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Til: 

Kære digter,

denne nyhedsservice er tænkt bl.a. at kunne videreformidle arrangementer, som ankommer til 
vore indbakker kort tid, før de løber af stabelen. Men der er forskellige steder, man selv kan 
holde sig orienteret i det længerevarende spektrum:

LITLIVE

Mange kender ikke LitLive - oprindeligt startet af Martin Glaz Seerup og Pablo Henrik Llambias i 
Danmark alene, men nu vokset til fireklangs-sted (dansk, svensk, nynorsk og bokmål)

http://litlive.dk

http://litlive.dk/


http://litlive.se
http://litlive.no

Hver del rummer 4 anmeldelser af nordisk litteratur, suggererende velskrevet på en de 4 klange. 
Samtidig gives man relevant overblik over litterære arrangementer - i Danmark opdelt i tre 
områder. Skal man rejse til et af de andre lande, kan man jo tjekke LitLive først for at se, om 
arrangementer afholdes dér, hvor man skal hen.

DIGTE.DK

Arnested og prøvesten. Hér kommer teenagere med hjertesmerte for at forsøge at sætte ord på, 
yngre digtere for at få redaktion, og etablerede digtere bruger stedet som frirum til at afprøve nye 
ting. 1500 aktive skribenter, 15.000 i alt, og en guldmine på 250.000 tekster for den, der vil prøve 
kræfter med litteraturarkæologi, om end det også er muligt bare at læse dagens tekster og lade 
dém lede sig til navne, man synes kan noget. Nøgleord: Tålmodighed.

Kalenderen rummer brugernes indtastede arrangementer - der kan nemt være overlapninger med 
f.eks. LitLive, men her ses også flere mindre arrangementer.

--

STØRRE ARRANGEMENTER

15. - 17. maj
3. Internationale Poesifestival i Literaturhaus - program på Literaturhaus.dk (kun to t'er)

8. - 10. august
Digtfestival i Århus byder på flere mere og mindre kendte danske navne. Programmet findes 
endelig afgjort på poetklub.dk fra ult. juni.

30. august
Ord under himlen løber af stabelen for 2. år i træk i Kongens Have i København. Hér er mulighed 
for at se og høre inviterede etablerede og kommende navne, ligesom man selv kan finde et 
fredeligt sted at læse op. MySpace.com - ord under himlen

25. september - 5. oktober
Litteraturfestival.dk finder sted i seks byer i Trekantsområdet, med minimum ét dagligt 
arrangement i hver by. Mange større navne fra ind og udland. Se programmet på 
litteraturfestival.dk

--

FORTLØBENDE

Lyrikkysten på Fanø

 7. august  Adda Djørup og Marius Nørup-Nielsen
21. august  Ditte Steensballe og Kenneth Krabat

 4. september  Lone Hørslev og T.S. Høeg
18. september  Ursula Andkjær Olsen og Morten Søndergaard

 9. oktober  Kristina Stoltz og Viggo Madsen
23. oktober  Mette Moestrup og Michael Lee Burgess

http://litlive.se/
http://litlive.no/
http://digte.dk/calendar/kalender.asp
http://literaturhaus.dk/
http://poetklub.dk/
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=332036546
http://litteraturfestival.dk/


 6. november  Marianne Larsen og Martin Glaz Serup


