratis

«Kom til oss, små
lekkerbiskener. Tid for å
kokes og mørnes.»
Bjørn Ousland: Småbarnsuppe

Onsdagslunsj

12:30-13:00 | PLAN B

13:00-13:50 | SØNDRE PARK
LUNSJ I PARKEN

Hva gjør man om man finner en lys levende hai
i badekaret? Først blir man så klart livredd,
men om haien gråter og er enda reddere så
hjelper man den kanskje med å finne tilbake
til mammaen sin? Per Gustavsson leser og
forteller om den lille haien, vennskap, mot og
om å overvinne noe man er redd for.
3-6 år | Gratis

Kafeen i parken serverer som alltid smakfulle
lunsjretter, og som gratis tilbehør kan du nyte
litteratur i det grønne. Niviaq Korneliussen
leser fra HOMO sapienne, Helene Uri leser
fra Fordi jeg elsker deg, Dan Andersen leser
fra Flaggtale og Inger Bråtveit fra Alice A4.
Programleder: Magnhild Bruheim.
Gratis

Biblioteket som
integreringsarena –
fortjent eller feil?

13:00-13:50 | KAFEEN I KUNSTMUSEET

I panelet: Bård Folke Fredriksen, statssekretær
i Kulturdepartementet, Brita Esaiassen,
bibliotekar ved Berg folkebibliotek som ble Årets
bibliotek 2015, Ali Al-Jabri, student, Cecilia
Bengtsson, utviklingsleder ved Regionbibliotek
Stockholm, Anja Dahlstedt, biblioteksjef
i Botkyrka kommune og Abid Q. Raja,
stortingspolitiker for Venstre. Ordstyrer: Vidar
Kvalshaug, forfatter.
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek i
samarbeid med Norsk Bibliotekforening og
Nasjonalbiblioteket | 120,-

SKAM og den nye
generasjonen
tv-konsumenter

13:00-14:30 | LILLEHAMMER KINO
Ungdomsdramaserien SKAM har klart det. Å
nå frem til en målgruppe som benytter seg av
tv og medier på en helt annen måte enn det
eldre generasjoner har gjort. I høst kunne man
følge serien stykkevis og delt gjennom små
klipp på nett og daglige oppdateringer i sosiale
medier. Hva er suksesskriteriene for å nå det
unge publikummet og hvordan nå ungdom med
norsk innhold? Håkon Moslet, redaksjonssjef
for TV-produksjon i NRK P2 UNG, innleder til

Kunsten å prøve

13:00-13:45 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN | SAKPROSASEMINARET

Essayet skal være velskrevet og skal undersøke
og belyse temaer på nye og uvante måter.
Akkurat hva som gjør et essay godt, er likevel
vanskelig å sette fingeren på. Vi inviterer til
en times dypdykk inn i sjangeren sammen
med to forfattere som begge har gjort seg
bemerket med sine essay. Marit Eikemo
har skrevet reiseessays fra forlatte steder
i samlingen Samtidsruinar, Geir Gulliksen
har skrevet en rekke romaner, dikt og essays.
Hvor starter man, og hva er målet? Kan man
trekke en grense mellom det skjønnlitterære
og det sakprosaistiske essayet? Geir Gulliksen
og Marit Eikemo samtaler med redaktør på
Nasjonalbiblioteket Ida Berntsen.
Arrangør: NFF | 120,- | Gratis for NFFs
medlemmer
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Er bibliotekene så vellykkede
integreringsarenaer som vi liker å tro? Hva
er bibliotekarenes rolle og hvilke utfordringer
møter de? Har bibliotekene kunnskap og
ressurser nok til å møte flyktninger og
arbeidsinnvandrere?

en paneldebatt, bestående av Arild Halvorsen,
produsent av barneserien Trio, Erika Calmeyer,
ung og lovende fiksjonsregissør, Linnéa
Johansson, samfunnsdebattant og illustratør.
Moderator for debatten er Søren Birkvad,
førsteamanuensis i film- og fjernsynsvitenskap
ved Høgskolen i Lillehammer.
I samarbeid med Lillehammer Foundation
for the Arts og Østnorsk Filmsenter | Gratis

Om å overleve rykter
og plutselige hendelser

13:00-13:45 | MAIHAUGEN

Livet er ikke alltid en fest. Noen ganger kan
små ting forandre alt. Noen ganger har du
bare ett valg: å gå rett inn i mørket for å
komme ut i lyset. Maja Lunde og Ingeborg
Arvola har skrevet om hvordan man kan
overleve når alt ser svart ut. De kommer for å
snakke om bøkene sine Battle og Ryktet med
superformidler Liv Gulbrandsen.
Arrangør: Leser søker bok | 13-16 år |
Gratis

Yu Huas Kina

14:00-14:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
INTERNASJONALT FORFATTERMØTE
Yu Hua

Med boken Brødre, fikk Yu Hua mange lesere
i Norge. I år er han aktuell med romanen Den
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syvende dagen og vi har gleden av å være
vertskap for den framtredende kinesiske
forfatteren. Franske Libération skrev om Brødre
at den «bringer oss fra latter til tårer, fra spøk til
tragedie, fra barbari til globalisering», altså en
bok som favner det meste. Vil du bli med på et
halvt århundres ferd gjennom Kina? Her får du
et uforskammet og morsomt blikk på det enorme
landet som kun kan beskrives til fulle gjennom sin
fantastiske litterære tradisjon. Yu Hua i samtale
med sin oversetter og tolk, Harald Bøckman.
Boksalg og signering | 120,- | Samtalen
tolkes fra kinesisk til norsk

Jeg er glad jeg er norsk

14:00-14:20 | SØNDRE PARK | FOLKETALE
Godt å være norsk: fredelig, ganske likestilt,
god velferd, demokratisk, vakker natur … Og
hvordan funker det som en identitet å leve
med i Europa og Verden og Kosmos? Vi er vel
et av de beste landene å reise fra – på ferie?
Folketale ved Dag Hareide.
Gratis

Kan den siste som forlater
Gudbrandsdalen vennligst
skru av lyset?
14:00-14:50 | TELTET

Det som en gang var et av Norges mest
folkerike områder, er i 2016 preget av
massiv fraflytting. Skyldes det manglende
arbeidsplasser eller at bygde-Norge verken er
spesielt interessert i å ta vare på unge kvinner
eller folk som er annerledes?
I panelet: Torill Bye Wilhelmsen (gründer og
innflytter), Christl Kvam (statssekretær og
fylkesmann i perm.), Even Aleksander Hagen
(fylkesordfører i Oppland) og Eivind Merok
(forsker, Østlandsforskning). Debattleder:
Olav Brostrup Müller.
I samarbeid med GD | 120,-

Ny nordisk prosa

14:00-14:50 | CAFÉ STIFT | NORDISK
FORFATTERMØTE

For tredje året på rad har festivalen invitert
unge nordiske forfattere til seminar i forkant
av festivalen. Disse stemmene ønsker vi å
dele med publikum. Nordisk prosa er inne i en
spennende periode, ikke bare selges mye til
utlandet, men også formmessig er det snakk

Steinar Bragi

Jesper Brygger
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Birger Emanuelsen

om en utvidelse av romanen. Vi har invitert
tre forfattere, Jesper Brygger fra Danmark,
Steinar Bragi fra Island og vår egen Birger
Emanuelsen, til å lese fra sine siste romaner.
Sistnevnte introduserer kollegene. 120,-

Et hav av muligheter

I høst fikk mange øynene opp for hvordan
en reportasjebok kan være skrevet på en
personlig og litterær måte. Årsaken til denne
åpenbaringen var Havboka. Eller kunsten å
fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort
hav gjennom fire årstider av Morten Strøksnes,
hvor han bruker en omfattende fisketur
som bakteppe for å brette ut en historie om
vitenskap, mytologi og poesi. Strøksnes forteller
om Havboka og sakprosaens muligheter.
Arrangør: NFF | 120,- | Gratis for NFFs
medlemmer

Den beste av de beste

15:00-15:50 | GALLERI ZINK

Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris
ble delt ut første gang i 2013. Prisen for
2015 gikk til boka Mördarens apa av svenske
Jakob Wegelius. Han «gjuter nytt liv i den
klassiska äventyrsberättelsen», sier juryen,
med «pur berättarglädje och en fin känsla
för personskildring (…) ett stycke tidig
1900-talshistoria, inte minst via en fascination
för tidens alla tekniska nymodigheter».
Og så er det en uvanlig vakker bok, med
forfatterens egne vignetter og kart hvor vi
følger hovedpersonens, den tenksomme
gorillaen Sally Jones, eventyr. Her snakker
Wegelius med Torstein Bugge Høverstad som
har oversatt massevis av bøker, blant annet
Harry Potter og Tolkien.
I samarbeid med NBI | 120,-

The Book of Conrad

«annerledes-USA». Direkte etter samtalen
vises filmen.
120,- | Samtalen foregår på engelsk
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14:00-15:00 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN | SAKPROSASEMINARET

Film 15:30-17:00
I filmen The book of Conrad, følges CAConrad
av et filmteam tilbake til sørstatene for å
undersøke hva som virkelig hendte med
gamlekjæresten Earth. Kroppen hans ble
funnet, brent i stykker og med hendene i
håndjern bak på ryggen. Likevel henla det
lokale politiet hendelsen som selvmord.
Dette er en true crime-dokumentar om
hatkriminalitet i USA, og en forfatters søken
etter sannheten.
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb |
Gratis

Langlesning av Kjell
Askildsens novellesamling
16:00-17:30 | TELTET

I 2015 kom Kjell Askildsens siste bok

Sannheten bak poesien
15:00-17:00 | LILLEHAMMER KINO
Samtale 15:00-15:30

Journalist i Morgenbladet, Ellen Sofie
Lauritzen samtaler med den amerikanske
poeten CAConrad om dokumentaren The book
of Conrad. CAConrad er en av Nord-Amerikas
viktigste poeter og en markant stemme for

Kjell Askildsen
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Onsdag 25. mai
Sofi Oksanen

Vennskapets pris. For anledningen skal hele
novellesamlingen nå leses høyt! Det hele
innledes med en samtale mellom Terje Holtet
Larsen og Askildsen selv. Etter dette setter vi
oss til rette og lytter til langlesningen med
skuespiller og Askilden-oppleser Ole Johan
Skjelbred.
Boksalg og signering | 120,-

Å forsvinne i teksten
16:00-16:50 | CAFÉ STIFT

Etter mange års sykdom vendte Liv Køltzow
tilbake med to bøker i 2015. Romanen Melding
til alle reisende, og en samtalebok, skrevet i
samarbeid med prosaist og poet Hans Petter
Blad. De to møtes på scenen for å diskutere
samarbeidet og prosessen bak bøkene.
Boksalg og signering | 120,-
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Historiske barnebøker

17:00-17:50 | GALLERI ZINK

IBBY fyller 60 år, og dette skal feires! Liv
Gulbrandsen tar hele barnebokhistorien på 5
minutter, før Nina Aalstad leder en samtale med
blant andre Linn T. Sunne og Aina Basso der
tematikken «hvordan skrive historisk for barn
og unge» diskuteres.
Arrangør: IBBY | 120,-

Det utsatte mennesket

17:00-17:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
NORDISK FORFATTERMØTE
Sofi Oksanen og Beate Grimsrud møtes til
samtale om det utsatte mennesket. I byen og
i verden for øvrig. Gjennom sine forfatterskap
har de begge beskrevet mennesker i
kritiske situasjoner. Disse skandinaviske
stjerneforfatterne møtes nå før første gang

på Bjerkebæk. Jenny og Kristin speiler hverandre,
mens Sigrid selv går i dialog med begge. Tekster
er hentet fra romanene Jenny og Kristin
Lavransdatter og fra Undsets artikler og brev.
Nye dialoger oppstår i treffpunktet mellom tre
kvinneskjebner.

og sammenligner sine romaner. Samtalen er
moderert av Mette Karlsvik.
Boksalg og signering | 120,-

Kristin Lavransdatter
– en dramatisk
kjærlighetshistorie

17:00-17:45 | BJERKEBÆK | OMVISNING
Ved skrivebordet i Røssumstua på Bjerkebæk
skrev Sigrid Undset den verdensberømte
middelaldertrilogien om Kristin Lavransdatter. I
denne stua starter fortellingen og høytlesningen
om Kristin og hennes dramatiske liv.
Arrangør: Bjerkebæk | 110,- | Festivalpass
gjelder ikke

Tre kvinner.
Jenny – Sigrid – Kristin
18:00-19:15 | BJERKEBÆK
TEATERFORESTILLING

Jenny – Sigrid – Kristin. To sentrale kvinner i
Sigrid Undsets forfatterskap i møte med dikteren

Kjøp billett på nett og app!
Nytt av året er at billettsalget på nett,
eBillettapp og over disk foregår frem til 1
time før arrangementstart. Billettsalget
starter i døra 30 minutter før arrangementet
begynner. Med festivalpass kommer du inn
på alle festivalarrangementer såfremt det er
ledige plasser og annet ikke er anvist. Med
festivalpass er det mulig å kjøpe tilleggsbilletter til kr 10,- som sikrer deg plass til enkeltarrangementer. Les mer på s. 92

Finn morderen!
18:00-19:00 | TYRILI

Et litterært spill for krimelskere
Ett mord! Flere mistenkte! To deltagere 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 krona
til festivalens detektiv. Programleder Liv
«Sherlock» Gulbrandsen.
Arrangør: Leser søker bok | Gratis

Onsdag 25. mai

Beate Grimsrud

Skuespillere: Helena Klarén, Eline Holbø,
Wendelbo og Gro Ann Uthaug, Manus /
regi: Morten Jostad, Kostymer: Line Maher
Produksjon: Tema Teater
250,-

John Williams
mikroseminar
18:00-19:00 | TELTET

John Williams skrev bare fire romaner, men
de tre viktigste av disse eksemplifiserte, på
tross av sitt historiske sus, tiåret de ble skrevet
i: Stoner fra 60-tallet, Butchers Crossing fra
50-tallet og Augustus fra 70-tallet. Et lite, men
oppsiktsvekkende sterkt forfatterskap som har
kommet på norsk i løpet av de siste årene.
En oversetter, en bokhandler og en
forfatter har lest hver sin Williams-roman,
og avgir bokrapport på scenen. Disse tre
er valgt, ikke bare på grunn av sine roller i
den norske litteraturen, men også fordi de
sitter på kompetanse som lesere, som gjør
at de kan belyse bøkene på en helt spesielt
måte! Og ikke minst slippes en norsk utgave
av Augustus, den Pulitzer-pris-vinnende
romanen som avsluttet Williams forfatterskap.
Kunstnerisk rådgiver Mathias R. Samuelsen
leder Thea Selliaas Thorsen, Terje Thorsen og
Hans Petter Blad gjennom samtalen.
Boksalg | 120,31

Onsdag 25. mai

Hagefest for alle!

18:00-23:00 | NANSENSKOLEN
Nansenskolen inviterer i år igjen til hagefest i
skolens flotte omgivelser. Det blir bespisning,
mingling og opplesninger! Høytlesning med
nordisk profil ved Beate Grimsrud, Karolina
Ramqvist og Birger Emanuelsen. Musikken står
bandet Svarte svingende for.
I samarbeid med Nansenskolen | 120,-

«Å leve alene er også en
vandring blant andre. Å leve
i par er også å være alene. Å
være voksen er også å være
barn. Lengst inne bor den lille
i den store og omvendt.»
Beate Grimsrud: Evighetsbarna

Ung salong

18:00-18:50 | STORGATA 135 | HJEMME HOS
Velkommen til litteratursalong med tre unge
forfattere vi unner alle å bli bedre kjent med;
amerikanske Rebecca Dinerstein, norske Anne
32

Helene Guddal og Heidi Sævareid. Og takk
til Gunhild Kulbotten som åpner dørene til sin
hundre år gamle villa for å huse salongen! 120,-

«“I love you in Norwegian”,
I said, as fast as my mouth
allowed. “Norwegians say,
I am glad in you.” Yasha said
nothing. “Jeg er glad i deg,”
I said, “glad means glad.”»
Rebecca Dinerstein: The Sunlit Night

IS – verdens farligste
terrornettverk

18:00-18:50 | KULTURHUSET BANKEN,
FESTSALEN

Den amerikanske journalisten Michael Weiss
har i samarbeid med den syriske analytikeren
Hassan Hassan skrevet ISIS: Inside the Army of
Terror, et av hovedverkene om IS, så langt. Den
norske terrorforskeren Petter Nesser er aktuell
med Islamic Terrorism in Europa: A history, som
er den mest omfattende gjennomgangen av
islamistisk terror i Europa. Møt dem i samtale

med forfatter og Forsker ved International Law
and Policy Institute Cecilie Hellestveit.
Boksalg og signering | 120,- | Arrangementet foregår på engelsk

Forfattermaraton

19:00-20:00 | KULTURHUSET BANKEN

Oppkjøring til U-showet! Her får de sju juryklassene fra Vest-Agder, Sogn og Fjordane,
Hedmark, Østfold, Sør-Trøndelag, Oppland og
Finnmark møte de nominerte forfatterne Jan
Tore Noreng, Siri Pettersen, Sigbjørn Mostue,
Tom Egeland og Tor Arve Røssland.
For Upris-klassene | Gratis

Late night literature
20:00-20:50 | TELTET

Siden vi har amerikansk besøk på festivalen vil
vi vise frem norsk litteratur i blanding med den
amerikanske. Vi trekker frem høydepunkter
fra det øvrige programmet og presenterer det
i beste norskamerikanske stil! Sammen med
Gunnar Wærness, som gjentar suksessen fra
i fjor, representerer Vigdis Hjorth det norske

laget. Alexandra Kleeman gir oss et utdrag fra
romanen You Too Can Have A Body Like Mine,
og poeten CAConrad avslutter det hele. Vert
for kvelden: Ellen Sofie Lauritzen.
120,- | Arrangementet foregår på engelsk

«A tremble of vulvar pink, the
colour of an innocent child’s
gums. Freezers full of frosted
flesh cast a low blue light.»
Alexandra Kleeman: You too can have a body
like mine

Barne- og ungdomsbokquiz
21:00-23:00 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN

Onsdag 25. mai

Food trucks
Gå ikke glipp av deilig burger hos amerikansk-inspirerte GoGrilla, eller sjekk ut
vegetaralternativer hos VegetarKarnevalen.
Vet du ikke hva en food truck er? Ta turen til
Stortorget og spis lunsjen, middagen eller
nattmåltidet ditt her. Du kan ta maten med
inn i det historiske og fantastiske Spiegelteltet fra 1800-tallet.

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 Furset.
I samarbeid med Foreningen !les |
Påmelding på Festivalkontoret |Maks 5 på
hvert lag | 120,-

Brødet & Eselet
22:00-01:00 | TELTET

Kabaret-paret Gunnar Wærness og Henrik
Skotte smeller i gang et show som kommer
til å etterlate deg lykkelig og forvirret. Det
er ikke lett å definere hva Brødet & Eselet
egentlig er, men det er i hvert fall sikkert at
konsertene alltid er like skarpe, morsomme og
tankevekkende. Etter konserten vil teltet være
åpent til kl. 01:00.
120,Brødet & Eselet
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Annonse

34

Annonse

Storgata 93, Lillehammer

Åpningstider:
Mandager er stengt.
Tirsdag - Torsdag 18:00 - 03:00
Fredag - Søndag 15:00 - 03:00

Vi har biljard og dart nede i kjelleren, annenhver torsdag har vi karaoke,
vi viser Live fotball og hver helg har vi live-musikk på Paddy´s.
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Torsdag 26. mai

Linn Ullmann
Richard Ford US
Sofi Oksanen FI
Agnes Ravatn
Julian T. Brolaski US
Tom Egeland
Anna Höglund SE
Sigbjørn Mostue
Joshua Oppenheimer US
Karolina Ramqvist SE
Ariana Reines US
Jessica Schiefauer SE

Torsdag 26. mai

Torsdag 26. mai
Kaninprat

09:30-10:15 | TELTET

«Jeg kom til verden en vårdag for tretten år
siden. Jeg angret nesten øyeblikkelig». Den
svenske forfatteren og illustratøren Anna
Höglund kommer med to vakre bildebøker (for
ungdom og voksne!), og forteller om pubertet,
identitet, og en introvert og høysensitiv
trettenåring, fremstilt som kanin.
13-15 år | Gratis

Hva gjør egentlig
prinser og prinsesser?
09:30-10:15 | GALLERI ZINK

Torsdag 26. mai

Hva gjør prinsessen når hun våkner om natten?
Kan en prins bare være hjemme hele dagen og
kose med hamsteren sin? Og kan prinsesser
starte rockeband? Per Gustavsson tar med
seg sin serie med bildebøker og forteller om
prinsesser og prinser som kanskje ikke lever helt
opp til stereotypene.
6-9 år | Gratis

«Noen dager har prinser lyst
til å bare være hjemme og
slappe av. Kanskje lese litt,
drikke varm kakao, høre på
musikk eller kose med den
kongelige hamsteren»
Per Gustavsson: Når prinser blir hjemme

Litteraturtog

09:34-11:45 | OSLO S - LILLEHAMMER

Vil du varme opp med en god og litterær
start på dagen og kjenne på festivalfølelsen
allerede på togturen oppover langs Mjøsa?
Sett deg på toget sammen med Jan Kjærstad,
Inger Elisabeth Hansen og Kjersti Rorgemoen.
Vi satser på god stemning i kupeen som er
merket med Litteraturtoget. Tom Stalsberg loser
forfattere og publikum på veien.
I samarbeid med NSB og Dagbladet |
Togbillett
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Tre kvinner.
Jenny – Sigrid – Kristin

10:00-11:15 | BJERKEBÆK
TEATERFORESTILLING

Jenny – Sigrid – Kristin. To sentrale kvinner i
Sigrid Undsets forfatterskap i møte med dikteren
på Bjerkebæk. Jenny og Kristin speiler hverandre,
mens Sigrid selv går i dialog med begge. Tekster
er hentet fra romanene Jenny og Kristin
Lavransdatter og fra Undsets artikler og brev.
Nye dialoger oppstår i treffpunktet mellom tre
kvinneskjebner.
Skuespillere: Helena Klarén, Eline Holbø,
Wendelbo og Gro Ann Uthaug, Manus /
regi: Morten Jostad, Kostymer: Line Maher
Produksjon: Tema Teater
15-18 år | Gratis skoleforestilling

Når hundene kommer

10:00-10:45 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Det skjer den sommeren Ester og Isak elsker
hverandre grenseløst. Den sommeren
mishandles en ung gutt til døde ved en
stille innsjø, og Isaks lillebror er der når det
skjer. Jessica Schiefauer leser fra sine to
Augustpris-vinnende ungdomsromaner När
hundarna kommer og Pojkarna, og forteller om
ungdomskultur, kjærlighet, besatthet og vold.
14-18 år | Gratis

Jakta på firkløveren

10:00-10:45 | TYRILI

Når ein ny gut kjem flyttande og to vener blir
til tre, så må jo alt berre bli trippelt så kjekt!
Eller er det eigentleg slik? Christian Wiik Gjerde
fortel om venskap, forviklingar og sjalusi, og om
å hente fram helten i seg når det verkeleg gjeld.
10-13 år | Gratis

Usynlige Snefrid
10:00-10:30 | PLAN B

Tenk å bli usynlig av å tygge selleri! Det blir
Snefrid, og det kan være riktig så kjekt hvis
man for eksempel skal hjelpe en venn uten at
han merker det. Ingunn Aamodt og Anna Fiske
tar med seg sitt nye, fargerike barneunivers
og tegner, forteller og tøyser.
3-6 år | Gratis

Ulla og Bendik bygger by

10:00-10:30 | GAUSDAL BIBLIOTEK

Ulla og Bendik bor i en by som ingen av dem
liker noe særlig. Den er trang og grå og flat og
firkantet. Til og med lekeplassen er en firkantet
boks. Det bestemmer de seg for å gjøre noe
med! Forfatter og illustratør Åshild Kanstad
Johnsen har skapt et univers som lar barna få
tenke høyt om hvordan den ideelle by kan se
ut, og vil i dette forfattermøtet inspirere enda
flere små byplanleggere.
3-6 år | Gratis

Odd er et egg
– fra bok til film

10:00-10:45 | LILLEHAMMER KINO
Dette er historien om syv år gamle Odd som
er så bekymret for å knuse hodet sitt at hele
livet hans har gått i stå. Hverdagen preges av
frykt for hva som kan skje, på vei til skolen eller
i gymtimen. For å dempe den verste angsten
polstrer han eggehodet sitt for beskyttelse. Så
møter han Gunn som er en bie, og som både er
uredd og glad i livet.
Boka Odd er et egg er skrevet og illustrert av
Lisa Aisato. Nå har Quisten Animasjon laget film
av boka, og Lisa forteller om prosessen fra bok
til film og viser noen av de helt nye filmklippene!
5-9 år | Gratis

«Odd tar ingen sjanser. Hver
morgen står han foran speilet
i gangen og surrer inn hodet
sitt med håndklær. «Best å
være på den sikre siden», sier
han til seg selv.»

Torsdag 26. mai

Ulla og Bendik bygger by

Lisa Aisato: Odd er et egg

Tegneverksted
med Lisa Aisato

11:00-11:45 | LILLEHAMMER KINO

Etter Odd er et egg – fra bok til film blir det tegneverksted for de minste. Lisa tar med seg sine
lekne og vakre illustrasjoner og viser barna
hvordan de kan lage sine egne.
5-6 år | Gratis

Hvordan lese for
de aller minste?

11:00-11:45 | BARNETREFFEN
Gode leseopplevelser kan skapes tidlig, men
hvordan kan man egentlig lese for de aller
minste barna? Forfatter og illustratør Anna
Fiske gir gode tips til hvordan man kan bruke
bøker sammen med barn 0-3 år. Hilde Hagerup
leser fra Barnet mitt, en nydelig fortelling
om hverdagslig samvær og sterk kjærlighet
mellom foreldre og barn.
I samarbeid med Barnetreffen | Gratis
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Debutantene kommer

11:00-11:50 | SØNDRE PARK

Hva skjer blant de unge? Alt har en begynnelse. Veronica Erstad leser fra Eg er så nær
morgonen eg kan kome, Erlend Wichne fra
Hav, Sløyd, Neha Naveen fra Supekontroll og
Martine Johansen fra Hvite jenter kan ikke
synge blues. Programleder: Helene Uri.
Gratis

Hva er en flyktning?

11:00-11:50 | KAFEEN I KUNSTMUSEET

Torsdag 26. mai

Åpenbart grunnløse asylsøkere i dag var
flyktninger i går. Når blir Afghanistan egentlig
trygt for hvem? Skal bare syriske barnefamilier
få opphold i Norge, og hvem skal få bli hele livet?
Asylinstituttet er under press. Flyktningstrømmen øker. Krigen i Syria kommer
til å prege området i tiår framover. Verden
er i endring, men er også våre verdier det?
Hvordan setter vi egentlig grensa mellom en
verdig og en uverdig flyktning?
Møt forfattere, aktivister og ansvarlige politikere til debatt. Debattleder Martine Aurdal,
debattansvarlig i Dagbladet.
Arrangør: Dagbladet | 120,-

Nordiske poeter

11:00-11:50 | CAFÉ STIFT
Caspar Eric skal lese fra NIKE, Anne Helene
Guddal fra Også det uforsonlige finnes, Jesper
Brygger og Hans Petter Blad leser fra sine
kommende diktsamlinger, Niillas Holmberg og
Endre Ruset representerer, hver på sin kant,
strømninger og et generasjonsskille innenfor
skandinavisk poesi. Opplesning og samtale.
Programleder: Mette Karlsvik.
120,-

«jeg kan have en følelse
af ikke at burde findes
som jeg ofte forsøger
at overkomme fx fordi
min meget tidlige fødsel
også er en meget sen abort
som jeg godt kunne tænke mig
at have været» Caspar Eric: Nike
40

Den glemte
krigsforbrytelsen

11:00-13:00 | LILLEHAMMER KINO

The Look of Silence er oppfølgeren til den
prisvinnende filmen The Act of Killing, hvor
Joshua Oppenheimer reiser til Indonesia for
å undersøke det nesten glemte folkemordet
på 1960-tallet. Fordi bødlene aldri ble stilt
for retten stiller de villig opp til intervjuer og
gjenskaper grusomhetene de var med på.
Dokumentaren har blitt løftet frem verden
over, ikke bare på grunn av sitt rystende
innhold, men også på grunn av den unike
klippejobben, som ble gjort av danske Niels
Pagh Andersen. I The Look of Silence er fokuset
endret til å handle om ofrene for tragedien, de
som ble skånet, kom seg unna eller satt igjen.
Filmen skildrer deres møte med bødlene.
Samtale med Joshua Oppenheimer og Niels
Pagh Andersen. Moderator: Ivo de Figueiredo.
Filmen vises etter samtalen.
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb og
Den Norske Filmskolen | 120,-

Reserveprinsesser
og dragedrepere?
11:00-11:45 | GALLERI ZINK

Det snakkes om de aktive guttene og passive
jentene i barne- og ungdomslitteraturen. Er
de gamle stereotypiene fremdeles gjeldende,
og er det et mål å være mest mulig aktiv?
Per Gustavsson møter Torun Lian til samtale
om forsiktige gutter og introverte jenter, og
deres plass i den aktive barnelitteraturen.
Samtaleleder: Vera Micaelsen
120,Caspar Eric

Skriv genialt

Det var ikke jeg!

11:30-12:00 | PLAN B

Skriv genialt
på 45 minutter

11:00-11.45 | TELTET

Kritikeren, en
historie i seg selv

11:15-12:15 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN | KRITIKERSEMINARET

I kritikken teller ikke bare hva som blir sagt,
men også hvem som sier det. Litteraturforskar
Sissel Furuseth er prosjektleder for
forskningsprosjektet Norsk litteraturkritikks
historie 1870–2000. Med utgangspunkt
i prosjektet vil Furuseth si noe om hva
slags historier som har levd i og mellom
kritikerne gjennom kritikkens historie, og gi et
historisk blikk på betydningen av kritikerens
personlighet, status, formelle kompetanse og
nettverk.
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for
Kritikerlagets medlemmer
Tagg oss i sosiale medier med #littfest
Facebook – Norsk Litteraturfestival
Instagram – norsklitteraturfestival
Twitter – @litteraturfest

«Broren til Robinhund er
bred som en garasjedør
og lang som en grantopp.
Han har 78 i sko, nesten
større enn pappa. Men
når han bøyer seg ned til
Robinhund, så er de helt like.»
Alice Lima de Faria: Det var ikke jeg!
Sa Robinhund

Torsdag 26. mai

Lurer du på hvordan du kan fortelle de beste
historiene? Vil du lære å lyve deg ut av
trøbbel på en mest mulig troverdig måte?
Eller har du rett og slett lyst å skrive virkelig
genialt? Steffen RM Sørum, Eldrid Johansen
og Ingrid dos Santos avslører sine forfatterog illustratørhemmeligheter. De gir unge
forfatterspirer tips til hvordan man sanker
ideer, gjør research, jobber med plott, skaper
karakterer og bygger opp en spennende tekst.
De lærer rett og slett bort å skrive genialt
på 45 minutter – på en enkel, lettfattelig og
morsom måte.
10-13 år | Gratis

Å bli beskyldt og få skjenn for noe man ikke
har gjort, eller noe man i hvertfall ikke mente
å gjøre, er aldri godt. Dette får Robinhund
føle på i barnehagen. Det var faktisk ikke han
som sølte den melken! Eller sparket ballen
knallhardt i magen til Uffe. Det bare ble sånn.
Alice Lima de Faria leser, tegner og forteller om
hverdagssituasjoner de fleste barn vil kjenne
seg godt igjen i.
3-6 år | Gratis

Fillerya som skapte
en skole

11:30-12:15 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
Overskriften er som tatt ut av et eventyr.
Historien er eventyrlig nok, men tilhører vår virkelighet og vår samtid. Det er historien om Lillehammers første pakistaner, mange års nytteløst
strev, en idé som forener norske og pakistanske
håndverkstradisjoner, en forretningsdrøm
som gikk i oppfyllelse og endte med at Yawar
Bokhari etablerte LAMS, skolen i Pakistan. Møt
forfatter og terrorforsker Laila Bokhari, aktuell
med boka Arven etter far, 17 år gamle Sania
Bibi som er student på LAMS, Sajida Nawab
som er lærer på skolen og rektor Fouzia
Tabassum. 13 – 15 år | Gratis | Samtalen
foregår på engelsk

Knut Ofstad om Frank Bill
12:00-12:50 | SØNDRE PARK |
OVERSETTERTIMEN

Det heter «å snakke rett fra levra». Frank Bill
er en forfatter som skriver på samme måte:
fullstendig uforfinet, grammatikalsk tvilsomt,
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men til gjengjeld nærmest kjødelig; brutalt og
uskjønt – helt i tråd med menneskene og tildragelsene han beskriver. Hans norske oversetter
Knut Ofstad skal snakke om Frank Bills bøker
ved bruk av leveren og eventuelt andre indre
organer.
Arrangør: Norsk Oversetterforening |
Gratis

Crossover, young adult,
unge voksne ... Hva er det
egentlig vi prater om?

Kyr i 2003. I 2010 fikk hun Nordisk Råds
litteraturpris for romanen Utrenskning. I 2013
fikk hun Svenska Akademiens nordiske pris
og Helsingin Sanomat kåret Utrenskning til
2000-tallets beste finske roman. Årets roman,
Norma, er et mørkt familiedrama hvor
søkelyset rettes mot menneskehandel og
utnyttelse av kvinner i verden i dag. Oksanens
forfatterskap kjennetegnes av et sterkt
samfunnsengasjement. Hun har bl.a. tematisert
familierelasjoner, spiseforstyrrelser, angst, vold
og okkupasjon. Innledning ved Birgit Bjerck.

12:00-14:00 | GALLERI ZINK

Torsdag 26. mai

Todelt seminar om young adult som litterær
sjanger. I første del av seminaret vil Taran
L. Bjørnstad, Harald Rosenløw Eeg og Heidi
Sævareid fortelle om sine erfaringer med
å skrive for modne ungdomslesere og lese
fra bøkene sine. Seminarets andre del er
en debatt. Litteraturviter Hilde Mugaas,
bokhandler Christin Kramprud, redaktør
Ingrid Greaker Myhren og forfatter Harald
Rosenløw Eeg diskuterer hvilken posisjon
young adult har i det norske bokmarkedet i
dag. Debattleder: Lise Männikö.
Arrangør: NBU | 120,-

Bjørnsonforelesningen:
The Women’s War

12:00-13:30 | HiL

Finske Sofi Oksanen har høstet internasjonal
anerkjennelse. Bøkene hennes er oversatt til
over tjue språk siden debuten med Stalins

Buss fra Nansenskolen kl. 11:30 via
Skysstasjonen til HiL. Retur ca. kl. 13:45. Gratis.
I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer,
Nansenskolen og Lillehammer museum |
Gratis | Foredraget holdes på engelsk

«Hvis alt går bra, kan vi gi
oss over til god mat og søvn,
spa og hvile i august. Vi
skal skåle for framtida, du
kommer til å få mer enn du
har våget å drømme om. Da
er jobben min gjort, og jeg vil
ikke synes at prisen for ditt
nye liv var for høy.»
Sofi Oksanen: Norma

Sofi Oksanen
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USAs rolle i IS

Torsdagslunsj

Michael Weiss, som i samarbeid med den
syriske analytikeren Hassan Hassan, har
utgitt et av hovedverkene om IS, så langt, ISIS:
Inside the Army of Terror, forklarer hvilken rolle
USA spiller i kampen mot IS. Hva kommer til å
forandre seg etter valget i 2016 og hvordan
startet det hele? Kan USAs tre foregående
kriger i Midtøsten være en faktor i fremveksten
av terrorgruppen? 120,-

Ta lunsjen i det grønne og få med deg
opplesninger ved Yu Hua, som leser fra
Den syvende dagen, Linn Ullman fra De
urolige, Jørgen Brekke fra Paradisplaneten
og Nina Elisabeth Grøntvedt, som leser fra
Happy Ending, liksom?. Programleder: Birger
Emanuelsen.
Gratis

12:00-12:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Luridiumstyven

12:00-12:45 | GJØVIK BIBLIOTEK

«Tegnene løsnet fra
sylinderen. De svevde
rundt i hodet hans som
en sommerfuglsverm.
Han fulgte dem med blikket.
Så begynte hendene
hans å jobbe.»

Engasjementet som
forsvant?

13:00-13:50 | KAFEEN I KUNSTMUSEET
Er de nye forfatterne bare opptatt av å skue
innover? Hvor blir det av støyen, kritikken og
engasjementet? Hvor er de unge forfatterne
som kritiserer samfunnet, litteraturen og
kollegene? Vi etterlyser mere bråk!
I panelet: Ingunn Økland, kommentator
og anmelder i Aftenposten, Arne Borge,
kritiker og redaksjonsmedlem i Vagant og
Roskva Koritzinsky, forfatter. Ordstyrer: Vidar
Kvalshaug, forfatter.
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek i
samarbeid med Norsk Bibliotekforening og
Nasjonalbiblioteket | 120,-

Kulturhuset live
13:00-14:00 | TELTET

Bobbie Peers: Luridiumstyven

NRK P2 sender direkte
Festivalradio med blant andre Rebecca
Dinerstein og Morten Strøksnes om Lofoten.
Grønlandske Niviaq Korneliussen og Beate
Grimsrud. Programleder: Siss Vik.
Gratis, du har allerede betalt via
NRK-lisensen

Når hundene kommer

Vesaas-foredraget

13:00-13:45 | GAUSDAL BIBLIOTEK

Det skjer den sommeren Ester og Isak elsker
hverandre grenseløst. Den sommeren mishandles en ung gutt til døde ved en stille
innsjø, og Isaks lillebror er der når det skjer.
Jessica Schiefauer leser fra sine to Augustpris-vinnende ungdomsromaner När hundarna
kommer og Pojkarna, og forteller om ungdomskultur, kjærlighet, besatthet og vold.
14-18 år | Gratis

Torsdag 26. mai

William Wenton oppdager at han ikke er som
alle andre. Riktignok har han alltid lurt på
hvorfor familien hans har dekknavn, hvorfor
han er ualminnelig god til å knekke koder, og
hvorfor bestefaren forsvant sporløst i Londons
undergrunn for åtte år siden ... Bobbie Peers
debuterte i høst og gjorde braksuksess med
Luridiumstyven. Boka vant ARKs barnebokpris,
og er blitt omtalt flere steder som en norsk
Harry Potter. Møt Bobbie i et forfattermøte der
han vil fortelle om kodeknekking, spenning og
barn med uforklarlige evner.
10-13 år | Gratis

13:00-13:50 | SØNDRE PARK | LUNSJ I
PARKEN

13:00-13:50 | CAFÉ STIFT

Hvert år inviterer Norsk Litteraturfestival
vinneren av Tarjei Vesaas’ debutantpris til å
holde foredrag under festivalen. Lurer du på
hva Karl Ove Knausgårds, Pelikanen forlags
første Vesaas-vinner, Kenneth Moe, mener
om egen skriving og veien til ferdig roman?
Kom, så får du høre om hvordan Rastløs, årets
vinner blant debutantbøkene ble skrevet.
120,43

Ytringsfrihet for alle?
13:00-13:50 | PLAN B

Solveig Aareskjold og fribyforfatter Sahar
Bayati
Hvorfor er ytringsfrihet viktig? I Norge bor
det forfattere, skribenter og kunstnere som
har opplevd sensur, trusler, fengsel og tortur
i hjemlandet på grunn av sine ytringer. De
har fått beskyttelse i norske fribyer slik at de
igjen kan skrive og ytre seg fritt. Elevene skal i
denne forestillingen få møte en fribyforfatter
og en norsk, samfunnsengasjert forfatter.
Sammen skal de inspirere elevene til å ta
ytringsfriheten i bruk!
Arrangør: Norsk PEN | 15-18 år | Gratis

Torsdag 26. mai

U-showet

13:00-13:50 | KULTURHUSET BANKEN,
FESTSALEN
De sju juryklassene fra Vest-Agder, Sogn og
Fjordane, Hedmark, Østfold, Sør-Trøndelag,
Oppland og Finnmark vil fortelle hvem som
skrev fjorårets beste ungdomsbok og kåre
vinneren av Uprisen 2016. De nominerte
forfatterne er Jan Tore Noreng med #alfahann,
Siri Pettersen med Evna, Sigbjørn Mostue med
I morgen er alt mørkt – Marlens historie, Tom
Egeland med Mumiens mysterium og Tor Arve
Røssland med Glimt. Det vil bli opplesning fra
Sigbjørn Mostue

de nominerte bøkene av Eline Holbø Wendelbo,
og underholdning fra UKM. Konferansier er
Vera Micaelsen. 13-15 år | Gratis

Poesiens motstandsarbeid

13:15-14:15 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN | KRITIKERSEMINARET

Poesien blir for tida oppfattet som en «smal»
sjanger og får lite offentlig oppmerksomhet.
Tatjana Brandt og Magnus William-Olsson
er poeter og kritikere i henholdsvis Finland
og Sverige. De har i samarbeid og hver
for seg arbeidet for å styrke poesien og
poesiformidlingen ut fra en tanke om at det
poetiske språket representerer en hardt
tiltrengt, kritisk refleksjon. De deler erfaringer
og refleksjoner i samtale med kritiker Merete
Røsvik Granlund.
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for
Kritikerlagets medlemmer

Søvn og selvrefleksjon

14:00-14:20 | SØNDRE PARK | FOLKETALE
Ingen festival uten! Vigdis Hjorth har vært
en hyppig og kjærkommen gjest på Norsk
Litteraturfestival i en årrekke. Hun har selvsagt
snakket om egne bøker, men også om så
vidt forskjellige temaer som Kierkegaards
forfatterskap, Hamsun og nazismen, den
palestinske Bjørnson-foreleseren Sahar
Khalifeh og den vanskelige kjærligheten. Alltid
med kløkt og vidd. Temaet hun har valgt for
årets folketale er «søvn og selvrefleksjon».
Gratis

Hovedforedraget:
David Mitchell

14:00-14:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
Av Mitchells syv romaner har to blitt kortlistet
til Man Booker-prisen. Fra forfatterskapet
startet i 1999 med Ghostwritten, har han
stødig utgitt kritikerroste romaner og
bidratt med noveller til verdens ledende
litteraturtidsskrifter. For norske lesere er
han kanskje mest kjent for boken Cloud
Atlas som ble filmatisert med Tom Hanks i
hovedrollen. Boken var en sensasjon både
blant kritikere og i akademia; den amerikanske
litteraturkritikerlegenden Fredric Jameson
beskrev romanen som en ny scifi-versjon av
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Vigdis Hjorth

Litteraturkritikk som møte
mellom historier
14:30-15:30 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN | KRITIKERSEMINARET

Kritikere leter etter overgripende historier:
Hvilke litterære tradisjoner kan et verk plasseres
i og leses i lys av? Hvilke tendenser kan man
se når man leser forfatterskap mot hverandre?
Hvordan blir møtet med litteraturen formet
av kritikerens egne historier? Litteraturkritiker
Margunn Vikingstad diskuterer disse spørsmålene med utgangspunkt i arbeidet med en
samling litteraturkritiske essays som kommer ut
høsten 2016 under tittelen Trulaus dekadanse.
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for
Kritikerlagets medlemmer

Torsdag 26. mai

den historiske romanen, og at den var «defined
by its relation to future fully as much as to
past.» Ingen dårlig attest! Mitchell er aktuell
med romanen Slade House som straks inntok
plass på Top 10-lista til det verdenskjente
bransjetidsskriftet Publishers Weekly. Han
er dessuten årets forfatter i kunstprosjektet
Fremtidsbiblioteket. Gå ikke glipp av David
Mitchells forelesning om spøkelser!
120,- | Foredraget holdes på engelsk

Etter forbrytelsen
15:00-15:50 | TELTET

David Mithcell

At det ikke blir noen happy ending er
åpenbart fra første side. I to av fjorårets
svenske romaner, som begge er aktuelle på
norsk i år, skriver kritikerroste unge svenske
forfattere om etterdønningene av en forbrytelse. Karolina Ramqvists Den hvite byen, og
Jessica Schiefauers Når hundene kommer,
er to romaner som går inn i det dramatiske,
i avgjørende øyeblikk da livet endrer retning
og de gjør det med en intensitet og språklig
gnist som fanger leserne. Møt dem i samtale
med Vigdis Hjorth.
Boksalg og signering | 120,45

«Det är inte sant att det
man oroar sig mest för inte
kommer att inträffa. Snarare
är det nog högst troligt att
det gör det.»
Karolina Ramqvist: Den vita staden

Ny amerikansk poesi
15:00-15:50 | CAFÉ STIFT

Torsdag 26. mai

De tre amerikanske poetene på programmet
møter sine norske gjendiktere. Ikke bare får
du sjansen til å høre poetene lese på sitt eget
språk, men de norske versjonene av diktene gir
også et innblikk i hvordan oversetterprosessen
har foregått. Ariana Reines og Anna Kleiva,
CAConrad og Gunnar Wærness, Julian
T. Brolaski og Leif Høghaug står alle på
scenen for å delta i en fullpakket og rasende
spennende opplesningrekke.
Boksalg og signering | 120,-|
Arrangementet foregår på engelsk

«Alt vi ikke forstår må vi
huske ord for ord.»
Gunnar Wærnes: Bli verden

Bilder for barn – bøker for
voksne?
15:00-15:50 | GALLERI ZINK

Mens tegneserier for voksne er utbredt og
helt stuerent, har bildebøker og illustrert
skjønnlitteratur fremdeles problemer med
å få fotfeste blant et voksent publikum. Vi
ser tegn til endring også her til lands, som
for eksempel at bildebøker for voksne fra
2014 kan meldes på innkjøpsordningen, men
prosessen med å nå ut til et større publikum
er seig. Forfatter Gro Dahle, tegneserieskaper
Øystein Runde og illustratør og forfatter
Anna Höglund diskuterer hva bildebøker og
illustrert skjønnlitteratur tilbyr den voksne
leseren. Er det bare snakk om «enkle»
historier, eller bidrar det visuelle uttrykket til
en ny måte å lese på?
120,-
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Dark Eastern Destinies
15:00-16:15 | NANSENSKOLEN
BJØRNSONSAMTALEN

Sofi Oksanen møter her til samtale med
Øst-Europa-kjenneren Aage Borchgrevink
om sitt fokus på kvinners identitet og
liv i de tidligere Sovjet-statene. Hvordan
leve med et horestempel? Hvordan leve
med seg selv? Oksanens kvinneskikkelser
kjemper for selvforståelse og selvrespekt
der de konfronteres med skjønnhetsdyrking,
spiseforstyrrelser, trakassering og trafficking.
Hvordan unngå at smertene overføres på
senere generasjoner? Publikum inviteres til å
komme med spørsmål.
I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer,
Nansenskolen og Lillehammer museum |
120,- | Samtalen foregår på engelsk

Fra norsk skole
til hellig krig

16:00-17:00 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Hva er det som skjer når ungdom som vokser
opp i Norge går inn i ekstreme jihadistiske
miljøer og i ytterste konsekvens verver seg
som fremmedkrigere eller vier sitt liv til terror?
Vi har invitert et ekspertpanel til å diskutere
radikalisering og mulige mottiltak.
Yousef Assidiq har selv vært innom radikal
islam og jobber nå med forebygging av
radikalisering og ekstremisme i organisasjonen
JustUnity. Lars Akerhaug har skrevet bok
om Hassan Dhuhulow, som vokste opp i
Larvik og som endte sitt liv som terrorist
på et kjøpesenter i Nairobi i 2013. Laila
Bokhari har forsket på terrorisme og politisk
motivert vold og har særlig engasjert seg
i hvordan radikalisering kan motvirkes på
myndighetsnivå. Petter Nesser er terrorforsker
ved FFI og er aktuell med en bok som tar for
seg terror i Europa fra 2001 til i dag. Samtalen
ledes av forfatter og filosof Joakim Hammerlin.
120,-

Hva er en god bok?

16:00-16:50 | KULTURHUSET BANKEN,
FESTSALEN
Litteraturen kvalitetsvurderes hele
tiden. Av forfatteren selv, av redaktør,
kritiker, akademiker, blogger, stipend- og

innkjøpskomité – og av leseren. Hvilke
kriterier legges til grunn for vurdering? Hva
ligger i litterær kvalitet? Dreier det seg
om håndverkets kvalitet, om nyskaping og
tradisjon som kvalitet, eller om den subjektive
leseopplevelsen?
En blogger, en kritiker og en forfatter møtes
til samtale om sitt syn på kvalitetsvurdering av
litteratur.
Nora Nordskar Hoel, Jan Kjærstad og
Bernhard Ellefsen. Samtalen ledes av Helene Uri.
I samarbeid med Forfatterforeningen |
120,-

16:00-16:45 | BJERKEBÆK | OMVISNING
Ved skrivebordet i Røssumstua på Bjerkebæk
skrev Sigrid Undset den verdensberømte
middelaldertrilogien om Kristin Lavransdatter. I
denne stua starter fortellingen og høytlesningen
om Kristin og hennes dramatiske liv.
Arrangør: Bjerkebæk | 110,- | Festivalpass
gjelder ikke

Forbudt kjærlighet hos
Undset og Shakespeare

17:00-17:50 | BJERKEBÆK

Både Sigrid Undset og William Shakespeare
skriver om den forbudte kjærligheten, om
to som vil ha hverandre mens familien
og normene sier nei. Men verken i Kristin
Lavransdatter eller Romeo og Julie er det
så enkelt som at kjærligheten er ren og
omgivelsene onde.
For den unge Undset ble Shakespeare en
port inn i mytene og historiene fra en forgangen
tid. I dette foredraget utforsker Inger Merete
Hobbelstad hvordan Undset ble inspirert av
Shakespeare, og hvordan de skildrer den
umulige og overveldende kjærligheten.
120,-

Ungdomsromanen
– en sjanger i krise?
17:00-17:50 | GALLERI ZINK

Norske ungdomsromaner får sjelden mye
oppmerksomhet i media og av bokhandlere,
og dermed heller ikke av forlagene.

Én forfatter, flere språk

17:00-17:50 | TELTET

De fleste av oss har vansker med å utrykke oss
på ett språk, men hvordan er det det med dem
som skriver på to? Både Niviaq Korneliussen
og Beate Grimsrud bruker to skriftspråk i
forfatterskapet sitt. Hvordan former dette
bøkene og hva slags frihet gir det at det er
forfatteren selv og ikke en utenforstående
oversetter som skriver boka om fra svensk til
norsk eller fra grønlandsk til dansk? Forsvinner
det noe på veien, eller er det en berikelse? Hva
skjer med en romankarakter når den bytter fra
norsk til svensk, eller fra dansk til grønlandsk?
Programleder: Joanna Rzadkowska
120,-

Torsdag 26. mai

Kristin Lavransdatter
– en dramatisk
kjærlighetshistorie

«Ungdomsromaner selger ikke», får man høre.
Ungdommene selv sier de leser lite eller ikke i
det hele tatt. Er det håp for ungdomsromanen?
Kan og vil bokbransjen løfte sjangeren,
eventuelt på hvilken måte? Skriver i det hele
tatt forfatterene bøker som kan fenge dagens
ungdom? Fjorårets vinner av Uprisen, Sigbjørn
Mostue, holder årets Uprisen-foredrag.
120,-

«Forårets nat giver mig liv,
og Sara kysser mig. What a
day to realize I’m not dead.
Kærligheden har reddet mig.
And I realize. This is my
coming-out story.»
Niviaq Korneliussen: HOMO sapienne

Sakte bilder

– Samtidsfotografiet
17:00-19:00 | LILLEHAMMER
KUNSTMUSEUM | UTSTILLINGSÅPNING
Åpning ved Tomas Espedal. Poesivandring ved
Eline Holbø Wendelboe.
Utstillingen gir et bilde av norsk
kunstfotografi i en tid der det digitale bildets
flyktighet dominerer. Kunstnerne i utstillingen
fornyer på ulike vis ideen om det spesifikt
fotografiske. Med ulike virkemidler skaper de
forsinkelser i erfaringen av bildet, slik at det
oppstår en stillhet og et rom for refleksjon.
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Kurator: Christine Hansen og Janeke Meyer Utne.
I samarbeid med Lillehammer
Kunstmuseum | 100,- | Gratis for inviterte
med adgangskort

Mord i mai

17:00-18:00 | BANKGATA 22 | HJEMME
HOS

Torsdag 26. mai

Det blir hjemmekoselig og intimt hos Øyvind
og Marte Granaasen Fougner, men også
innslag av uhygge når Tom Egeland diskuterer
mord og kriminallitteratur med Hans Olav
Lahlum og Jørgen Brekke. Lahlum har med seg
Haimennesket, som er en klassisk og Agatha
Christie-inspirert krimroman i den populære
serien med K2 og Patricia, mens Jørgen Brekke
tropper opp med sin siste bok Paradisplaneten,
hvor den gråhårede, men iherdige trønderske
etterforskeren, Odd Singsaker er tilbake.
120,-

med Linn Ullman og Richard Ford i samtale
med John Freeman. De har begge et stort
og anerkjent forfatterskap bak seg og noe
av det de har felles er at de har skrevet om
mødre, Ullmann i høstens bok De urolige og
Ford i essayet «My mother, in memoriam».
De litterære utfordringene et slikt tema
bringer inn på skrivebordet er noe av det de
skal snakke om. Men før vi kommer så langt
får du presentert kremen av ny amerikansk
litteratur, stjerneskuddet Alexandre Kleeman,
norgesvennen Ariana Reines og poeten,
som blir omtalt som sin generasjons Allen
Ginsberg, CAConrad. Det hele rammes
inn, geografisk kledelig, av Julian T.
Brolaskis gammelcountry. Utdeling av det
skjønnlitterære oversetterfonds pris.
Boksalg og signering | 300,- |
Bokklubbmedlem 225,-| Arrangementet vil
foregå på engelsk

Barnebokbar

18:00-19:00 | 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 Arne
Svingen, Liv Marit Weberg, Bjørn Ingvaldsen,
Lisa Aisato, Widar Aspeli og Jill Moursund.
Konferansier: Magnhild Bruheim.
Arrangør: NBU | Gratis

Litterær festaften

19:00-21:00 | MAIHAUGSALEN
Årets festaften vil både gi deg noe nytt og noe
du visste du likte. Med Rebecca Dinerstein
som konferansier inviterer vi til høytidsstund

Rebecca Dienstein
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Linn Ullmann

Richard Ford

Klar tale

20:00-22:00 | TELTET

Ny norsk humor
22:00-23:00 | TELTET

Når tre av landets mest morosame forfattarar
møtast kan det ikkje bli gale! Prosaforfattar Kjersti
Rorgemoen, altmogleg-skribent Agnes Ravatn og
sakprosaforfattar Kristin Fridtun er alle kjende for
sitt vidd og sine skarpe pennar. Men kva er det
som gjer ein tekst morosam? Og kvifor er det slik
at nynorskforfattarar er meir vittige enn dei som
skriv på bokmål? Kanskje får vi svar ... 120,-

«Eg bur på overtid på ein
vindfull leigehybel. Eg forstår
ikkje kvifor ingen har hive
meg ut for lengst, det er
eit hybelhus som er til for
studentar. Og student har
eg ikkje vore på fleire år. Det
hender eg får spørsmålet
Har ikkje du budd der veldig
lenge? Då har eg alltid lyst til
å svare Har ikkje du hatt det
fjeset der veldig lenge?»
Kjersti Rorgemoen: Håpet og festen

Kristin Fridtun

Litteraturquiz

22:00-24:00 | KULTURHUSET BANKEN,
FESTSALEN

Tradisjon 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

Torsdag 26. mai

Marta Breen lurer på hvorfor folk fortsatt
synes det er verre med fulle kvinner enn fulle
menn. Hun irriterer seg også over at Hollywood
ikke klarer å skildre kvinnelige journalister.
Amal Aden lever med politibeskyttelse fordi
hennes kamp for frihet, likestilling og seksuell
frigjøring i de muslimske miljøene i Norge
er for sterk kost. Breen er aktuell med Den
store rumpefeiden der hun med et kritisk og
humoristisk blikk ser nærmere på visuell støy
rundt kvinners kropper. Aden er aktuell med sin
første roman Jacayl er kjærlighet på Somali,
som forteller en brutal historie om knuste
drømmer, og om ung kjærlighet i et Somalia der
ære og plikt settes først. Møt de to forfatterne
og samfunnsdebattantene i samtale med
Hanne Kristin Wolden.
I samarbeid med Kultur- og
samfunnsutvalget i Lillehammer | 50,-

Julian og Rio

23:00-01:00 | TELTET

Julian T. Brolaski er ikke bare en av de
dyktigste poetene i USA om dagen, han
er også en av spydspissene i den nye
skeive countrybevegelsen. Sammen med
backingbandet Rio Bravo fra Gjøvik serverer
han gammel-country i tradisjonen etter Hank
Williams. Ryktene på Lillehammerprærien sier
at publikum både kommer til å gråte og danse!
120,-

Julian T. Brolaski
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Annonse

HYGGELIG PUB MED GOD MUSIKK OG STEMNING
Åpent hver dag fra 11 til 03
Haakons pub, Storgaten 95, Lillehammer

50

Annonse

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
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Fredag 27. mai

Amal Aden
David Mitchell UK
Maja Lunde
CAConrad US
Hanna Dahl
Frank Bill US
Alexandra Kleeman US
Bobbie Peers
Antonie Compagnon FR
Vigdis Hjorth
Broen
John Freeman

Fredag 27. mai

Fredag 27. mai
Luridiumstyven
09:30-10:15 | TELTET

William Wenton oppdager at han ikke er som
alle andre. Riktignok har han alltid lurt på
hvorfor familien hans har dekknavn, hvorfor
han er ualminnelig god til å knekke koder, og
hvorfor bestefaren forsvant sporløst i Londons
undergrunn for åtte år siden ... Bobbie Peers
debuterte i høst og gjorde braksuksess med
Luridiumstyven. Boka vant ARKs barnebokpris
og er blitt omtalt flere steder som en norsk
Harry Potter. Møt Bobbie i et forfattermøte der
han vil fortelle om kodeknekking, spenning og
barn med uforklarlige evner.
10-13 år | Gratis

Kjærlighet på Somali

10:00-10:45 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Fredag 27. mai

Litteraturkritiker Anne Cathrine Straume
omtalte boka til Amal Aden og Håvard
Syvertsen, Jacayl er kjærlighet på somali, som
en sørgelig forutsigbar og sørgelig aktuell
fortelling. Den forteller en brutal historie om
kjærlighet, basert på skjebnen til en av Adens
nære venninner fra Somalia. Møt Aden og
Syvertsen i samtale om boka, tvangskultur og
kjærlighet.
14-17 år | Gratis

Terror

10:00-10:45 | TYRILI

Vi hører om terrorisme nesten hver dag, og det
preger livet vårt. Hva er egentlig terrorisme?
Hvor farlig er det? Hvorfor oppstår terrorisme
og kan man bli kvitt den? Harald Skjønsberg
gir en innføring i terrorismens historie fra Guy
Fawkes til Anders Breivik, fra det som regnes
som det første terrorangrepet i 1605 til i dag.
Programleder: Magnhild Bruheim.
13-15 år | Gratis

Hvorfor er jeg her?

10:00-10:45 | GALLERI ZINK

Jeg lurer på hvorfor jeg er her, – akkurat
her. Ville alt vært helt annerledes om jeg var
et annet sted? Ville jeg vært en annen da?
En som også lurte på hvorfor jeg var der?
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Hvorfor er jeg her?

Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin
har skrevet og illustrert en vakker og poetisk
bildebok som kan brukes som utgangspunkt
for å snakke om identitet og flukt, og kommer
til festivalen for å lese og fortelle fra den.
6-9 år | Gratis

«Tenk om jeg var på vei
til et ukjent sted sammen
med tusenvis av mennesker.
Der ingen visste hvor
lenge vi kunne bli. Og
hvor lenge vi måtte vente
på å komme hjem.»

Constance Ørbeck-Nilssen: Hvorfor er jeg her?

Kreativt Europa

10:00-10:50 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN

Velkommen til informasjonsmøte om «Kreativt
Europa», som er EUs program for de kulturelle og
kreative sektorene og som gir norske kulturaktører mulighet til å samarbeide internasjonalt
og til å nå ut til et større europeisk publikum. Et
av delprogrammene i Kreativt Europa er støtte
til oversettelse og markedsføring av litteratur.
Litteraturstøtten lyses ut årlig frem til og med
2020 og gir muligheter for forfattere, oversettere
og forlag i Norge og Europa for øvrig. I tillegg
til den årlige utlysningen vinteren 2016, er
det planlagt en flerårig utlysning på litteratur
høsten 2016. Kulturrådet er norsk kontaktpunkt
for Kreativt Europa og vil i dette seminaret
informere om de europeiske mulighetene for
norske aktører på litteraturområdet.
Arrangør: Kulturrådet | Gratis

Hemmelige hytter

Mina i villmarken

10:00-10:45 | PLAN B

11:00-11:30 | TELTET

Skolebibliotekarforeningens litteraturpris
2016 deles ut til Anna Fiske for hennes
forfatterskap av barne- og billedbøker. Fiske
har skrevet mange egne bøker og tegneserier,
og illustrerer også bøker for andre forfattere.
Vær med å hylle Anna Fiske og hør henne lese
fra boka Hemmelige hytter.
Arrangør: Skolebibliotekarforeningen | 6-9
år | Gratis

Anna Höglunds bøker om Mina og Kåge er
relasjonsdramaer for de aller minste! Kåge vil
bare se på TV, mens Mina vil ut i skogen og
plukke bær og ordne litt for seg selv. Höglund
leser og forteller fra bokserien som er full av
funderinger rundt det å leve sammen.
3-6 år | Gratis

Hvor står fotografiet i
den digitale tidsalder?

11:00-16:30 | LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM
FOTOSEMINAR
Seminaret belyser fotografiets stilling
i kunstfeltet og den nye interessen for
fotoboken de siste årene. Her presenterer
både fotohistorikere og fotografer sine
perspektiver.
Arrangør: Lillehammer Kunstmuseum | 250,| 100,- for enkeltforedrag

11:00-11:45 | GJØVIK BIBLIOTEK
Har du lurt på hvordan ulike ansiktsuttrykk
kan tegnes? Lisa Aisato tar med seg bøker
og tegnesaker, og viser blant annet hvordan
triste og vennlige øyne ser ut, og hvordan en
krusedull kan bli til et hode med en høne på
toppen. Til slutt leser hun høyt fra en av sine
vakre bøker.
6-9 år | Gratis

11:00-11:50 | CAFÉ STIFT
John Freeman, tidligere redaktør i Granta,
startet i fjor sitt eget magasin: Freeman’s Own.
I dette tidskskriftet har han samlet bidrag fra
noen av verdens ledende forfattere. Dette er
et prosjekt det er verdt å følge med på, og på
Café Stift får du en presentasjon som vil gi deg
lyst til å være med på reisen.
120,- | Arrangementet foregår på engelsk

Broen

11:00-12:30 | LILLEHAMMER KINO

Scandinavian Noir er blitt et begrep på
verdensbasis, og ingen tv-serie eksemplifiserer
denne trenden bedre enn Broen. Serien er
forsøkt gjenskapt i USA, men møtet mellom
meksikansk og amerikansk politi kunne ikke måle
seg med sine danske og svenske forelegg. Hva er
forskjellen? Hvorfor har en serie om kriminalitet
på de to sidene av Øresundbrua fengslet tvtittere over hele den vestlige verden? Hva er
det med Saga Norén fra Ländskrim Malmö,
og hvordan har regissør Rumle Hammerich og

Fredag 27. mai

Levende streker

Freeman’s own

Broen
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hans kollegaer klart å lage den kanskje beste
sesongen hittil? Rumle Hammerich og Asbjørn
Slettemark, som er aktuell med boka 101
tv-serier viser klipp og diskuterer.
I samarbeid med Den norske filmskolen og
Lillehammer Filmklubb | 120,-

Arbeiderlitteratur i
Sverige og ideologisk
litteraturkritikk

11:30-12:30 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN | KRITIKERSEMINARET

Det foregår hele tiden forhandlinger om hvilke
temaer og estetiske former som aksepteres
som «høyverdig» litteratur. På 1930-tallet
utvidet en gruppe arbeiderforfattere
forståelsen av hva litteraturen kunne
behandle, og i våre dager blomstrer
arbeiderlitteraturen på nytt. Rasmus
Landström vil i lys av denne tradisjonen
diskutere forholdet mellom estetikk, ideologi
og sosial klasse. Landström er litteraturkritiker
i Dagen ETC, Arbetet og Arbetarbladet.
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for
Kritikerlagets medlemmer

Fredag 27. mai

Til oversetterens pris
12:00-12:50 | SØNDRE PARK
OVERSETTERTIMEN

Alf van der Hagen i samtale med mottaker av
Det skjønnlitterære oversetterfonds pris. Prisen
overrekkes under Litterær festaften torsdag kveld.
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis

Grøss og gru!

12:00-12:45 | TYRILI

Oppgjøret er den siste boka i Hilde Hagerups
spennende og grøssende serie om spøkelsene
på Frostøy. Tom Egeland er aktuell med Den
store spøkelsesboka, der han har samlet ALT
en trenger å vite om spøkelser. Møt de to
forfatterne til en programpost der grøssene vil
være mange!
10-13 år| Gratis

Jeg er døden

12:00-12:45 | GALLERI ZINK

Døden er et tema mange voksne syns det er
vanskelig å snakke med barn om. Forfatter og
kunstnerisk leder for Sykehusklovnene, Elisabeth
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Jeg er døden

Helland Larsen, har skrevet en bok der døden
fremstilles som noe normalt og naturlig, noe som
er en del av livet. I denne programposten møter
Helland Larsen, musiker Paal Viken Bakke og
illustratør Marine Schneider et sårt tema på en
nær og vakker måte.
6-9 år | Gratis

4 forfattere og 1 band
12:00-12:50 | MAIHAUGSALEN

Forfattermøter med Knut Nærum, Hans Olav
Lahlum, Hanne Sigbjørnsen og Sigbjørn Mostue.
Musikk av Brother Savannah. Forfattere
og band er stemt frem av elever fra alle de
videregåene skolene i Lillehammer. Elevene
har selv drevet prosjektet fram og planlagt
forestillingen gjennom hele skoleåret. De leder
også arrangementet selv.
15-18 år | Gratis

Mensen

12:00-12:45 | PLAN B
Hva er det som det aldri har blitt utgitt bøker om
i Norge før? Som er såpass skamfullt og pinlig
at det ikke snakkes høyt om i det offentlige
rom – og såpass fremmed og truende at bilder
av det sensureres på Instagram? Marta Breen,
Ruth Lillegraven og Jenny Jordahl er alle
bidragsytere i en ny antologi om mensen, og
kommer for å opplyse, lese og diskutere.
13 – 15 år | Gratis

Couer de Leon i
Skandinavia

12:00-12:50 | KAFEEN I KUNSTMUSEET
I 2007 kom langdiktet Coeur de Lion ut i USA,

Ariana Reines

og siden den tid har denne boka blitt en
generasjonsdefinerende utgivelse som for alvor
satte Ariana Reines på kartet som poet. Boka
ble i fjor oversatt til norsk og dansk, og i den
sammenheng vil vi finne ut av hvilken påvirkning
den har hatt i de skandinaviske landene. Ariana
Reines samtaler med Anna Kleiva, sin norske
gjendikter, og med Caspar Erik, dansk poet og
stor fan av Ariana.
120,- | Samtalen foregår på engelsk

Barnebokbad

12:00-12:45 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Fredagslunsj

13:00-13:50 | SØNDRE PARK | LUNSJ I
PARKEN

Ta en kopp kaffe og nyt våren akkompagnert
av god litteratur. Den svenske forfatteren
Jonas Hassen Khemiri leser fra romanen
Alt jeg ikke husker, Inger Elisabeth Hansen
leser fra samlingen Å resirkulere lengselen,
avrenning foregår, Rune Berglund Steen leser
fra romanen Mogador, Carsten Jensen leser
fra Den første sten og Ruth Lillegraven leser
fra sin ferske diktsamling for barn, Eg er eg er
eg er, som kommer ut til høsten. Programleder:
Birger Emanuelsen.
Gratis

Mitchell møter Lunde

13:00-13:50 | KULTURHUSET BANKEN,
FESTSALEN

Fredag 27. mai

Barn bokbader Vera Micaelsen! I løpet av
våren har tre skoleklasser på mellomtrinnet
i Lillehammer hatt høytlesing i klassen av
Discosatan av Vera Micaelsen. I etterkant
har de, gjennom filosofiske samtaler med
samtaleleder Pål Brekke Indregard, jobbet
med forskjellige temaer fra boka og kommet
fram til spørsmål de ønsker å stille forfatteren.
En representant fra hver klasse vil bli valgt
til å være klassens spørsmålsambassadør,
og denne trioen vil utgjøre panelet som skal
bokbade Micaelsen.
I samarbeid med Lillehammer bibliotek,
Litteraturhus Lillehammer og Foreningen
!les | 10-13 år | Gratis

er forfatter av blant annet bokserien Livets
døtre og mangeårig litteraturkritiker i VG.
Vassenden er litteraturprofessor og har deltatt
i forskningsprosjektet Norsk litteraturkritikks
historie 1870–2000, hvor han blant annet
har skrevet om litteraturkritikken i VG i
etterkrigstida. Med dette som utgangspunkt
vil de diskutere hvordan holdninger til «høyt»
og «lavt» har vist seg i litteraturkritikkens
kvalitetskriterier.
Arrangør: Kritikerlaget | 120,- | Gratis for
Kritikerlagets medlemmer

Suksessforfatteren David Mitchell er aller
mest kjent for romanen Cloud Atlas, som også
ble filmatisert. Da Maja Lunde skrev kritikerog salgssuksessen Bienes historie var hun
sterkt inspirert av nettopp denne romanen.
Magasinredaktør John Freeman leder an

Høyt og lavt i
litteraturkritikken

12:45-13:45 | KULTURHUSET BANKEN,
HOLBØSALEN | KRITIKERSEMINARET
Eirik Vassenden og May Grethe Lerum i
samtale med kritiker Bjørn Ivar Fyksen.
Det sies ofte at skillet mellom «høy-» og
«lavkultur» ikke lenger er like tydelige,Ariana
men Reines
lever disse forestillingene likevel videre? Lerum

Maja Lunde
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På flukt

14:00-14:50 | KAFEEN I KUNSTMUSEET

David Mitchell

når Mitchell og Lunde møtes til samtale om
skriveprosess og påvirkning.
Boksalg og signering | 120,- | Samtalen
foregår på engelsk

En poesivandring i
sakte bilder

13:00-13:20 | LILLEHAMMER
KUNSTMUSEUM

Fredag 27. mai

Poesi og fotografi: Opplev utstillingen Sakte
bilder gjennom et utvalg av festivalens poeter.
Skuespiller Eline Holbø Wendelboe fremfører
tekster av disse poetene. Utvalg ved Mathias
R. Samuelsen og Janeke Meyer Utne.
I samarbeid med Lillehammer
Kunstmuseum | 50,-

Kulturhuset live

I fjor la flere hundre tusen mennesker ut på
den farefulle flukten til Europa. Mange druknet
på veien og i Europa møtte de stengte dører.
Amnesty har derfor lansert en kampanje
som heter #ForsvarArtikkel14 der vi står
opp for menneskers rett til å søke asyl, og
krever trygge og lovlige veier til Europa for
mennesker på flukt.
Vi inviterer til sofasamtale hvor du vil møte
noen av personene som er portrettert i boken
Flukt. De har flyktet fra Syria til Norge, og de
vil her fortelle sin egen historie, slik at du blir
kjent med menneskene bak tallene. Samtalen
vil ledes av Beate Ekeløve-Slydal, politisk
rådgiver i Amnesty International.
Arrangør: Amnesty Norge | 120,-

Richard Ford om livet
med Frank

14:00-14:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
Frank Bascombe vil helst leve et fredelig og
tilbaketrukket forstadsliv. Gjennom årene
har han dukket opp i bok etter bok av den
amerikanske forfatteren Richard Ford. I Fords
siste roman, Let me be Frank with You, som er
aktuell i den norske oversettelsen Det kunne vært
verre, oppsøkes han av gamle venner, en ekskone

13:00-14:00 | TELTET

NRK P2 sender direkte fra Teltet på Stortorget

Festivalradio med blant andre Amal Aden og
Tomas Espedal. Programleder: Siss Vik.
Gratis, du har allerede betalt via tv-lisensen

Pitchekonkurranse: Nye
serier for barn og unge

13:00-15:00 | LILLEHAMMER KINO

Åtte manusforfattere pitcher hver sin idé
til en dramaserie for barn og unge. En
jury bestående av kompetente personer
i film-Norge gir tilbakemeldinger foran
deltakerne og publikum. En underholdende
og nervepirrende konkurranse, der man
ser hva som legges vekt på av innhold og
formidlingsevner. Juryen kårer én av de
åtte forfatterne, som vinner den gjeve
pitcheprisen.
I samarbeid med Lillehammer Foundation
for the Arts og Østnorsk Filmsenter | Gratis
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Richard Ford

og vilt fremmede – og kanskje trenger han disse
menneskene like mye som de trenger ham?
Ellen Sofie Lauritzen samtaler med Richard
Ford om Frank og særlig den siste boka som
utspiller seg i et orkanherjet USA.
Boksalg og signering | 120,- | Samtalen
foregår på engelsk

«Når man blir gammel, som
jeg, lever man for det meste
blant livets skrot og skrammel
uansett.» Richard Ford: Det kunne vært verre
Standup forfatterscene
14:00-14:50 | GALLERI ZINK

Tør du å lese fra din egen tekst? Forfatterne fra
Forfatterseminaret leser, men scenen er også
åpen for andre som har lyst til å prøve seg.
I samarbeid med Nansenskolen |Gratis

Utdeling av Bokhandelens
forfatterstipend

Eirik Ingebrigtsen, fra Forfatterforeningens
Litterære råd, vil samtale med forfatterne om
bøkene deres, om det å skrive og om deres tanker
om fremtidig forfatterskap. Stipendene deles
ut av Trine Stensen fra Bokhandlerforeningen.
Bokhandlerforeningen deler årlig ut tre
stipend til nye og sterke forfatterskap. Det er
Forfatterforeningens litterære råd som innstiller
forfattere til stipendene.
Arrangør: Bokhandelforeningen | Gratis

Et mangfold av forfulgte
stemmer

Forhåndssalg av billetter frem til 1 time før
programposten begynner.
Se info om billettsalg s. 92
og er noe mer enn bare politiske flyktninger.
De representerer de talløse uavhengige,
kritiske og skapende ytrerne som kjemper for
demokrati og et humant samfunn, og som
av den grunn blir forfulgt, fengslet og drept.
Denne ettermiddagen i teltet skal publikum få
høre et mangfold av forfulgte stemmer.
I samarbeid med Norsk PEN | Gratis
| Arrangementet foregår på norsk og
forfatternes morsmål

Fra Indiana til Lillehammer
15:00-15:50 | CAFÉ STIFT

Terje Thorsen møter Frank Bill til samtale om
hardkokt prosa. Universet i Bills noveller ligger
langt fra det nordmenn flest ferdes i, men
det Amerika som males frem har vi forhold
til gjennom filmer og serier. Det skremmende
er at der forfatteren kommer fra er dette
virkelighet. Det er ingen overdrivelse å si at
Frank Bills bøker er en real knyttneve i magen.
Boksalg og signering | 120,- | Samtalen
foregår på engelsk

«Oransje geværild splitta
den klebrige husvognlufta.
Knuste Lazarus’ høyre kne, så
det venstre, som to egg mot
asfalt.»

Fredag 27. mai

14:00-14:50 | SØNDRE PARK
Møt årets stipendmottakere og hør
dem lese fra bøkene sine

Billetter:

Frank Bill: Forbrytelser i Southern Indiana

15:00-16:30 | TELTET

Presentasjon av fribyforfattere i Norge
I Norge finnes det over 50 forfattere,
skribenter og kunstnere som er såkalte
fribyforfattere. Samtlige har opplevd
forfølgelse, sensur, knebling og andre trusler
som følge av sine ytringer. Av den grunn har de
blitt invitert til og fått beskyttelse i en av de 14
norske fribyene for forfulgte forfattere, og slik
fått ytringsfriheten tilbake. Fribyforfatterne
i Norge kommer fra over 20 forskjellige land

Frank Bill
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25 merkesteiner

16:00-19:00 | LILLEHAMMER

Fredag 27. mai

Vandring i norsk litterær kanon
Tjuefem sitatsteiner er felt ned i sentrumsgatene i Lillehammer. Skuespiller Morten Jostad
inviterer til undring, ettertanke og innsikt når
han tar publikum med på en byvandring hvor vi
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 | 120,-

Kritisk ettertanke
17:00-17:50 | CAFÉ STIFT

Kommer du hit kan du oppleve en litterær perle,
en dagsaktuell debatt eller en annen overraskelse som er planlagt tett opptil festivalen.

Tre av norges mest profilerte litteraturkritikere,
Karin Haugen fra Klassekampen, Bernhard
Ellefsen fra Morgenbladet og Marta Norheim
fra NRK møtes for å diskutere tre av fjorårets
viktigste utgivelser: Linn Ullmanns De urolige,
Johan Harstads Max, Mischa og Tettoffansiven
og Morten Strøksnes Havboka. Hvorfor fikk
nettopp disse bøkene så mye oppmerksomhet,
så mange lesere, så mange nominasjoner og
så mange priser? I ettertankens lys; hva anser
kritikerne som bøkenes styrker og svakheter?
120,-

Digital nostalgi

Fersk amerikansk prosa

Mange norske lesere ble kjent med den
franske litteraturprofessoren Antonie
Compagnon gjennom boka En sommer med
Montaigne. Nå er han tilbake med en bok om
hvordan det ville ha sett ut om Baudelaire,
Proust og Montaigne var på sosiale medier.
Boka er bygd opp på samme måte som En
sommer med Montaigne og En sommer med
Proust, med 40 korte stykker som reflekterer over digital virkelighet og syr det hele
sammen med klassisk fransk litteratur. Fore-

Ellen Sofie Lauritzen snakker med Rebecca
Dinerstein og Alexandra Kleeman om deres
siste romaner. De to litterære stjerneskuddene
fra New York har på hver sin måte beskrevet
avhengighet og kjærlighet fra ulike romantradisjoner. Kleeman skriver i tradisjonen etter
Margaret Atwood og Dinerstein etter Paul
Auster, men tematikken møtes på flere punkter.
Boksalg og signering | 120,- | Samtalen
foregår på engelsk

Åpen post

16:00-16:50 | KAFEEN I KUNSTMUSEET

16:00-16:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
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draget tar utgangspunkt i den ferske norske
utgaven av Digital melankoli.
Boksalg og signering | 120,- | Foredraget
holdes på engelsk

17:00-17:50 | TELTET

Kristin Lavransdatter
– en dramatisk
kjærlighetshistorie

17:00-17:45 | BJERKEBÆK | OMVISNING
Ved skrivebordet i Røssumstua på Bjerkebæk
skrev Sigrid Undset den verdensberømte middelaldertrilogien om Kristin Lavransdatter. I
denne stua starter fortellingen og høytlesningen om Kristin og hennes dramatiske liv.
Arrangør: Bjerkebæk | 110,- | Festivalpass
gjelder ikke

Sigrid Undset og skatten
på Kalvskinnet
18:00-18:50 | BJERKEBÆK | SIGRID
UNDSET-FORELESNINGEN

Sprudlende vorspiel

18:00-19:00 | KIRKEGATA 66 | HJEMME
HOS

Banknatta

19:00-03:00 | KULTURHUSET BANKEN
Under Banknatta syder og koker det i og utenfor
Kulturhuset Banken. Bli med og hei fram de
beste poesislammerne fra Norge, Sverige og
Danmark som gir jernet i Holbøsalen. I Festsalen
kan du oppleve en konsert utenom det vanlige
når Ferdigsnakka LIVE entrer scenen med Hanna
Dahl, Christelle Ravneberget, Liv Køltzow,
Rebecca Dinerstein og Vigdis Hjorth i samspill
med Bendik Hovik Kjeldsberg, Nils Martin Larsen
og Emile The Duke. Hør Liv Gulbrandsen gjenfortelle Knausgårds Min kamp, bind for bind og
opplev Torstein Andersens Bukowski-monolog,
før du til slutt kaster deg ut i en herlig avslutning
med Broen.
Min kamp 1-3
19:00
Café Stift
Poesislam		
20:00
Holbøsalen
Bukowski		
20:00
Café Stift
Ferdigsnakka LIVE 21:00
Festsalen
Min kamp 4-6
22:00
Café Stift
Broen		
23:00
Festsalen
DJ Vogt og Kleiva 00:30
Festsalen
350,- for hele kvelden |
Kveldens bankdirektør: CAConrad

Fredag 27. mai

Arkeolog Ingvald Undset hadde mye å takke
Videnskabsselskabet i Trondheim for, og hans
datter gjorde det, både med pengegaver
og en verdifull boksamling. Hva fikk Ingvald
Undset med seg fra Videnskabsselskabet
som hans datter kunne ha nytte av i sitt
arbeid? Hvilke skatter inneholdt samlingen fra
Bjerkebæk som Selskabet mottok like etter at
Sigrid Undset var død?
Historien Nan Bentzen Skille vil gå inn på
i årets Undset-forelesning begynner i 1760
med biskop Gunnerus og ender i 2016 med et
seminar i København, hvor et av klenodiene fra
Undset-samlingen på Kalvskinnet er gjenstand
for ny forskning.
Arrangør: Sigrid Undset-selskapet (SUS) |
120,- / SUS-medlemmer 100,-

En beretning om den store intellektuelle vekkelsen som har hjemsøkt vårt land
inviterer Klassekampen til debatt.
Arrangør: Klassekampen | Gratis

Min kamp 1-6

19:00 og 22:00 | CAFÉ STIFT
Min kamp. Bøkene har vakt debatt og en
selvbiografisk bølge, gledet lesere verden over,
plasserte Karl Ove Knausgård på forsiden

I samarbeid med beboerne i kontorfellesskapet
bestående av arkitekter, journalister, psykologer
og en musiker inviterer vi til litteratursalong
med Gine Cornelia Pedersen og Vigdis Hjorth.
Både Gine Cornelia og Vigdis bidrar til kvalitet
og humor i norsk samtidslitteratur. Etterpå er
det Banknatta!
120,-

Postmodernisme på norsk
18:00-18:50 | CAFÉ STIFT

I anledning Bjarne Riiser Gundersens
bok Da postmodernismen kom til Norge.

Liv Gulbrandsen

61

av New York Times Magazine og sørget for at
norsk litteratur har inntatt en unik posisjon
internasjonalt. Suksessen har gledet og
forarget. I fjor gjenfortalte Liv Gulbrandsen
klassikeren Kristin Lavransdatter på 30
minutter. I år vil Livs tidvis alvorlige, tidvis
raljerende gjenfortelling samle publikum til to
uforglemmelige maratonøkter på Café Stift.
Vær der!

Poesislam

20:00-22:00 | HOLBØSALEN
Tradisjonen tro arrangerer Foreningen !les et
forrykende og uforutsigbar poesislamshow
på selveste Banknatta. Poesislamscenen i
våre naboland har blitt et fenomen og den
norske scenen er i vekst. I kveld forenes noen
av de ypperste kreftene i et show som viser
det beste Norden har å by på fra denne
kanten av litteraturen. Poesislam befinner seg
i krysningspunktet mellom diktopplesning,
standup og spoken word.
Arrangør: Foreningen !les

Fredag 27. mai

Bukowski

20:00-20:40 | CAFÉ STIFT
Den amerikanske poeten og romanforfatteren
Charles Bukowski har vært inspirasjon for
talløse forfattere og musikere. Hans rå og
ærlige fortellerstil, og ikke minst hans egen
person, skapte et univers som fasinerte lesere
over hele verden. Skuespiller Torstein Andersen
har satt sammen flere norske oversettelser,
gjort av Geir Nergaard, til monologen «Været
er varmt på baksiden av klokka mi». Dette er
en forestilling fylt av elendighet, humor og
sognmunter virkelighetsbeskrivelse.

Broen

Broen

23:00-00:30 | FESTSALEN
Broen har vunnet et stort og entusiastisk
publikum gjennom sin frodig miks av britpop,
hip-hop, syrepunk, Paul Simon, spoken
word og vest-afrikansk rytmikk. Når Heida
Karine Jóhannesdottir Mobeck (tuba), Hans
Hulbækmo (trommer), Marianna S.A. Røe
(vokalist), Lars Ove Fossheim (gitar) og Anja
Lauvdal (synth) entrer scenen finner publikum
veien til dansegulvet.

DJ Vogt og Kleiva
00:30-02:30 | FESTSALEN

Anna Klaiva vender tilbake til Gudbranddalen
for å DJe. Hun har tatt med seg
forfatterveninne Stina Vogt, og sammen utgjør
de DJ-Vogt og Kleiva.

Ferdigsnakka LIVE
21:00-22:00 | FESTSALEN

I år igjen kjører vi på med Ferdigsnakka LIVE!
Konseptet som blander ny norsk litteratur
og musikk. En revidering av lydboka som
har satt dype spor i måten vi tenker på
framføring av litteratur. Litteraturen framføres
av Hanna Dahl, Christelle Ravneberget, Liv
Køltzow, Rebecca Dinerstein og Vigdis Hjorth.
Lydteppet leveres av Bendik Hovik Kjeldsberg,
Nils Martin Larsen og Emile The Duke.
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Anna Kleiva

Annonse
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Lørdag 28. mai

Morten Strøksnes
Siri Seljeseth
Tomas Espedal
Merethe Lindstrøm
Hassan Blasim IQ
Hans Olav Lahlum
Gine Cornelia Pedersen
Jonas Hassen Khemiri SE
Levi Henriksen
Tor Even Svanes
Carsten Jensen DK
Åse Brandvold

Lørdag 28. mai

Lørdag 28. mai

Boka eller livet?

Marmoreringsworkshop

To av Norges beste prosaister, Tomas Espedal
og Merethe Lindstrøm, møtes for å snakke om
nærhet og avstand i litteraturen sin. Hva går
foran? Boka eller livet?
Espedals bøker har alltid hatt en
nærhet til hans egen tilværelse, men
det er ført i Lindstrøms siste roman, den
brageprisvinnende, Fra vinterarkivene, at
hun skapte biografiske bølger. Hvordan ser
hun på utgivelsen nå et halvt år etter, og
hva med Espedals kommende bok? Vil den
også dreie seg rundt forfatterens hverdag og
omgangskrets?
Boksalg og signering | 120,-

09:00-12:00 | LILLEHAMMER
KUNSTMUSEUM, VERKSTEDET

Marmorering eller kunsten å male på vann.
Bli med på marmoreringsworkshop og få en
innføring i håndverket som blant annet er
knyttet til klassisk bokdesign!
Det tar mange år å lære seg å marmorere,
men gjennom denne praktiske workshopen
får du en rask innføring, med fokus på
eksperimentering og utprøving. Etter endt
verksted sitter du igjen med all grunnkunnskap
og inspirasjon du tenger for å begynne på
egenhånd. Workshopen blir ledet av Apen
Apen, som er en prosjektgruppe etablert av
Thomas Kjellberg, Mats Omland og Steinar
Borø. Husk klær som liker malingsøl!
600,-

11:00-11:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Peppa på torget!
10:00-10:30 | TELTET

Peppa Gris elsker å leke og være sammen med
familien sin og vennene sine. Lillebror Georg er
veldig glad i dinosaurer, men det beste Peppa
vet er å hoppe opp og ned i gjørmedammer. Siri
Ingul er forteller og Henning B. Hanssen spiller
og synger, og sammen har de laget et morsomt
program for de minste om den superpopulære
lille grisen.
2-6 år | Gratis

Merethe Lindstrøm

Lørdag 28. mai
Tomas
Espedal
Peppa
Gris
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Tomas Espedal

Skjulte skatter i
Bjørnsons hjem

11:00-11:45 | AULESTAD | OMVISNING

Bukkene Bruse på badeland

Bukkene Bruse
kommer til byen

11:00-11:45 | GRAVDAHL BOKHANDEL
Bjørn Rørvik og Gry Moursunds bøker om
Bukkene Bruse er blitt utrolig populære blant
både små og store barn. Møt illustratør Gry
Moursund som kommer til Gravdahl for å tegne
og fortelle fra de moderne klassikerne.
2-8 år | Boksalg og signering | Gratis

Angst og ambisjoner

11:00-11:50 | LILLEHAMMER KINO

Siri Seljeseth

Kjærlighetslengsel
og sjølhat
12:00-12:50 | AULESTAD

I fire diktsamlinger viste Tor Jonsson hvilken
kolossal kraft som finnes i hvert enkelt
menneskes kjærlighetslengsel, men også hva
som kan stå på spill:
Var eg ein Gud,
ville eg skapa
kjærleik og død
berre kjærleik og død.
35 år gammel tok han livet sitt. I år er han
hundreårsjubilant. Hans biograf Ingar Sletten
Kolloen forteller om Tor Jonsson liv og dikting
og hvorfor stadig nye generasjoner finner fram
til diktene hans.
120,-

Sol hele natta

12:00-12:50 | SØNDRE PARK
OVERSETTERTIMEN
Rebecca Dinersteins ettårige opphold i
Nord-Norge avstedkom først diktsamlingen
Lofoten i 2012. Nå har hun også skrevet en
roman, om blant annet kunst, kjærlighet
og kulturkollisjoner, inspirert av mennesker
og natur der oppe. Med lun humor og
newyorkerens forundrede blikk på alt fra
midnattssol og markblomster til norske
talemåter og tradisjoner gjør hun landsdelen
ny for oss. Gleden over språklige finurligheter
deler hun med sin oversetter, Ingrid Haug, og
her samtaler de om hvordan The Sunlit Night
ble til Sol hele natta.
Arrangør: Norsk Oversetterforening |
Gratis | Samtalen vil foregå på engelsk

Lørdag 28. mai

Tre unge kvinner i Oslo strever med
hverdagslige problemer. Det har det blitt god
tv av. I løpet av høsten 2015 mottok serien
Unge lovende flotte kritikker for sin humor og
sitt alvor. Serien har blitt sammenlignet med
Lena Dunhams Girls, men ligner på denne på
samme måte som Mykle ligner på Kerouac.
Varslet Unge lovende starten på en ny bølge
av dynamiske norske serier om samtidens
20-somethings? Har the millenials i Norge
endelig klart å produsere noe for tv som
slår an på tvers av generasjoner? De unge
og lovende Gine Cornelia Pedersen og Siri
Seljeseth i samtale med Marta Breen.
120,-

Kunstomvisning i dikterhjemmet
I Bjørnstjerne Bjørnsons hjem er veggene i
stuer og ganger fylt med kunstverk fra fjern og
nær. I dette europeiske byhjemmet på landet
finner vi malerier av Skagenmaler Krøyer, Erik
Werenskiold, Frits Thaulow og Theodor Kittelsen
– et lite kunstgalleri i seg selv.
Arrangør: Aulestad | 110,- | Festivalpass
gjelder ikke

67

To hundre og sekstini dagar

Å miste ein ven
12:00-12:45 | TELTET
FAMILIEFORESTILLING

Roald Kaldestads biletbok To hundre og sekstini
dagar handlar om venskapet mellom to små
ungar, ein gut og ei jente, og tankane til guten
når jenta må flytte. Kaldestad fortel mens dei
stemningsfulle illustrasjonane til Bjørn Rune Lie
fyller storskjermen og Roy Ole Førland spelar.
Ei vakker og poetisk førestilling til refleksjon og
ettertanke om å miste ein ven og kanskje aldri
få han tilbake.
5-9 år | Gratis

Den amerikanske koblingen
12:00-12:50 | KAFEEN I KUNSTMUSEET

Lørdag 28. mai

Høsten 2015 utkom to tykke romaner som
begge har kunsten og en forflytning fra Norge
til USA som bakteppe. Johan Harstads Max,
Mischa og Tetoffansiven, og Magnet av Lars
Saabye Christensen. Hvorfor er nasjonen
på den andre siden av Atlanteren så viktig?
Hvorfor dukker dette stadig opp i norsk
litteratur? To av landets viktigste og mest
folkekjære forfattere i samtale med John Erik
Riley, som selv er forfatter og er kjenner av
amerikansk litteratur.
Boksalg og signering | 120,-

Marmoreringsworkshop
12:30-15:30 | LILLEHAMMER
KUNSTMUSEUM, VERKSTEDET

For presentasjon av verkstedet, se side.x
600,68

Lørdagslunsj

13:00-13:50 | SØNDRE PARK
Rune Christiansen leser fra sitt nye prosjekt,
Merethe Lindstrøm fra Fra vinterarkivene,
Elisabeth Helland Larsen fra Jeg er døden og
Tor Even Svanes leser fra Til Vestisen. Konferansier: Ane Nydal.
Gratis

«Det slår henne at dette
er første gangen han har
sagt noe mens han har stått
utenfor lugardøren. Det
bekrefter bare det hun har
visst hele tiden.»
Tor Even Svanes: Til Svartisen

En vårdag med Compagnon
13:00-13:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
INTERNASJONALT FORFATTERMØTE

Fredrik Wandrup bokbader den bestselgende
franske forfatteren og litteraturprofessoren
Antoine Compagnon. Heldigvis snakker de
begge engelsk, for anledningen! Compagnon,
hvis bok En sommer med Montaigne ble en
overraskende bestselger, forklarer bakgrunnen
for prosjektet, og kanskje har han selv teorier
om hvorfor boka ble så populær!
120,- | Arrangementet foregår på engelsk

Hassan Blasim

En poesivandring
i sakte bilder

13:00-13:20 | LILLEHAMMER
KUNSTMUSEUM
Poesi og fotografi: Opplev utstillingen Sakte
bilder gjennom et utvalg av festivalens poeter.
Skuespiller Eline Holbø Wendelboe fremfører
tekster av disse poetene. Utvalg ved Mathias
R. Samuelsen og Janeke Meyer Utne.
I samarbeid med Lillehammer
Kunstmuseum | 50,-

Slå opp i ordboka!

14:00-14:20 | SØNDRE PARK
FOLKETALE

Surrealisme etter Saddam
14:00-14:50 | CAFÉ STIFT
INTERNASJONALT FORFATTERMØTE

For ti år siden flyktet forfatter og filmskaper
Hassan Blasim fra post-Saddam Husseins
Irak til Finland. Derfra har han skrevet bøker

Dikt & forbannet løgn
14:00-15:00 | TELTET

Direktesending i NRK P2
En time som er viet poesien. Programleder
Hans Olav Brenner sparker i gang prosjektet
«Dikt & forbannet løgn» som inviterer til kåring
av Norges beste dikt i ulike kategorier.
Arrangør: NRK | Gratis, du har allerede
betalt via tv-lisensen

Berre kjærleik og død
14:00-14:50 | AULESTAD

I framsyninga Berre kjærleik og død av Ingar
Sletten Kolloen, slepp vi diktaren Tor Jonsson inn
i teatret med si historie. Han innleia eit forhold
til journalisten Ruth Alvsen i 1950, og tok livet sitt
berre eit halvt år seinare, 35 år gamal.
Ruth Alvsen søker å finne svar på kvifor
det gjekk som det gjorde. Ho leitar i papira
hans og ho leitar i eigne minne. Under det
heile dirrar tre spørsmål: Skriv Tor Jonsson
frå fyrste stund si forteljing om eit varsla
sjølvmord? Kvifor tok han sitt eige liv? Og
kunne nokon ha hindra det?

Lørdag 28. mai

Forfattar, kåsør og språkekspert Kristin Fridtun
snakkar om noko vi alle har eit meir eller
mindre avslappa forhold til: ordbøker. Anten
det er Oxford English Dictionary eller Spynorsk
mordliste, har alle over ein viss alder bladd,
leita i og drassa rundt på dei. Ordbøkene står
sjeldan framst på den litterære scena, men for
mange skrivande har dei ein sjølvsagt plass.
«Ord lever ikke i ordbøker, de lever i sinnet
vårt», sa Virginia Woolf – likevel slo hun stadig
opp i ordbøker. Kva er det med desse bøkene?
Gratis

som har gjort suksess på flere språk og i vår
foreligger romanen Lik på utstilling på norsk.
Blasims blanding av humor og mørke, det
absurde og det alvorlige, setter ham i en
tradisjon etter Kafka og Daniil Kharms. Med
andre ord en arverekke som burde interessere
mange norske lesere. I samtale med Ane Nydal.
Boksalg og signering | 120,- | Samtalen
foregår på engelsk
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Wenche Strømdahl spelar Ruth Alvsen.
Hallbjørn Rønning spelar Forteljaren. Jarl
Strømdal er Komponist og musikar. Nora
Evensen har regi.
120,-

Asylmarsjen 2016

14:00-15:30 | NANSENSKOLEN
Husker du Asylmarsjen for 10 år siden, hvor
43 unge afghanske menn gikk fra Oslo til
Trondheim til Oslo for å få oppmerksomhet
rundt sin kamp for å få bli i Norge?
Asylmarsjen 2016 går i fotsporene deres: med
start i Trondheim og den når sitt mål med
dette folkemøtet. Åse Brandvold, som har
skrevet boka En flukt som aldri tar slutt, eksasylsøker Zahir Athari, Rune Berglund Steen,
som står bak Svartebok over norsk asylpolitikk,
Emil A. Erstad, som er aktuell med boka Farvel,
Syria, den danske forfatteren Carsten Jensen,
som har utgitt blant annet reportasjeboka
«Alt dette kunne vært unngått» og Abdihalim
Abuhashis, en 20 år gammel syrisk flyktning
som bor på Lillehammer, møtes for å diskutere
livet på flukt, asylsøkeres stilling i Norge og
asylsøkernes plass i litteraturen.
120,-

Det amerikanske valget

15:00-15:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
Mange her på berget lurer veldig på hva som
kan være galt med de amerikanske konservative,
og i disse valgtider kan man virkelig undre
seg over tilstandene i forbundsstatene.
Kommentator og journalist Frank Rossavik har
skrevet boka Blant republikanerne, som prøver
å forklare for oss sosialdemokrater hvordan
det er mulig at halvparten av USA stemmer på
våpenglade kristenfundamentalister. Og hvem
passer vel bedre til å diskutere dette, med
Rossavik, enn USA-ekspert, maratonløper og
krimforfatter Hans Olav Lahlum.
Boksalg og signering | 120,-

Jonas Hassen Khemiri i
samtale med Jan Kjærstad
16:00-16:50 | TELTET

Av og til kommer det forfatterskap som klarer
å plassere virkeligheten og litteraturen opp
mot hverandre på en slik måte at det oppstår
forklaringsmodeller vi må ta stilling til.
Jonas Hassen Khemiri er en av disse sjeldne
toneangivende prosaistene og hans bøker
har overskredet landegrenser og språk. Det er
klart at vi her har å gjøre med et virkelig viktig

Lørdag 28. mai
Jonas Hassen Khemiri
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forfatterskap, som vi bare har sett begynnelsen
på! Dette vil garantert bli et av festivalens
høydepunkter: vår egen Kjærstad i samtale
med den ferske Augustpris-vinneren Khemiri.
Boksalg og signering | 120,-

Norsk litterær kanon med
amerikanske briller
16:00-17:00 | LILLEHAMMER

Den amerikanske forfatteren Rebecca
Dinerstein har tidligere bodd et par år i
Norge, har tilegnet seg det norske språket og
er glad i norsk litteratur. I forkant av Norsk
Litteraturfestival har hun installert seg på
Lillehammer og i Sigrid Undsets skrivestue på
Bjerkebæk for å trekke til seg den litterære
atmosfæren som ligger over byen. Gjennom
en vandring hvor hun tar oss med fra sitatstein
til sitatstein i byens gater, skal amerikaneren
gi oss sitt blikk på norsk litteratur.
Maks antall deltakere: 40 personer |
Oppmøte ved Lillehammer bibliotek |
Gratis

UPOLERT
– Afghanske drømmer

16:00-17:10 | KULTURHUSET BANKEN,
FESTSALEN | FORTELLERFORESTILLING

Kristin Lavransdatter
– en dramatisk
kjærlighetshistorie

16:00-16:45 | BJERKEBÆK | OMVISNING
Ved skrivebordet i Røssumstua på Bjerkebæk
skrev Sigrid Undset den verdensberømte
middelaldertrilogien om Kristin Lavransdatter. I
denne stua starter fortellingen og høytlesningen
om Kristin og hennes dramatiske liv.
Arrangør: Bjerkebæk | 110,- | Festivalpass
gjelder ikke

Tre kvinner.
Jenny – Sigrid – Kristin

17:00-18:15 | BJERKEBÆK

Jenny – Sigrid – Kristin. To sentrale kvinner i
Sigrid Undsets forfatterskap i møte med dikteren
på Bjerkebæk. Jenny og Kristin speiler hverandre,
mens Sigrid selv går i dialog med begge. Tekster
er hentet fra romanene Jenny og Kristin
Lavransdatter og fra Undsets artikler og brev.
Nye dialoger oppstår i treffpunktet mellom tre
kvinneskjebner.
Skuespillere: Helena Klarén, Eline Holbø
Wendelbo og Gro Ann Uthaug, Manus /
regi: Morten Jostad, Kostymer: Line Maher
Produksjon: Tema Teater. 250,-

Lørdag 28. mai

Unge norskafghanere forteller sine egne
historier fra eget liv. Mange reiste som
mindreårige asylsøkere, helt alene. Deres mål
var ikke nødvendigvis Norge. Rene tilfeldigheter
gjorde at de likevel endte her, og ble nødt til
å skape seg et liv her. Forestillingen handler
om barndom i Afghanistan, farefulle reiser, et
fremmed land, en usikker fremtid og om det å
være ung afghaner i Norge. Men aller mest vil
den handle om drømmen om en bedre fremtid.

Med Mustafa Rahimi, Masi Haidari, Latifa Ali,
Farida Ahmadi, Zaki Amini, Yæhya Najafizada,
Hamidullah Ibrahimi, med flere.
UPOLERT er et brobyggerprosjekt
etablert i samarbeid med Fortellerfestivalen,
Afghanistankomiteen i Norge og Nansen
Fredsenter, og som driftes av Kristine Haugland,
Liv Marie Skaare Baden og Lise Forfang Grimnes.
120,-

Tre kvinner
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Til havs

17:00-17:50 | CAFÉ STIFT
Morten Strøksnes Havboka vant bokhøsten,
og Bragepris, og har gjort en lesende nasjon
interessert i dypvannsfiske. I vår gjør Tor
Even Svanes det skarpt med den poetiske
romanen Til Svartisen. Hva trekker både en
journalist og en skjønnlitterær forfatter mot
havet? Hva kan de si oss om å skrive om båt
og saltvann, fangst og kystkultur? Forfatter
Mette Karlsvik leder samtalen med de to hvor
målet er å nærme seg det litterære havdypet
i de to bøkene.
Boksalg og signering | 120,-

«Hvordan låter en
spermhval? Jo, som lyden
av de dypeste tonene i et
kirkeorgel, men våtere og
med islett av tung surkling.»
Morten Strøksnes: Havboka

Vårt daglige brød
18:00-19:30 | HVELVET

Lørdag 28. mai

Det enkle er ikke bare det beste. I vår del av
verden er det også hellig. Brød og vin, så
enkelt og deilig. Her får du en sjelden sjanse
til å nyte deg gjennom kulturhistorien med
de erfarne fortellerne og forfatterne Ingvild
Tennfjord og Sverre Gunnar Haga. Prisen
inkluderer et glass aperitiff og 3 glass vin til
vinsmakingen og smaksprøver på brød.
Boksalg og signering | 550,- | Festivalpass
gjelder ikke

Levi Henriksen & Babylon Badlands
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Carsten Jensen
om krigens vesen
18:00-19:00 | TELTET

For snart 20 år siden slo han gjennom med
reiseskildringen Jeg har sett verden begynne.
For snart 10 år siden gjenoppfant han seg
selv som forfatter med sjøfartsromanen Vi, de
druknede. Nå er Carsten Jensen tilbake med
Den første sten – en storslått, klassisk roman om
krigens vesen, fortalt som en moderne thriller.
Den første sten utspiller seg i Afghanistan
hvor danske soldater tjenestegjør under
NATOs kommando. En dag forsvinner flere av
dem sporløst. Er de drept, har de gått over til
fienden, er de blitt terrorister? Boka er realistisk
og eventyrlig på samme tid og har høstet
strålende kritikker både i Danmark og her etter
at den kom ut på norsk. Møt ham i samtale med
Hilde Sandvik.
120,-

Pub til pub

21:00-01:00 | HAAKONS, PADDYS, NIKKERS,
TELTETMed Christer Mjåset, Levi Henriksen
& Babylon Badlands
I år er det Levi Henriksen som sammen med
Christer Mjåset inviterer til pub til pub-runde.
Den tradisjonsrike og underholdende litterære
vandringen tar deg med innom noen av
Lillehammers triveligste kneiper, samtidig som
du får åndelig føde. Kvelden avsluttes med
konsert av Levi Henriksen & Babylon Badlands
i det flotte speilteltet vårt. Levi og bandet
presenterer smakebiter fra debutalbumet
Det beste bandet i himmelen. Gjør klar for
rockmusikk som berører og beveger!
Gratis

Annonse
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Søndag 29. mai

Lars Saabye
Christensen
Mathias Eick
Johan Harstad
Jan Kjærstad
Alexander Rybak
Dennis Storhøi
Kristin Fridtun
Ingar Sletten Kolloen
Rebecca Dinerstein US
Terje Emberland
Tore Stavlund

Søndag 29. mai

Søndag 29. mai

Alexander Rybak

Tambar

Hvem er det som
tramper på min bro?

12:00-15:00 | MAIHAUGEN

Søndag 29. mai
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Trolldag på Maihaugen
Ta med deg hele familien og opplev en dag full
av forestillinger, dans og verksteder! Alexander
Rybak og Dennis Storhøi samler hordene på
Dansarvollen med sin forestilling om Trolle og
den magiske fela. Før det vil Gry Moursund,
illustratøren bak de populære Bukkene Bruse
på badeland og Bukkene Bruse vender tilbake
lære deg å tegne troll, Lisa Aisato vil fortelle
om Tambar, mens Ove Røsbak forteller fra sin
bok Trollstenen. Det blir dans og teater med
Gausdal Kulturskole og Fron Kulturskole, og
Trollgeir og Onkel Nut dukker opp i Helena
Klarén og Henrik Slåens skikkelse.
I samarbeid med Maihaugen og Teater
Leven | For hele familien | Ordinær billett til
Maihaugen | Festivalpass går gratis

Pamuk på tyrkisk og i
oversettelse
12:00-12:50 | SØNDRE PARK
OVERSETTERTIMEN

Enkelte tyrkiske Orhan Pamuk-kritikere påstår
at det er lettere å lese Pamuk i oversettelse til

Alexander Rybakl

fremmede språk enn på tyrkisk. Bakgrunnen
for dette er at de synes språket hans er
komplisert, og mener at han bryter språklige
konvensjoner. Bernt Brendemoen, som har
oversatt fem romaner av Pamuk fra tyrkisk,
vil utdype og kommentere denne påstanden,
og dessuten fortelle litt om den dramatikken
som har omgitt enkelte Pamuk-oversettelser til
andre språk.
Arrangør: Norsk Oversetterforening | Gratis

Johan Harstad i samtale
med Jan Kjærstad
12:00-12:50 | CAFÉ STIFT

Igjen sitter Jan Kjærstad på scenen med en
av sine favoritter blant de yngre forfatterne,
denne gangen Johan Harstad. De to
skal samtale om Harstads mangslungne
forfatterskap.
120,-

25 merkesteiner

12:00-15:00 | LILLEHAMMER
Vandring i norsk litterær kanon
Tjuefem sitatsteiner er felt ned i
sentrumsgatene i Lillehammer. Skuespiller
Morten Jostad inviterer til undring, ettertanke

og innsikt når han tar publikum med på en
byvandring hvor vi 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 | 120,-

Den glemte mann i
Lillehammer
12:00-12:45 | TELTET

Carl Lumholtz regnes som en av de store
oppdagere fra de siste tiår av 1800-tallet og
begynnelsen av 1900-tallet. I nesten 40 år
utforsket han jungler og ørkenstrøk i Australia,
Mexico og Borneo, og han ble internasjonalt
anerkjent som naturviter, etnograf, forfatter,
foredragsholder og fotograf. Lumholtz vokste
opp på Lillehammer og det står en byste av han
i Søndre Park, likevel er det mange som ikke
gjenkjenner navnet og vet hvilket ry han har ute
i verden.
Brukere og arbeidstakere ved Jobben
Lillehammer, Havang Brukerstyrt Senter
Lillehammer og Villa Utsikten har skrevet tekster
inspirert av Carl Lumholtz sitater.
Medvirkende: Berit Kettler, Petter Grønlien,
Hilde Langseth, Tanja Helen Aasvik Nyland,
Sigurd Gudmund Svelle, Jan-Henrik Wik og
Janne Aasebø Johnsen.
Arrangør: Jobben Lillehammer | Gratis

Søndagslunsj

13:00-13:50 | SØNDRE PARK
LUNSJ I PARKEN

Romanens vei

13:00-13:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
Professor Tone Selboe og forfatter Rune
Christiansen samtaler om den engelske 1800–
tallsromanen. Samtalen vil kretse omkring blant
annet George Eliots Middlemarch, Charles

En poesivandring
i sakte bilder

13:00-13:20 | LILLEHAMMER
KUNSTMUSEUM
Poesi og fotografi: Opplev utstillingen Sakte
bilder gjennom et utvalg av festivalens poeter.
Skuespiller Eline Holbø Wendelboe fremfører
tekster av disse poetene. Utvalg ved Mathias
R. Samuelsen og Janeke Meyer Utne.
I samarbeid med Lillehammer
Kunstmuseum | 50,-

Melk og brunost

14:00-14:50 | CAFÉ STIFT
Rebecca Dinerstein og Tore Stavlund er to
ferske, men svært forskjellige forfattere. Men
når de kommer til meieriprodukter har de
begge noe å melde. Dinerstein har skrevet
ode til den norske brunosten i The New Yorker
og Stavlund ga i vinter ut boka MELK, en
romoddysé. Begge er altså godt skikket, fra
hvert sitt perspektiv, til å forklare hva vårt
frokostbord sier om oss, og hvordan norske
meieriprodukter oppleves fra utsiden. Kristin
Fridtun leder samtalen om melka og brunostens
kulturelle betydning i Norge og i USA.
Boksalg og signering | 120,-

Da fascismen kom til Norge
14:00-14:50 | TELTET

Terje Emberlands Da Fascismen kom til Norge,
var et av fjorårets sakprosahøydepunkter. Han
samtaler med Ivo de Figueredo om den mørke,
men også ville historien om det mislykkede
forsøket på å skipe en fascistisk organisasjon i
Norge på 20-tallet.
Boksalg og signering | 120,-

Søndag 29. mai

Sulten? På litteratur, på vår, på mat? Kommer
du til parken ved lunsjtid får du i alle fall
festivalens siste parkopplesning ved Frank
Bill, Tomas Espedal, Hassan Blasim og Tore
Stavlund. Introduksjoner ved Ane Nydal.
Gratis

Dickens A Tale of Two Cities, Wilkie Collins The
Woman in White, Thomas Hardys The Mayor of
Casterbridge og andre verker og belyse noen
av de fellestrekk og narrative disposisjoner
som preger verkene. Samtidig ønsker Selboe
og Christiansen å vise til det store spennet i
sjangerutrykk og fremstillingsformer som også
utvikles gjennom dette litterært sett spennende
århundret.
120,-
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Guro Hoftun Gjerstad

Storbarnsliv

15:00-15:50 | LILLEHAMMER BIBLIOTEK
Forfatter og VG-journalist Guro Hoftun
Gjestad skrev en kommentar der hun klarte
å sette ord på det mange foreldre har erfart:
Våkenettene tar ikke slutt selv om småbarna
vokser til og blir store. I løpet av noen døgn
ble artikkelen delt og lest av tusenvis av
mennesker på Facebook.
Nettmobbing, prestasjonspress, sykelige
skjønnhetsidealer – hva vet vi om tenåringenes
liv og hvordan det er å være snart voksen i
dagens Norge? Og hva kan mamma og pappa
gjøre med klumpen i magen? Foredrag ved
Guro Hoftun Gjestad, etterfulgt av samtale
med Olav Brostrup Müller.
Boksalg og signering | I samarbeid med GD
| 120,-

Hundre og ett dikt

19:00-20:00 | KULTURHUSET BANKEN,
FESTSALEN | KONSERT
Vi lar festivalen tone ut mens Lars Saabye
Christensen leser et utvalg av egne dikt i
samspill med Mathias Eick på trompet og Eyolf
Dale på flygel. Konserten tar utgangspunkt
i Hundre og ett dikt hvor poeten Jan Jakob
Tønseth har gjort et utvalg fra en rekke av
Lars Saaby Christensens diktsamlinger. Eick
og Dales melodiøse musikk setter en ramme
for Christensens tekster som vil imponere og
glede gamle og nye lesere og lyttere.
300,-

Lillehammer i litteraturen
16:00-16:50 | TELTET

Søndag 29. mai
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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-litteraturen med
forfatterne Terje Thorsen, Ingar Sletten Kolloen,
Janne Aasebø Johnsen og Christer Mjåset.
Programleder: Magnhild Bruheim
Boksalg og signering | 120,-

Mathias Eick

Annonse

81

Annonse
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Tilrettelegging av litteratur

24. MAI | FIRST HOTEL BREISETH
LÆRERSEMINAR

Vi inviterer til et inspirasjonsseminar med
tilrettelegging av litteratur som tema. For å
skape leseglede er det viktig å finne rett bok til
rett leser, og det blir innspill fra ulike aktører om
hvordan en kan møte denne utfordringen. Eva
Rekve og Ingebjørg Lundevall fra Leser søker
bok kommer med minikurset «Boka er for alle».
De vil snakke om hvordan en kan inkludere alle
i gode leseopplevelser, lære bort kriterier for
lettlest litteratur og vise frem digitale verktøy
som kan hjelpe deg med å formidle rett bok
til rett leser. Forlagsredaktør i Mangschou
Johanne Hille-Walle vil med utgangspunkt i
Skumring-serien fortelle hvordan forlagene
arbeider med lettlest litteratur, blant annet
gjennom å sikre den litterære kvaliteten,
originaliteten, og å treffe rett målgruppe
gjennom omslag, markedsføring og formidling.
Til slutt blir det forfattermøte med Åshild
Kanstad Johnsen, som vil fortelle om hvordan
hun bruker bøkene sine til å ta opp komplekse
problemstillinger og kjedelige temaer på
en morsom måte. Gratis | påmelding til
pegasus@litteraturfestival.no innen 15. mai

Biblioteket som debattog litteraturhus
24. MAI | KULTURHUSET BANKEN

Folkebibliotekene er møteplasser og arenaer
for formidling, opplysning, offentlig samtale
og debatt. Med prosjektmidler er mange
bibliotek i gang med å utvikle og utstyre
bibliotekene til å fungere enda bedre som
møteplasser og som arenaer for aktiv
formidling.
Vi inviterer til bibliotekseminar hvor
biblioteket som arrangør er tema.
Linn Ullmann åpner dagen med et
inspirasjonsforedrag og Monica Helvig
fra Nasjonalbiblioteket vil snakke om
arrangørkompetanse og publikumsutvikling.
Folkebibliotekene har ulik erfaring med
arrangørrollen og det blir lagt opp til

erfaringsutveksling på slutten av dagen. Her
kan vi lære mye av hverandre!
Pris for seminaret inkl. lunsj er kr 500,- .
Se mer informasjon om seminaret, priser og
påmelding på www.oppland.no/fagomrader/
fylkesbiblioteket. Påmelding innen 10. mai.
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek i
samarbeid med Nasjonalbiblioteket

Seminar

Seminar

Debutantseminar

24. – 26. MAI | NANSENSKOLEN
Norsk Litteraturfestivals årlige seminar
for fjorårets skjønnlitterære debutanter
arrangeres over to dager og arrangeres i
samarbeid med og på Nansenskolen. 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 fra Kjersti A. Skomsvold, Helga
Flatland og Hans Tarjei Skaare. Dag to
handler om skriving i bredere forstand, med
foredrag av Linn Ullmann, Endre Ruset og
Tom Lotherington. Seminaret inkluderer to
overnattinger og det er satt av tid til å delta på
andre festivalarrangementer. Seminarledere:
Kjersti A. Skomsvold og Hans Tarjei Skaare.
Kun for inviterte.

Fribyseminar

24. – 27. MAI | NANSENSKOLEN

Fribyforfatterne får tilbud om et seminar
som går over flere dager og som omfatter et
tilrettelagt faglig program som går parallelt
med litteraturfestivalen. Fribyforfatterne
inviteres til å delta som publikum på
Åpningsforestillingen, i tillegg til at de får
festivalpass og fritt kan benytte seg av
alle festivalens tilbud. I samarbeid med
Norsk PEN, Lillehammer kommune og
Nansenskolen | Kun for inviterte

Nordisk seminar

24. – 25. MAI | NANSENSKOLEN
For tredje år på rad inviterer Norsk
Litteraturfestival forfattere fra Norge, Sverige,
Danmark og Island til et lukket todagers
seminar på Lillehammer. Her skal de dele
tanker om hvorfor de skriver det de skriver,
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Seminar
Seminar

diskutere utfordringer ved å være forfatter
i dagens Norden, lese hverandres tekster og
bli bedre kjent. Alle forfatterne vil de følgende
dagene inngå i festivalens program. Inviterte
deltakere er Jesper Brygger og Caspar Eric fra
Danmark, Niviaq Korneliussen fra Grønland,
Steinar Bragi fra Island, Karolina Ramqvist fra
Sverige, samt Dan Andersen, Inger Bråtveit og
seminarleder Birger Emanuelsen fra Norge.
Kun for inviterte.

Fotoseminar

27. MAI | LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM
Hvor står fotografiet i den digitale tidsalder?
Seminaret belyser fotografiets stilling i
kunstfeltet og den nye interessen for
fotoboken de siste årene. Her presenterer
både fotohistorikere og fotografer sine
perspektiver. Spørsmål kan rettes til Janeke
Meyer Utne, utne@lillehammerartmuseum.
com / tlf 61 05 44 65.
Arrangør: Lillehammer Kunstmuseum | 250,| 100,- for enkeltforedrag

Forfatterseminaret
Et seminar for alle som skriver

24. – 27. MAI | NANSENSKOLEN
Enten du skriver skjønnlitteratur, sakprosa
eller mest for skrivebordsskuffen – her er
arenaen for deg som vil ha inspirasjon
og skrivefaglig påfyll. Et program med
spennende poster: forfatterforelesning,
foredrag, faglige presentasjoner, lesninger og
erfaringsutveksling. Av bidragsytere, bl.a.: Linn
Ullmann, Sofi Oksanen, Aage Borchgrevink, Tom
Lotherington og Endre Ruset. Seminarprisen,
kun kr 3200, inkluderer tre overnattinger,
måltider og festivalpass. 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

Helgekurs i kreativ skriving
27. – 29. MAI | NANSENSKOLEN

Ingen litteraturfestival uten helgekurs i kreativ
skriving på Nansenskolen! Til deg som vil ha
ideer og inspirasjon til egen skjønnlitterær
skriving, sett av denne helga! Øvelsene vil
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være enkle og lekbetonte. Det vil også bli tid
til samtale og tekstkommentarer. Her kan det
være gode tips å hente om du er nybegynner,
samler tekster i skrivebordsskuffen eller går
svanger med ditt eget helt spesielle bokprosjekt.
Kurslærere: Aksel Selmer og Arne Hugo Stølan.
For pris og påmelding se www.nansenskolen.no.
Arrangør: Nansenskolen

Oversettere til Lillehammer
26. – 29. MAI | FIRST HOTEL BREISETH

For 21. gang har NORLA invitert en gruppe
oversettere til litteraturfestivalen. I år deltar
8 oversettere, som alle oversetter Morten
Strøksnes: Havboka til ulike språk. De vil
bl. a. ha workshop om oversettelsene av
boka. De vil også få møte Morten Strøksnes
for å diskutere problemer de har støtt på i
teksten. Vi gleder oss til spennende seminar
med mange språklige utfordringer! NORLAs
oversettere får også mulighet til å delta på
Den norske Forleggerforenings internasjonale
forleggerseminar.
Arrangør: NORLA | Kun for inviterte

Internasjonalt
forleggerseminar

24.-27. MAI | SCANDIC VICTORIA HOTEL

Den norske Forleggerforening og NORLA inviterer
hvert år utenlandske forleggere til et seminar om
norsk litteratur under Norsk Litteraturfestival.
Interessen for å komme til Lillehammer øker
stadig, og i år inviteres forleggere fra Italia,
Spania, Storbritannia og USA. Forleggerne
presenteres for et aktuelt utvalg av norske
skjønn- og faglitterære forfattere.
Arrangør: Den Norske Forleggerforening |
Støttet av Utenriksdepartementet | Kun for
inviterte

Nettverksmøte NLF

09:00-12:00 26. MAI | FIRST HOTEL BREISETH
Norsk Litteraturfestival inviterer Nettverk
for norske litteraturfestivaler til møte med
erfaringsutveksling og faglig oppdatering.
Undergruppa for festivaler med barn- og
ungdomsprogram møtes den første timen,
deretter blir det faglig program for alle
litteraturfestivaler som ønsker å være
representert. Kun for påmeldte

Ester Maria Bjørneboe

Sakte bilder –
Samtidsfotografiet

I maleriutstillingen «Re-novasjoner» har Ester
Maria Bjørneboe tatt utgangspunkt i noe som
hun gjenkjenner som årsak, eller opphav, til
bildene. Det er minner om hendelser, rom og
verk, som over tid har hatt en direkte påvirkning
og betydning for hennes veivalg i kunstnerskapet
og interesse for det abstrakte bildet.
Gratis | Utstillingen henger til 12. juni

LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM
Utstillingen gir et bilde av norsk
kunstfotografi i en tid der det digitale
bildets flyktighet dominerer. Kunstnerne i
utstillingen fornyer på ulike vis ideen om det
spesifikt fotografiske. Med ulike virkemidler
skaper de forsinkelser i erfaringen av
bildet, slik at det oppstår en stillhet og et
rom for refleksjon. Utstillingen inneholder
en fotobokpresentasjon i samarbeid med
Forbundet Frie Fotografer. Kurator: Christine
Hansen og Janeke Meyer Utne.
Gratis | Utstillingen henger til
11. september

GALLERI ZINK

Utstillinger
Utstillinger

Utstillinger

Et liv i tekstil
BJERKEBÆK

Elever ved Lillehammer videregående skole,
design og håndverk, har blitt inspirert av Sigrid
Undsets liv, bøker og hjem. Dette har resultert i
fantasirike kreasjoner som vises på catwalken
under festivalen.
Gratis | Kolleksjonen stilles ut på
Bjerkebæk resten av sesongen

Signe Marie Andersen: Animal
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Annet
Annet

hvis det skal være
bilde på Marmorering ønsker jeg det
bildet av bilde på
en stol.
Lisa Aisato

Fugl, fisk og alt imellom
GALLERI ZINK
Lisa Aisato er en av Norges aller fremste
illustratører, og ble i 2015 kåret til en av de ti
beste forfatterne under 35 år. I tillegg er hun
årets Boklek-forfatter, og har i vår reist rundt
og møtt førskolebarn i hele Oppland. Under
festivalen stiller Aisato ut illustrasjoner fra
flere bøker, blant annet En fisk til Luna, Odd er
et egg og Fugl.
Gratis | Salgsutstilling | I samarbeid med
Galleri Zink | Utstillingen henger til 12. juni

Å tegne med vann
CAFÉ STIFT

Marmorert papir er mest kjent fra bokomslag
og forsatspapir i eldre bøker, men har også
vært brukt til å dekorere innsiden av bokser,
pakke inn medisiner, som bilder på veggen og
som tapet. Suminagashi eller «flytende blekk»
er marmorering av papir med vann og blekk for
å forvandle det til noe levende og fargerik. Det
oppsto i Japan så tidlig som det 12. århundre.
Marmorert papir har sin historie i Øst-Asia,
Sentral-Asia og den islamske verden, Europa
og USA. Marmoreringene er laget av Apen
Apen, en prosjektgruppe etablert av Thomas
Kjellberg, Mats Omland og Steinar Borø.
Gratis
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Hallvard Blekastad –
med Norig i Paris
AULESTAD

Gausdølen Hallvard Blekastad (1883–1966) var
forteller, ordsamler og bildende kunstner som
utdannet seg gjennom hele livet – i Gausdal,
i Norge og ute i Europa. Han var tro mot sine
norske røtter, men lot seg også inspirere av den
europeiske kunsten med blant andre Cézanne
og Matisse.

Boklek

APRIL / MAI | HELE OPPLAND
Boklek er et årlig prosjekt som har som mål
å skape positive litteraturopplevelser for alle
skolestartere i Oppland, og vise at det er
mange veier inn i boka. Årets Boklekforfatter
er Lisa Aisato. Alle barnehagebarn i Oppland
får i løpet av våren mulighet til å møte
Aisato eller formidler Lise Grimnes på sitt
nærmeste folkebibliotek. I tillegg er det lagt
opp til at 6-åringene jobber med prosjektet i
barnehagen.Vi ønsker alle velkommen til å delta
på festivalarrangementer med Lisa Aisato, og
til å besøke hennes festivalutstilling «Fugl, fisk,
og alt imellom» på Galleri Zink.
Boklek-nyheter, tips og ideer til aktiviteter
som kan gjennomføres i barnehagene i forkant

eller etterkant av forfatterbesøket finnes på
www.boklek.no.

Boklek er et samarbeid mellom
Norsk Litteraturfestival, Oppland
fylkesbibliotek og alle de 26
folkebibliotekene i Oppland.

Konkurranser

Brev til kongen

Skriv et brev til kongen vår Harald V og fortell
ham hvorfor det er bra at vi har et kongehus.
Fortell hvorfor du synes det er bra at vi har et
slott, og hvorfor det er bra at Kongen og de
andre i kongefamilien gjør bestemte oppgaver
for landet vårt. Til slutt kan du si hva du selv
synes at en konge bør gjøre for landet sitt. Kan
Kongen vår klare det, tror du? For alle elever
i 4.-7. klasse. Bidrag sendes til bokbussen@
oppland.org innen 6. mai. I samarbeid med
Bokbussen og Oppland Fylkesbibliotek.

Kurs og
verksteder
Bloggkurs

Hvordan kan man skrive for blogg? Hva vil
folk egentlig lese om, hva er det greit og ikke
greit å si på en blogg, og hvordan kan man få
frem budskapet sitt på best mulig måte? Norsk

Illustrasjoner for bokcover

Hva skiller en vanlig illustrasjon fra en som
får havne på coveret av en bok? Hvordan kan
man jobbe med å illustrere tekst, og finnes det
noen gode triks som gjør deg flink til å tegne?
Norsk Litteraturfestival inviterer 7. klassinger
til et heldagskurs der elevene lærer å lage
illustrasjoner for bokomslag. Kurset ble holdt
av Anna Fiske.

Annet
Annet

Mitt ansvar?

Akkurat nå er hundretusenvis av mennesker
på flukt, fra Syria, Afghanistan og andre
konfliktområder. De har forlatt alt og lagt ut
på en farefull reise. Hva drømmer de om? Hva
møter dem? Hva kan vi gjøre for å hjelpe? Skriv
en tekst som tar utgangspunkt i en følelse,
situasjon eller stemning konkurranseteksten
utløser hos deg eller får deg til å tenke på.
Du står fritt til å velge sjanger (dikt, novelle,
leserinnlegg, tale etc.), men det skal være
kort. Skrivekonkurranse for ungdomstrinnet
i Hedemark og Oppland i samarbeid med
Eidsiva Energi, der vinnerklassen får en tur til
Bjerkebæk med forfattermøte. Bidrag sendes
til pegasus@litteraturfestival.no innen 15. april.

Litteraturfestival inviterer til bloggverksted
der elever fra ungdomstrinnet kan lære om
blogging, nettvett, formidling og bildebruk.
Nina Aalstad fra ubok.no ledet kurset.

Alene sammen

Det kan føles ensomt å skrive, og det kan være
lett å tro at man er alene om å drive med det.
Mange tror at man kommer opp av kjellern,
eller ned fra loftet, med en ferdig bok, men
slik fungerer det ikke. Alle som skriver, skriver
sammen med andre. Alle har lesere og alle
som skriver leser andre. Det er viktig å ha noen
enkle teknikker som kan hjelpe en til å komme i
gang eller utvikle seg!
Festivalens kunstneriske rådgiver Mathias
R. Samuelsen og Rune F. Hjemås har i flere år
arbeidet med skrivekurs for ungdom mellom 16
og 20 år. Mange av deltagerene har gått videre
til skriveskoler over hele landet. I vår kommer
de til Lillehammer for å holde et kurs i kreativ
skriving for elever på videregående skole.

Fortellerworkshop

12:00-15:00, 27. MAI | NANSENSKOLEN
Er du mellom 13 og 25 år og har lyst til å være
med på en tverrkulturell fortellerworkshop?
UPOLERT inviterer ungdom på mottak sammen
med ungdom fra lokalmiljøet til en tre timers
fortellerworkshop. Gjennom improvisasjon
og kyndig veiledning leter vi fram små
historier som vi deler med hverandre.
Kursholdere har norsk og norskafghansk
bakgrunn. Grunnleggende norskkunnskaper
er nødvendig, evt. ta med egen tolk. Har du
lyst til å være med? Meld deg på til denne
lise@snirkelsnakk.no og skriv tre setninger om
hvorfor du vil være med.
I samarbeid med UPOLERT
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Dialog om flukt og
inkludering

10:00-13:00, 29. MAI | NANSENSKOLEN

Annet
Annet

Nansen Fredssenter inviterer til dialogseminar.
Du får lære om dialog som metode i fredsarbeid
og møte de norsk-afghanske fortellerne fra
UPOLERT og deltakere fra asylmarsjen 2007.
Dialog handler om å forstå hverandre bedre ved
å se flere sider ved en person og oppdage nye
perspektiver ved en sak. Gjennom fortellerkunst
og politisk aktivisme har afghanske flyktninger
formidlet sin historie. Vi deler erfaringer med
synlighet og hvordan vi kan arbeide for et mer
inkluderende samfunn. Seminaret er ledet av
Norunn Grande. Påmelding til norunn@peace.no.
I samarbeid med Nansen Fredssenter

Hele Norges Magne

25. og 26. MAI | LILLEHAMMER HELSEHUS,
SØRE ÅL, GARTNERHAGEN
I november 2015 tok 83 år gamle Magne
Larsen nordmenn i alle aldre med storm under
Norske talenter på TV 2. Poeten med den
karakteristiske stemmen og den helt spesielle
utstrålingen har trollbundet en hel nasjon
av TV-tittere. Med diktene «Mannen i gata»,
«Bønn til en soldat» og «Jaktkamerater»
har han også skapt en bølge blant nye
diktlesere i sosiale medier. I forbindelse med
litteraturfestivalen turnerer Magne Larsen
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Magne Larsen

på Lillehammers bo- og servicesentere med
opplesning av sine dikt om stort og smått, ting
som har vært og ting som skal bli.
I samarbeid med Den Kulturelle
Spaserstokken | Gratis

Food trucks

På Stortoget vil du finne to food trucks
som serverer mat under festivalen.
VegetarKarnevalen serverer vegetariske
alternativ, mens hos Go’Grilla får du blant annet
amerikansk-inspirert burger og søt potet fries.

Litteraturhus
Lillehammer

Resten av året, når det ikke er festival,
samarbeider vi med Lillehammer bibliotek,
Nansenskolen og Høgskolen i Lillehammer om
helårstilbudet Litteraturhus Lillehammer.

Annonse

Sigrid Undsetselskapet (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. Undsetforelesningen under litteraturfestivalen.

Årets Undset-forelesning:

NAN BENTZEN SKILLE: SIGRID UNDSET
OG SKATTEN PÅ KALVSKINNET
BJERKEBÆK FREDAG 27. MAI KL. 18

Som medlem i SUS får du foreningens tidsskrift Gymnadenia og andre medlemsfordeler. For mer informasjon, se
www.undset.no
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Annonse
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Annonse

Over 80 forskjellige pakater og trykk fra 300,-
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Praktisk info

Praktisk info
Praktisk info

FESTIVALKONTOR

Det vil alltid være holdt av en andel billetter
til publikum med festivalpass og/eller for salg
i døren. Det vil være 3 kortlesere i bruk under
festivalen.

Festivalkontoret er på First Hotel Breiseth, rett
ved togstasjonen, inngang fra Jernbanegata.
Åpent 23. mai, kl. 15:00-18:00, 24.– 28. mai kl.
09:00-20:00 og 29. mai 12:00-15:00.
TLF: 61 24 77 24 / 970 11 516.

Halvparten av våre programposter er gratis, og
de fleste av disse er for barn. Se informasjon
om pris på hver programpost.

BILLETTER

LEDSAGER

Billettsalget på nett, app og over disk stopper
en time før et arrangement, og starter i døra en
halvtime før det begynner

Ledsager går gratis med godkjent
ledsagerbevis, men send gjerne en mail til
annette.seglem@litteraturfestival.no.
Den som ledsages kjøper ordinær billett.

For å kjøpe en billett har du flere valg:
1. Klikk på «Program 2016» på våre nettsider
www.litteraturfestival.no og finn den
aktuelle programposten. Velg «kjøp billett».
2. Har du smarttelefon kan du laste ned
appen eBillett og legge til Norsk Litteratur
festival som sted.
3. Finn Norsk Litteraturfestival på facebook
og klikk på symbolet for eBillett.
4. Kjøp en billett hos festivalbokhandelen
Gravdahl Bokhandel i Storgata i Lillehammer.
5. Kjøp billett på Festivalkontoret på First
Hotel Breiseth.
6. Kjøp billett i døra.

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

OVERNATTING

Når du skal på arrangementet viser du frem
din eBillett på mobil eller papir, og vi skanner
QR-koden for verifisering. (Har du ikke billetten
din kan du hente den på Festivalkontoret ved å
oppgi kredittkortnummeret ditt.)

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

PASS*

KONTAKT

Festivalpass kr 1500,- (Student kr 750,- )
Dagspass kr 550,-

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

VIKTIG FOR DEG MED FESTIVALPASS
*Passene må byttes i armbånd på Festivalkontoret.
*Pass gir adgang til alle programposter såfremt
det er plass og annet ikke er oppgitt.
*Du kan sikre deg plassbillett på de fleste programpostene til kr 10,- gjennom eBillett. Denne
billetten selges ikke på Festivalkontoret. Du må
vise armbåndet sammen med rabattert billett
ved inngangen.
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GRATISARRANGEMENT

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

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

Takk til alle samarbeidspartnere!
Hovedsamarbeidspartnere:

Bidragsytere
Bidragsytere

Offentlige bidragsytere:

SAMARBEIDSPARTNERE OG BIDRAGSYTERE
Amnesty Norge, Aulestad, Barnetreffen, Birkebeineren Hotel & Apartments, Bjerkebæk, Bokhandlerforeningen, Bokklubben, Bokvennen forlag, Café Stift, Cappelen Damm, Clarion Collection Hammer Hotel,
Den amerikanske ambassaden, Den kulturelle spaserstokken, Den norske filmskolen, Den Norske Forfatterforening, Den Norske Forleggerforening, Det norske konsulatet i New York, Det Norske Samlaget,
Ferdigsnakka, Finsk-norsk kulturinstitutt, First Hotel Breiseth, Flamme forlag, Font, Foreningen !Les,
Forlaget Oktober, Forlaget Press, Framtidsbiblioteket, Fritt Ord, Hvelvet, G kultur, Galleri Zink, Gausdal
Folkebibliotek, Gjøvik bibliotek, Gravdahl Bokhandel, Gyldendal Norsk Forlag, Haakons Pub, Jobben
Lillehammer, Kagge forlag, Klassekampen, Kolon forlag, KulSam, Kulturhuset Banken, Kulturministeriet
Slots- og kulturstyrelsen, Leser søker bok, Leseriet, Lillehammer amatørteater, Lillehammer Arts Foundation, Lillehammer bibliotek, Lillehammer ByAvis, Lillehammer Filmklubb, Lillehammer kino, Lillehammer
kulturskole, Lillehammer Kunstmuseum, Lillehammer Læringssenter, Lillehammer Rotary, Lillehammer
Sentrum, Lillehammer Skysstasjon, Lykkelige dager, Mangschou, Manifest forlag, Mølla Hotell, Nansen
Fredssenter, Nasjonalbiblioteket, Nettverk for norske litteraturfestivaler, Nikkers, Norsk barnebokinstitutt, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NORLA, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk Kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk PEN, NSB, NRK bok,
Oppland fylkesbibliotek, Paddy’s, Parkkaféen, Pax forlag, Pelikanen, Plan B, Radisson Blu Lillehammer
Hotel, Regionrådet, Sigrid Undset-selskapet, Spartacus, Statens kulturråd, Tema Teater, Sparebankstiftelsen DNB, Tiden Norsk Forlag, Tyrili, Vigmostad & Bjørke
En stor takk til alle frivillige, forfattere og publikum. Uten dere er dette ikke mulig.
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Medvirkende
Abuhashis, Abdihalim 70
Aden, Amal 49, 54, 58
Aisato, Lisa 22, 24, 39, 48, 55, 78, 86
Al-Jabri, Ali 27
Andersen, Niels Pagh 40
Andersen, Dan 26, 83
Andersen, Torstein 62
Akerhaug, Lars 46
Apen, Apen 66, 86
Arvola, Ingeborg 27
Askildsen, Kjell 29
Aspeli, Widar 48
Assidiq, Yousef 46
Atari, Zahir 70

Medvirkende
Medvirkende

Aurdal, Martine 40
Babylon Badlands 72
Bakke, Paal Viken 56
Basso, Aina 30
Bayati, Sahar 44
Bengtsson, Cecilia 27
Berntsen, Ida 27
Bibi, Sania 17, 24, 41
Bill, Frank 59, 79
Birkvad, Søren 27
Bjerck, Birgit 42
Bjørneboe, Esther Maria 16
Bjørnstad, Taran L. 42
Blad, Hans Petter 30, 31, 40
Blasim, Hassan 69, 79
Bokhari, Laila 17, 24, 41, 46
Borchgrevink, Aage 46, 84
Borge, Arne 43
Bragi, Steinar 28, 83
Brandvold, Åse 70
Brandt, Tatjana 44
Breen, Marta 49, 56, 67
Brendemoen, Bernt 78
Brenner, Hans Olav 69
Brekke, Jørgen 22, 43, 48
Broen 62
Brolaski, Julian T. 46, 48, 49
Brother Savanna 56
Bruheim, Magnhild 26, 48, 54, 80
Brygger, Jesper 28, 40, 83
Bræin, Ingvild 26
Brødet & Eselet 16, 33
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Bråtveit, Inger 26, 83

Grytdal, Per Kristian 22, 26

Bull-Gundersen, Anne 49

Grøntvedt, Nina E. 22, 43

Bøckman, Harald 27

Guddal, Anne Helene 32, 40

Calmeyer, Erika 27

Gulbrandsen, Liv 27, 30, 31, 61

Carstensen, Stian 17

Gulliksen, Geir 27

Christensens, Lars Saabye 68, 80

Gustavsson, Per 26, 38, 40

Christiansen, Rune 68, 79

Guttormsen, Finn 17

Compagnon, Antonie 60, 68

Haga, Sverre Gunnar 72

Conrad, CA 29, 33, 46, 48, 61

Hagen, Alf van der 56

Dahl, Hanna 62

Hagen, Even Aleksander 28

Dahle, Gro 46

Hagerup, Hilde 39, 56

Dahlstedt, Anja 27

Halvorsen, Arild 27

Dale, Eyolf 80

Hammerlin, Joakim 46

Danse Project 17

Hammerich, Rumle 55

Dinerstein, Rebecca 32, 43, 48,

Hansen, Inger Elisabeth 38, 57

60, 62, 67, 71, 79

Hanssen, Henning B. 66

Duzakin, Akin 54

Hareide, Dag 24, 28

Eeg, Harald Rosenløw 42

Harstad, Johan 68, 78

Egeland, Tom 33, 44, 48, 56

Haug, Ingrid 67

Eick, Mathias 80

Haugen, Karin 60, 61

Eide, Elisabeth 16

Hellestveit, Cecilie 32

Eikemo, Marit 27

Henriksen, Levi 72

Ekeløv-Slydal, Beate 58

Hjorth, Vigdis 33, 44, 45, 61, 62

Ellefsen, Bernhard 46, 60

Hobbelstad, Inger Marie 47

Emanuelsen, Birger 28, 32, 43, 57,

Hoel, Nora Nordskar 46
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Holmberg, Niillas 40

Emberland, Terje 79

Hua, Yu 27, 43

Erik, Caspar 40, 57, 83

Høghaug, Leif 25, 46

Erstad, Emil A. 70

Höglund, Anna 38, 46, 55

Erstad, Veronica 40

Høverstad, Torstein Bugge 29

Esaiassen, Brita 27

Ingebrigtsen, Eirik 59

Espedal, Tomas 47, 58, 66, 79

Ingul, Siri 66

Faria, Alice Lima de 41

Ingvaldsen, Bjørn 33, 48

Figueiredo, Ivo de 40, 79

Jafari, Nama 17

Fiske, Anna 38, 39, 55, 87

Jensen, Carsten 57, 70, 72

Flatland, Helga 83

Jobben Lillehammer 79

Ford, Richard 48, 58

Johansen, Eldrid 41

Fredriksen, Bård Folke 27

Johansen, Martine 40

Freeman, John 48, 55, 57

Johansson, Linnéa 27

Fridtun, Kristin 49, 69, 77

Johnsen, Janne Aasebø 79, 80

Furset, Stig Elvis 33

Johnsen, Åshild Kanstad 23, 39, 83

Furuseth, Sissel 41

Jordahl, Jenny 56

Fyksen, Bjørn Ivar 57

Jostad, Morten 31, 38, 60, 72, 78

Førland, Roy Ole 68

Kaldestad, Roald 68

Gjerde, Christian Wiik 38

Kamfjord, Vilde 41

Gjestad, Guro Hoftun 80

Karlsvik, Mette 29, 40, 72

Grande, Ragne 16

Khemiri, Jonas Hassan 57, 70

Granlund, Merete Røsvik 44

Kjeldsberg, Bendik Hovik 62

Grimsrud, Beate 30, 32, 43, 47

Kjærstad, Jan 38, 47, 70, 78

Oksanen, Sofi 30, 42, 46, 84

Stavlund, Tore 79

Kleeman, Alexandra 33, 48, 60

Omland, Stian 26

Steen, Rune Berglund 57, 70

Kleiva, Anna 25, 46, 57, 62

Oppenheimer, Joshua 40

Stensen, Trine 58

Kolloen, Ingar Sletten 67, 80

Ousland, Bjørn 26

Storhøi, Dennis 78

Koritzinsky, Roskva 43

Pedersen, Gine Cornelia 61, 67

Straume, Anne Cathrine 54

Korneliussen, Niviaq 26, 43, 47, 83

Peers, Bobbie 43, 54

Strøksnes, Morten 29, 43, 72, 84

Kramprud, Christin 42

Pettersen, Siri 33, 44

Strømdahl, Jarl 69

Kvalshaug, Vidar 27, 43

Raja, Abid Q. 27

Strømdahl, Wenche 69

Kvam, Christl 28

Ramnefjell, Trygve 23

Sunne, Linn T. 30

Køltzow, Liv 30, 62,

Ramqvist, Karolina 32, 45, 83

Svalastog, Anna Lydia 16

Lahlum, Hans Olav 48, 56, 70

Ratkje, Maja 17

Svanes, Tor Even 68, 72

Landström, Rasmus 56

Ravneberget, Christelle 62

Svarte svingende 32

Larsen, Elisabeth Helland 56, 68

Ravatn, Agnes 49

Svingen, Arne 48

Larsen, Magne 88

Reinertsen, Maria 24

Syvertsen, Håvard 54

Larsen, Nils Martin 62

Reines, Ariana 46, 48, 56

Sævareid, Heidi 23, 32, 42

Larsen, Terje Holtet 29

Rieder, Floor 23, 25

Sørum, Steffen 41

Lauritzen, Ellen Sofie 29, 33, 59, 60

Riley, John Erik 68

Tabassum, Fouzia 24, 41

Lerum, May Grethe 57

Rio Bravo 49

Tenfjord, Ingvild 72

Lian, Torun 40

Rorgemoen, Kjersti 38, 49

Thorsen, Terje 31, 59, 80

Lillegraven, Ruth 56, 57

Rossavik, Frank 70

Thorsen, Thea Selliaas 22, 31

Lincan, Giani 17

Runde, Øystein 25, 46

Ullmann, Linn 22, 43, 48, 83, 84

Lindstrøm, Merethe 66, 68

Ruset, Endre 24, 40, 83, 84

UPOLERT 71

Linnestå, Aasne 17

Rybak, Alexander 78

Uri, Helene 23, 26, 40, 46

Lotherington, Tom 25, 83, 84

Rzadkowska, Joanna 47

Uthaug, Gro Ann 31, 38 72

Lunde, Maja 27, 57

Rønning, Hallbjørn 69

Vassenden, Eirik 57

Männikö, Lisa 42

Rørvik, Bjørn 67

Vik, Siss 43, 58

Merok, Eivind 28

Røsbak, Ove 78

Vikingstad, Margunn 45

Micaelsen, Vera 40, 44, 57

Røssland, Tor Arve 26, 33, 44

Vogt, Stina 62

Mitchell, David 26, 44, 57

Samuelsen, Mathias R. 25, 31, 87

Wandrup, Fredrik 16

Mjåset, Christer 72, 80

Santos, Ingrid dos 41

Weberg, Liv Marit 48

Moe, Kenneth 43

Schiefauer, Jessica 38, 43, 45

Wegelius, Jakob 23, 29

Moseng, Jo Sondre 27

Schiøtz, Cato 49

Weiss, Michael 32, 43

Moslet, Håkon 27

Schneider, Martine 56

Wendelbo, Eline Holbø 31, 38, 44,

Mostue, Sigbjørn 33, 44, 47, 56

Schutten, Jan Paul 23, 25

47, 58, 69, 72, 79

Moursund, Gry 67, 78

Selboe, Tone 79

Wichne, Erlend 40

Moursund, Jill 48

Selnes, Gisle 16

Wilhelmsen, Toril Bye 28

Mugaas, Hilde 42

Seljeseth, Siri 67

William-Olsson, Magnus 44

Müller, Olav Brostrup 28, 80

Sigbjørnsen, Hanne 56

Wolden, Hanne Kristin 23, 49

Myhren, Ingrid Greaker 42

Skaare, Hans Tarjei 83

Wærness, Gunnar 25, 33, 46

Myklebust, Eivind 26

Skjelbred, Ole Johan 29

Økland, Ingunn 43

Naveen, Neha 40

Skjønsberg, Harald 54

Ørbeck-Nilssen, Constance 54

Nawab, Sajida 24, 41

Skille, Nan Bentzen 61

Østby, Hilde 24, 25

Nesser, Petter 32, 46

Skille, Nan Bentzen 61

Aalstad, Nina 26, 30, 87

N’jie, Haddy 22

Skomsvold, Kjersti A. 83

Aamot, Ingunn 23, 38

Noreng, Jan Tore 23, 33, 44

Skotte, Henrik 33

Aareskjold, Solveig 44

Norheim, Marta 60

Skre, Arnhild 24

Nydal, Ane 68, 69, 79

Slettemark, Asbjørn 55

Nærum, Knut 56

Slåen, Henrik 78

Ofstad, Knut 41

Stalsberg, Tom 22, 38

Medvirkende
Medvirkende

Klarén, Helena 31, 38, 72, 78
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Tirsdag 24. Mai
10:00

Kakerlakken med den stygge frakken, KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN Gratis

12:00

Kakerlakken med den stygge frakken, KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN Gratis

13:30

Kakerlakken med den stygge frakken, KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN Gratis

17:00

Ester Maria Bjørneboe GALLERI ZINK Utstillingsåpning Gratis

17:00

Dylan 75! TELTET 120,-

19:00

Åpningsforestilling MAIHAUGSALEN 300,-

Onsdag 25. Mai

Program
Program
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08:23

Litteraturtog TRONDHEIM S - OSLO S Togbillett

09:30

Barn ingen adgang! GAUSDAL FOLKEBIBLIOTEK Per Kristian Grytdal Gratis

09:30

Snart sover du TELTET Lisa Aisato og Haddy N’jie Gratis

09:30

Forfatterforelesningen: Linn Ullamnn NANSENSKOLEN 120,-

10:00

Ulla og bendik bugger by GALLERI ZINK Åshild Kanstad Johnsen Gratis

10:00

Morderens ape PLAN B Jacob Wegelius Gratis

10:00

Destruktive forhold LILLEHAMMER BIBLIOTEK Helene Uri, Heidi Sævareid Gratis

10:00

Livets gåter TYRILI Jan Paul Schutten og Floor Rieder Gratis

11:00

#alfahann TELTET Jan Tore Noreng Gratis

11:00

Bokbussbobler KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN Gratis

11:00

Doblougprisvinnerne leser SØNDRE PARK Gratis

11:00

Mellom diktene NANSENSKOLEN Endre Ruset 120,-

11:00

Fugl, fisk og alt imellom GALLERI ZINK Lisa Aisato Gratis

11:00

Fillerya som skapte en skole KAFEEN I KUNSTMUSEET 120,-

11:00

Hemmelige helter KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN Arnhild Skre og Maria Reinertsen120,-

12:00

Gåten avslørt KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN Jan Paul Schutten og Floor Rieder 120,-

12:00

Nytt amerikansk på norsk CAFÉ STIFT 120,-

12:00

The Cloud Crew slår til igjen SØNDRE PARK David Mitchell og Stian Omland Gratis

12:00

Når ungdom selv får velge GALLERI ZINK 120,-

12:00

Futen LILLEHAMMER BIBLIOTEK Øystein Runde Gratis

12:00

Mellom sjangerne NANSENSKOLEN Tom Lotherington 120,-

12:30

Barn ingen adgang! TYRILI Per Kristian Grytdal Gratis

12:30

En stakkars liten hai PLAN B Per Gustavsson Gratis

12:30

Småbarnssuppe TELTET Bjørn Ousland Gratis

Onsdagslunsj SØNDRE PARK Niviaq Korneliussen, Helene Uri, Dan Andersen og Inger Bråtveit. 		
Gratis

13:00

Biblioteket som integreringsarena – fortjent eller feil? KAFEEN I KUNSTMUSEET 120,-

13:00

Om å overleve rykter og plutselige hendelser MAIHAUGEN Maja Lunde, Ingeborg Arvola og Liv 		
Gulbrandsen Gratis

13:00

SKAM og den nye generasjonen tv-konsumenter LILLEHAMMER KINO Gratis

13:00

Kunsten å prøve KULTURHUSET BANKEN HOLBØSALEN 120,-

14:00

Yu Huas Kina LILLEHAMMER BIBLIOTEK 120,-

14:00

Jeg er glad jeg er norsk SØNDRE PARK Dag Hariede Gratis

14:00

Kan den siste som forlater Gudbrandsdalen vennligst skru av lyset? TELTET 120,-

14:00

Ny nordisk prosa CAFÉ STIFT Jesper Brygger, Steinar Bragi og Birger Emauelsen 120,-

14:00

Et hav av muligheter KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN Morten Støksnes 120,-

15:00

Den beste av de beste GALLERI ZINK Jakob Wegelius og Torstein Bugge Høverstad 120,-

15:00

Sannheten bak poesien LILLEHAMMER KINO CAConrad 120,-

16:00

Langlesning av Kjell Askildsens novellesamling TELTET

16:00

Å forsvinne i teksten CAFÉ STIFT Liv Køltzow og Hans Petter Blad 120,-

17:00

Historiske barnebøker GALLERI ZINK 120,-

17:00

Det utsatte mennesket LILLEHAMMER BIBLIOTEK Sofi Oksanen og Beate Grimsrud 120,-

17:00

Kristin Lavransdatter – en dramatisk kjærlighetshistorie BJERKEBÆK 110,-

18:00

Tre kvinner. Jenny – Sigrid – Kristin BJERKEBÆK 250,-

18:00

Finn morderen! TYRILI Liv «Sherloc» Gulbrandsen Gratis

18:00

John Williams mikroseminar TELTET 120,-

18:00

Hagefest for alle! NANSENSKOLEN 120,-

18:00

Ung salong STORGATA 135 Rebecca Dinerstein, Heidi Sævareid og Anne Helene Guddal 120,-

18:00

IS – verdens farligste terrornettverk KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN 120,-

19:00

Forfattermaraton KULTURHUSET BANKEN Gratis

20:00

Late night literature KULTURHUSET BANKEN Gratis

21:00

Barne og ungdomsbokquiz KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN 120,-

22:00

Brødet & Eselet TELTET 120,-

Program
Program

13:00

Torsdag 26. Mai
09:30

Kaninprat TELTET Anna Höglund Gratis

09:30

Hva gjør egentlig prinser og prinsesser? GALLERI ZINK Per Gustavsson Gratis

09:34

Litteraturtog OSLO S - LILLEHAMMER Togbillett

10:00

Tre kvinner Jenny – Sigrid – Kristin BJERKEBÆK Gratis

10:00

Når hundene kommer LILLEHAMMER BIBLIOTEK Jessica Schiefauer Gratis
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10:00

Jakta på firkløveren TYRILI Christian Wiik Gjerde Gratis

10:00

Usynlige snefrid PLAN B Ingunn Aamodt og Anna Fiske Gratis

10:00

Ulla og Bendik bygger by GAUSDAL BIBLIOTEK Åshild Kanstad Johnsen Gratis

10:00

Odd er et egg – fra bok til film LILLEHAMMER KINO Lisa Aisato Gratis

11:00

Tegneverksted med Lisa Aisato LILLEHAMMER KINO Lisa Aisato Gratis

11:00

Hvordan lese for de aller minste BARNETREFFEN Hilde Hagerup og Anna Fiske Gratis

11:00

Debutantene kommer SØNDRE PARK Veronica Erstad, Erlend Wichne, Neha Naveen og
Martine Johansen. Programleder: Helene Uri. Gratis

11:00

Hva er en flyktning? KAFEEN I KUNSTMUSEET 120,-

11:00

Nordiske poeter CAFÉ STIFT Caspar Erik, Anne Helene Guddal, Jesper Brygger,
Hans Petter Blad, Niillas Holmberg og Endre Ruset. Programleder: Mette Karlsvik. 120,-

11:00

Den glemte krigsforbrytelsen LILLEHAMMER KINO 120,-

11:00

Reserveprinsesser og dragedrepere? GALLERI ZINK Per Gustavsson og Torun Lian 120,-

11:00

Skriv genialt på 45 minutter TELTET Steffen RM Sørum og Eldrid Johansen Gratis

11:15

Kritikeren, en historie i seg selv KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN 120,-

11:30

Det var ikke jeg! PLAN B Alice Lima de Faria Gratis

11:30

Fillerya som skapte en skole LILLEHAMMER BIBLIOTEK Gratis

12:00

Knut Ofstad om Frank Bill SØNDRE PARK Gratis

12:00

Crossover, young adult, unge voksne... Hva er det egentlig vi prater om? GALLERI ZINK 120,-

12:00

Bjørnsonforelesningen: The Women’s War HIL Sofi Oksanen Gratis

12:00

USAs rolle i IS LILLEHAMMER BIBLIOTEK Michael Weiss 120,-

12:00

Luridiumstyven GJØVIK BIBLIOTEK Bobbie Peers Gratis

13:00

Når hundene kommer GAUSDAL BIBLIOTEK Jessica Schiefauer Gratis

13:00 Torsdagslunsj SØNDRE PARK Yu Hua, Linn Ullmann, Jørgen Brekke og Nina Elisabeth Grøntvedt,
		Programleder: Birger Emanuelsen. Gratis
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13:00

Engasjementet som forsvant KAFEEN I KUNSTMUSEET 120,-

13:00

Kulturhuset live TELTET Rebecca Dinerstein, Morten Strøksnes, Niviaq Korneliussen og
Beate Grimsrud. Programleder: Siss Vik. Gratis

13:00

Vesaas-foredraget CAFÉ STIFT Kenneth Moe 120,-

12:00

Ytringsfrihet for alle? PLAN B Solveig Aareskjold og Sahar Bayati Gratis

13:00

U-showet KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN Gratis

13:15

Poesiens motstandsarbeid KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN 120,-

14:00

Søvn og selvrefleksjon SØNDRE PARK Vigdis Hjorth Gratis

14:00

Hovedforedraget: David Mitchell LILLEHAMMER BIBLIOTEK 120,-

14:30

Litteraturkritikk som møte mellom historier KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN 120,-

Etter forbrytelsen TELTET Jessica Schiefauer og Karolina Ramqvist 120,-

15:00

Ny amerikansk poesi CAFÉ STIFT Ariana Reines og Anna Kleiva, CAConrad og
Gunnar Wærness, Julian T. Brolaski og Leif Høghaug 120,-

15:00

Bilder for barn – bøker for voksne? GALLERI ZINK 120,-

15:00

Dark Eastern Destinies NANSENSKOLEN Sofi Oksanen 120,-

16:00

Fra norsk skole til hellig krig LILLEHAMMER BIBLIOTEK 120,-

16:00

Hva er en god bok? KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN Nora Nordskar Hoel, Jan Kjærstad og
Bernhard Ellefsen. Samtalen ledes av Helene Uri. 120,-

16:00

Kristin Lavransdatter – en dramatisk kjærlighetshistorie BJERKEBÆK 110,-

17:00

Forbudt kjærlighet hos Undset og Shakespeare BJERKEBÆK Inger Merete Hobbelstad 120,-

17:00

Ungdomsromanen – en sjanger i krise? GALLERI ZINK Sigbjørn Mostue 120,-

17:00

Én forfatter, flere språk TELTET Niviaq Korneliussen og Beate Grimsrud 120,-

17:00

Sakte bilder – Samtidsfotografiet LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM Tomas Espedal og
Eline Holbø Wendelboe. 100,-

17:00

Mord i mai BANKGATA 22 Tom Egeland, Hans Olav Lahlum og Jørgen Brekke. 120,-

18:00

Barnebokbar CAFÉ STIFT Gratis

19:00

Litterær festaften MAIHAUGSALEN 300,-

20:00

Klar tale TELTET Amal Aden og Marta Breen 50,-

22:00

Ny norsk humor TELTET Agnes Ravatn, Kjersti Rorgemoen og Kristin Fridtun 120,-

22:00

Litteraturquiz KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN 120,-

23:00

Julian og Rio TELTET 120,-

Fredag 27. Mai
09:30

Luridiumstyven TELTET Bobbie Peers Gratis

10:00

Kjærlighet på Somali LILLEHAMMER BIBLIOTEK Amal Aden og Håvard Syvertsen Gratis

10:00

Terror TYRILI Harald Skjønsberg Gratis

10:00

Hvorfor er jeg her? GALLERI ZINK Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin Gratis

10:00

Kreativt Europa KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN Gratis

10:00

Hemmelige hytter PLAN B Anna Fiske Gratis

11:00

Hvor står fotografiet i den digitale tidsalder? LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM 250,- | 100,-

11:00

Levende streker GJØVIK BIBLIOTEK Lisa Aisato Gratis

11:00

Mina i villmarken TELTET Anna Höglund Gratis

11:00

Freeman’s own CAFÉ STIFT John Freeman 120,-

11:00

Broen LILLEHAMMER KINO Rumle Hammerich og Asbjørn Slettemark 120,-

11:30

Arbeiderlitteratur i Sverige og ideologisk litteraturkritikk KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN 120,-

Program
Program

15:00
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12:00

Til oversetterens pris SØNDRE PARK Gratis

12:00

Grøss og gru TYRILI Hilde Hagerup og Tom Egeland Gratis

12:00

Jeg er døden GALLERI ZINK Gratis

12:00

4 forfattere og 1 band MAIHAUGSALEN Knut Nærum, Hans Olav Lahlum, Hanne Sigbjørnsen og 		
Sigbjørn Mostue. Musikk av Brother Savannah. Gratis

12:00

Mensen PLAN B Marta Breen, Ruth Lillegraven og Jenny Jordahl Gratis

12:00

Couer de Leon i Skandinavia KAFEEN I KUNSTMUSEET Ariana Reines, Anna Kleiva og Caspar Eric 120,-

12:00

Barnebokbad LILLEHAMMER BIBLIOTEK Vera Micaelsen Gratis

12:45

Høyt og lavt i litteraturkritikken KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN 120,-

13:00

Fredagslunsj SØNDRE PARK Jonas Hassen Khemiri, Carsten Jensen, Inger Elisabeth Hansen, 		
Rune Berglund Steen og Ruth Lillegraven. Programleder: Birger Emanuelsen. Gratis

13:00

Mitchell møter Lunde KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN 120,-

13:00

Poesivandring i sakte bilder LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM Eline Holbø Wendelboe 50,-

13:00

Kulturhuset live TELTET Amal Aden og Tomas Espedal. Programleder: Siss Vik. Gratis

13:00

Pitchekonkurranse: Nye serier for barn og unge LILLEHAMMER KINO Gratis

14: 00

På flukt KAFEEN I KUNSTMUSEET 120,-

14:00

Richard Ford om livet med Frank LILLEHAMMER BIBLIOTEK 120,-

14:00

Standup forfatterscene GALLERI ZINK Gratis

14:00

Utdeling av Bokhandelens forfatterstipend SØNDRE PARK Gratis

14:00

Et mangfold av forfulgte stemmer TELTET Gratis

15:00

Fra Indiana til Lillehammer CAFÉ STIFT Terje Thorsen og Frank Bill 120,-

16: 00

Åpen post KAFEEN I KUNSTMUSEET

16:00

25 merkesteiner LILLEHAMMER 120,-

16:00

Digital nostalgi LILLEHAMMER BIBLIOTEK Antonie Compagnon 120,-

17:00

Kristisk ettertanke CAFÉ STIFT 120,-

17:00

Fersk amerikansk prosa TELTET Rebecca Dinerstein og Alexandra Kleeman 120,-

17:00

Kristin Lavransdatter – en dramatisk kjærlighetshistorie BJERKEBÆK 110,-

18:00

Sigrid Undset og skatten på Kalvskinnet BJERKEBÆK Nan Bentzen Skille 120,-

18:00

Sprudlende vorspiel KIRKEGATA 66 Gine Cornelia Pedersen og Vigdis Hjorth 120,-

18:00

Postmodernisme på norsk CAFÉ STIFT Gratis

19:00

Banknatta KULTURHUSET BANKEN 350,-

Lørdag 28. mai
Marmoreringsworkshop LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM 600,-

10:00

Peppa på torget! TELTET Gratis

11:00

Boka eller livet? LILLEHAMMER BIBLIOTEK Tomas Espedal og Merethe Lindstrøm 120,-

11:00

Bukkene Bruse kommer til byen GRAVDAHL BOKHANDEL Gratis

11:00

Angst og ambisjoner LILLEHAMMER KINO Gine Cornelia Pedersen, Siri Seljeseth 120,-

11:00

Skjulte skatter i Bjørnsons hjem AULESTAD 110,-

12:00

Kjærlighetslengsel og sjølhat AULESTAD Ingar Sletten Kolloen 120,-

12:00

Sol hele natta SØNDRE PARK Rebecca Dinerstein og Ingrid Haug Gratis

12:00

Den amerikanske koblingen KAFEEN I KUNSTMUSEET
Johan Harstad, Lars Saabye Christensen og John Erik Riley. 120,-

12:00

Å miste ein ven TELTET Gratis

12:30

Marmoreringsworkshop LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM 600,-

13:00

Lørdagslunsj SØNDRE PARK Rune Christiansen, Merethe Lindstrøm, Elisabeth Helland Larsen og
Tor Even Svanes Gratis

13:00

En vårdag med Compagnon LILLEHAMMER BIBLIOTEK 120,-

13:00

Poesivandring i sakte bilder LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM Eline Holbø Wendelboe 50,-

14:00

Slå opp i ordboka! SØNDRE PARK Kristin Fridtun Gratis

14:00

Surealisme etter Saddam CAFÉ STIFT Hassan Blasim 120,-

14: 00

Dikt & forbannet løgn TELTET Hans Olav Brenner Gratis

14:00

Berre kjærleik og død AULESTAD 120,-

14:00

Asylmarsjen 2016 NANSENSKOLEN 120,-

15:00

Det amerikanske valget LILLEHAMMER BIBLIOTEK Frank Rossavik og Hans Olav Lahlum 120,-

16:00

Jonas Hassen Khemiri i samtale med Jan Kjærstad TELTET 120,-

16:00

Norsk litterær kanon med amerikanske briller LILLEHAMMER Rebecca Dinerstein Gratis

16:00

UPOLERT – Afghanske drømmer KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN 120,-

16:00

Kristin Lavransdatter – en dramatisk kjærlighetshistorie BJERKEBÆK 110,-

17:00

Tre kvinner – Jenny – Sigrid – Kristin BJERKEBÆK 250,-

17:00

Til havs CAFÉ STIFT Morten Strøksnes og Tor Even Svanes 120,-

18:00

Vårt daglige brød HVELVET Ingvild Tennfjord og Sverre Gunnar Haga. 550,-

18:00

Carsten Jensen om krigens vesen TELTET 120,-

21:00

Pub til pub HAAKONS, PADDYS, NIKKERS, TELTET Christer Mjåset, Levi Henriksen &
Babylon Badlands Gratis

Program
Program

09:00
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Søndag 29. mai
12:00

Hvem er det som tramper på min bro? MAIHAUGEN Gratis

12:00

Pamuk på tyrkisk og i oversettelse SØNDRE PARK Gratis

12:00

Johan Harstad i samtale med Jan Kjærstad CAFÉ STIFT 120,-

12:00

25 merkesteiner LILLEHAMMER Morten Jostad 120,-

12:00

Den glemte mann i Lillehammer TELTET Gratis

13:00

Søndagslunsj SØNDRE PARK Frank Bill, Tomas Espedal, Hassan Blasim og Tore Stavlund.
Introduksjoner ved Ane Nydal. Gratis

13:00

Romanens vei LILLEHAMMER BIBLIOTEK Tone Selboe og Rune Christiansen 120,-

13:00

Poesivandring i sakte bilder LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM Eline Holbø Wendelboe 50,-

14:00

Melk og brunost CAFÉ STIFT Rebecca Dinerstein og Tore Stavlund 120,-

14:00

Da fascismen kom til Norge TELTET Terje Emberlands 120,-

15:00

Storbarnsliv LILLEHAMMER BIBLIOTEK Guro Hoftun Gjestad og Olav Brostrup Müller 120,-

16:00

Lillehammer i litteraturen TELTET Terje Thorsen, Ingar Sletten Kolloen, Janne Aasebø Johnsen 		
og Christer Mjåset. Programleder: Magnhild Bruheim. 120,-

19:00

Hundre og ett dikt KULTURHUSET BANKEN, FESTSALEN Lars Saabye Christensen, Mathias Eick og 		
Eyolf Dale 300

Program
Program

Fotorettigheter
Bokhari, Laila. Foto Iffit Qureshi, Dinerstein, Rebecca. Photo Nina Subin, Harstad, Johan. Foto John Erik Riley,
Flyktninghjelpen, Foto Christian Jepsen, Helin, Sofia som Saga Norén. Foto Carolina Romare, Unge lovende. Foto Erik Evjen,
Monster, NRK, Jafari, Nama. Foto Bente Fagerlund, Grimsrud, Beate, Foto Ulrica Zwenger, Emanuelsen, Birger. Foto André
Løyning, Askildsen, Kjell. Foto Finn Ståle Felberg, Ullmann, Linn. Foto Agnete Brun, Caspar, Erik. Foto Viktoria Wendel Skousen,
Hjorth, Vigdis. Foto Kjell Ruben. Palookaville, Richard_Ford. Foto Arild Vågen, Fridtun, Kristin. Foto Silje Krager, Broen.
Foto Baldur Bragason, Filmlance & Nimbus Film, Kleiva, Anna. Foto Yngvild Gotaas Torvik, Strøksnes, Morten A. Foto Baard
Henriksen, Lindstrøm, Merethe. Foto Ellen Lande Gossner, Espedal, Tomas. Foto Dag Knudsen, Seljeseth, Siri. Foto Eirik Evjen,
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Marie Walvik, Sakte bilder. Signe Marie Andersen Animal, Aisato, Lisa. Foto Tom Tande, Larsen, Magne. Foto Wenche Haugsand.
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