
Kære Digter! 
  
Med sommeren i ryggen - og solen, ikke mindst - har jeg fået den 
opgave, at videreformidle lidt let men godt til lyrikgruppen. Og når 
jeg skuer ud over et pragtfuldt junilandskab kan jeg ikke komme 
uden om morgendagens event - ØK på LAP: 

  

ØK på LAP 

  
Lap, torsdag d. 5. juni, kl. 20.00 

Vesterbrogade 107B (over gården) 

Øverste Kirurgiske præsenterer månedsoplæsning #68 

  
1. del 

Klaus Rifbjerg 

Nina Søs Vinther 

Claus Beck-Nielsen (1963 - 2001) 

  
2. del 

Sternberg 

Thomas Ahrensbøll Hansen 

Jens Blendstrup 

Thomas Krogsbøl 

  
Øk siger også, at det bliver sidste gang de optræder på LAP. Der 
ledes efter nyt sted hvor de kan oplæse deres værker. Hvis der er 
nogen i Lyrikgruppen, der kan være behjælpelig med forslag er man 



meget velkommen til, at skrive til oplysningskontoret@gmail.com 

  

Og så er der jo også Litteratur Festival 
2008 

 
 i Huset i Magstræde fra den 6. - 8. juni med fx Paul Auster. Klik ind 
og læs mere 

http://www.cphlitt08.dk/ 

  
  

Litlive på russisk eller hvad? 

  
Forfatterskolen i København 9. juni 2008 presenterer Litlive russisk 
og dansk samtidspoesi, i samarbeid med Carl Dieker Productions og 
Forfatterskolen. Blant gjestene er Arkadii Dragomoscheko, Dmitry 
Golynko, Aleksandr Skidan, Peter Laugesen, Naja Marie Aidt og 
Katinka My Jones. Se fullstendig program for seminaret. 

 

PROGRAM:  kl.19:00 Velkomst v/Mette Moestrup & Martin Glaz 
Serup  kl.ca.19:05 -20.15 Filmvisning: Letters not about love. Filmen 
bliver præsenteret af Arkadii Dragomoscheko  kl.20:15 – 
20:30 Pause  kl.20.30 - 22:00 Oplæsning:  Arkadii Dragamoschenko 
læser på russisk Peter Laugesen læser danske oversættelser Peter 
Laugesen læser egne digte på dansk Jeppe Brixvold og Martin Glaz 
Serup introducerer  Dmitry Golynko læser på russisk Naja Marie Aidt 
læser danske oversættelser Naja Marie Aidt læser egne digte på 
dansk Carl Dieker og Martin Glaz Serup introducerer  kl.22:00-
22:15 Pause  kl.22:15-23:00  

Aleksandr Skidan læser på russisk Katinka My Jones læser danske 
oversættelser Katinka My Jones læser egne digte på dansk Jeppe 
Brixvold og Rasmus Graff introducerer Arrangementet finder sted i 
Forfatterskolens lokaler på Peder Skramsgade 2A i København. 



  
  

Når solen er for stærk mellem 12.00 og 
15.00.. kan man gå i skygge med sin computer og besøge 
Youtube på nettet. Det er ikke kun til rockstjernernes musik men 
også forfatternes ord. Og det har en svensk kollega ved navn Bob 
Hansson benyttet sig af: 

 YouTube - Bob Hansson 

Og vi bliver på nettet men forlader Youtube. I stedet besøger vi: 

  

D2R = Den Anden Radio. Der huser nogle ret prominente 
mennesker som fx: Marie Meier, Karl Johan Mikkelsen, Egon 
Clausen, Bent Hansen, Peter Hertz, Anne Eggen, Anne Mette 
Holstein, Michael Christophersen, Kirsten Rønn, Bodil Grue, Claus 
Seiden, Jytte Nordholt, Nikolaj Ifversen, Vagn Jensen og Georg 
Metz. 

  
 

og hvis du er mac-bruger: 

 

Den2Radio havde premiere på nettet d. 1. maj 2008 med en 3-
timers stream. De har til hensigt fremover at udkomme med nye 3 
timer hver onsdag og søndag kl. 00  Dog - fra søndag d. 18. maj og 
henover sommeren udskifter de kun programmerne én gang om 
ugen, nemlig søndag kl. 00. 

  

Selv om man hellere ligge i havestolen 
og læse Helle Helles 

'Ned til hundene' og blæse nettet en lang vind, så er der slet intet 
der forhindrer én i, at tilmelde sig: 



  

Ord Under Himlen 

  
i Kongens Have lørdag den 30.08 fra 12.30 - 17.00 

men tilmeldingen må gerne ske inden den 16.6 kl. 12.00. 

For andet år i træk vil Lisbeth Heckmann og undertegnede i 
samarbejde med mange poeter skabe et forum, hvor der er plads til 
Ord under Himlen. 

 Kom - lyt , se og smag på poesien i Christian IV Have med udsigt til 
Rosenborg Slot. 

Poeterne mødes klokken 12.30 lige indenfor hjørneindgangen, der 
lægger sig op ad Kronprinsessegade/Gothersgade og spreder sig 
rundt omkring i Haven med deres digte og tekster. 

Som noget uddeles Årets Forfatterpris for Ord Under Himlen 2008 - 
kr. 1.000. Det foregår på festlig vis ved Café Herkules i Kongens 
Have kl. 16.30, hvor vi alle vil samles og nyde et glas champagne. 

Link: www.ordunderhimlen.urbanblog.dk 

  
Mange sommerhilsener 

Lonni Krause 

suppleant for L-gruppen 


