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Kære digter!

Først en lille undskyldning..

Vejrguderne hælder lidt regn, sender lidt rusk ind over sommerlandet og sørger for, at jeg får udsendt et
mere målrettet nyhedsbrev i denne omgang. Forrige Nyhedsbrev blev ved et uheld sendt afsted under et
hedeslag med frit kikkertsyn til samtlige mailadresser i lyrikgruppen, hvilket jeg naturligvis beklager. Dette
vil ikke ske igen.

*

WALTIC

Den lette sommerunderholdning fra min iBook G4 vil altså blive en smule mere omfattende end den var i

forrige nyhedsbrev fordi vi ikke kommer uden om   WALTIC.

*

Mellem den 29. juni - 2. juli 2008 vil forfattere, oversættere og forskere samles omkring en manifestation
af værdien af ord til støtte for menneskerettighederne i Stockholm. WALTIC er en global arena for
samarbejde, meningstilkendegivelser og opnåelse af forandringer.

Det er den første litterære verdens kongres af sin slags. For første gang vil forfattere og oversættere blive
samlet i en fælles manifestation af værdien af ord og til støtte for menneskerettighederne. Og der er jo en
nødvendighed i, at indlede en sådan kampagne, der kunne forbedre læsefærdighederne blandt børn i
verden.

Målet er for forfattere og fagforeninger, at indsamle hvad der  svarer til 50 millioner svenske kroner ved
udgangen af 2010, for at sikre uddannelse af høj kvalitet for børn ramt af væbnet konflikt. Internettets
boghandlere AdLibris og Bokus vil hjælpe.
I en pressemeddelelse skrives der blandt andet, at WALTIC vil tage stilling til analfabetisme, sikre
ytringsfriheden og styrke ophavsmændenes rettigheder. Disse emner er drevet af de nordiske oversættere,
forfattere og fagforeninger, som har brug for globalt samarbejde, - siger Mats Söderlund, formand for
WALTIC og den svenske Writers Union. Man vil i øvrigt se deltagere fra Norge (IKA Kaminka) og Findland
(Leevi LEHTO) - kunne det tænkes at danskerne også ville få øjnene op?

*

www.waltic.com

http://www.waltic.com/


*

I begyndelsen var Ordet, og det er det stadigvæk..

*

Tirsdag den 17.6, klokken 18.00 - 23.00

Trinitatis Kirkeplads (mellem Trinitatis Kirke, Rundetårn og Studenterhuset). Købmagergade 52, Kbh - DK.

*

Det er efterhånden så som så med steder, man samlet kan møde ordets mangfoldighed. På den baggrund
har Trinitatis Natkirke (den med Rundetårn) indbudt cremen af danske ordekvilibrister, til at vise hvad
ordet egentlig kan og har at byde på i en nutidig kontekst. Oplev bl.a. Naja Marie Aidt, Ursula Andkjær
Olsen, Peter H. Olesen, Lars Bukdahl, Kristian Leth, Claus Høxbroe og Peter Dyreborg.

*
Gud gav mennesket ordet og derfor kan vi nu udtrykke stemninger som kærlighed, had, tilgivelse, osv.
Ordet er et bærende element i kristendommen, og noget der binder os mennesker sammen på tværs og på
trods.

Trinitatis Natkirke er en del af den danske folkekirke og dermed en kirke for alle. Vi arbejder ud fra
konceptet, at hvis vi blot åbner vores døre og møder kunstnerne med respekt, vil de respektere os tilbage.
Aftenen planlægges derfor i samarbejde mellem kunstner, natkirkepræst Ea Hvitnov og natkirkekoordinator
Morten Sternberg. Vi sætter sådan set ingen grænser for hvad der kan ske, siges eller gøres, blot det sker i
respekt for kirken.

Peter Dyreborg er hans navn -og han er én af oplæserne i Trinitatis Natkirke den 17.6 

*

Denne gang glemmer jeg ikke Underskoven! 

*
Den 19.juni 2008 klokken 17.00 hænger ordene igen og blafrer på træerne i Underskoven. Fri entré og
ordet er frit så yes, UNDERSKOVEN pulserer igen - men for sidste gang i denne sæson !

Man mødes i Husets Café. Her fyres Underskovens seneste skud af, og baren og hjerterne er åbne. Hvis man

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/06/n30483204352_2230.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=ygwRNXTDqgc


vil have reserveret tid til oplæsning så er det bare om at melde sig til hos Bo Lille Bo. Man kan også nøjes
med de 2 minutter, alle kan få i Æresrunden. Mød op i:

HUSET I MAGSTRÆDE
Rådhusstræde 13
1401  København K

*

Brødrene Woetmann af Danmark..

Er man så heldig at befinde sig i Dabrowa Gornicza i Polen - den 20.6 (8:00 PM) og den 20.7 (11.00 PM)
vil man måske støde på et eksemplar af bogen 'Brødrene Woetmann af Danmark', der henover sommeren
vil blive lagt på udvalgte offentlige steder. I hvert eksemplar er der indlagt en hemmelighed. Man kunne
kalde det et udspring af hemmeligheders jagt på det skønne.

Hvis man så møder en bog på sin vej, opfordres man til at tage et billede af den, og lægge det ud på
Facebook. De tre bedste billeder vil hver især blive præmieret med et unikt digt, skrevet af Brødrene
Woetmann af Danmark specielt til denne lejlighed.

*

*

På forhånd tak,

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/06/woetmannafdk.jpg


for oplæsningen..

*

Hvis du er forfatter eller entusiast og vil være med til at drive et nyt litterært midtpunkt, med forlag,
boghandel og events, så kom til møde PÅ MANDAG den 20.6 kl. 20:00 - 23:00 på samme adresse eller skriv
til:

Email: sisselbergfjord@yahoo.dk

Kun seriøse henvendelser.

*

PÅ FORHÅND TAK.

Sted:
AFTER HAND
Gade:
nansensgade 43, kld.
By:
København, Denmark

Telefon:
41266364
*

mailto:sisselbergfjord@yahoo.dk
http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/06/n560048464_999178_1724.jpg


*

I ly for solen på Andys Bar den 21.6 ..

*

Har man ikke lyst til at syde under solen og vil man helllere nyde oplæsninger ved barens kant med
forfattere som:

Ida Bertelsen
René Jean Jensen
Jesper Elving
Martin Snoer Raaschou
Robert Henningsson
og Lars-Emil Woetmann Nielsen

så er det om at gå en tur ned ad Gothersgade i Kongens København, lande ved Andys Bar 33B og zoome sig
ind på en stol i det mondæne værtshus.

Arrangementet varer fra  20:30 - 23:30 og arrangementets vært er såmænd  - Koordinat.

E-mail:
lars-emil@koordinat.dk
*

Et lille smut til Århus..

bringer mig forbi oplæsning på LYNfabrikken d. 26.6 kl. 20.00:
Forfatterne der læser op er:

*

Marianne Larsen
Carsten René Nielsen
og Martin Johs. Møller

Adresse:

Vestergade 49b / Århus 

http://www.lynfabrikken.dk

*

Pindsvin på kløften den 27.6..

*

Kløftens berømte kaffetelt holder sig ikke tilbage når der skal tænkes på nye tiltag i Kløften.

Så i år kan du nyde en kop kaffe med hjemmebag og digtoplæsning.

Forfattergruppen Pindsvin, er en multikulturel gruppe af skribenter fra Haderslev og har på nuværende
tidspunkt syv medlemmer. Målet er digtoplæsning og at skabe mulighed for udgivelse af disse.

Pindsvin har tidligere arrangeret oplæsning på Bispen Cafe, og vil gerne præsentere et spændende
program under årets Kløften Festival

Besøg Kløftens Kaffebar og få et digt med i oplevelsen.

mailto:lars-emil@koordinat.dk
http://www.lynfabrikken.dk/


PS.: Vi vil være i kaffeteltet løbende både fredag d. 27 og lørdag d. 28 med lyrik mm og på endnu ikke helt
fastsatte tidspunkter, men sandsynligvis forholdsvis tidligt på dagen(e))

Adresse:

Christiansfeldvej 8
6100  Haderslev

Kløften Festival - Haderslev 
*
Fri luft til ordene i Kongens Have

For andet år i træk er der mulighed for at opleve professionelle såvel som amatørdigtere i fri dressur, når
arrangementet Ord Under Himlen løber af stabelen lørdag den 30. august i Kongens Have. Som noget nyt
uddeles i år Årets Forfatterpris for Ord Under himlen 2008.

En gang om året forlader de blege digtere deres skrivekammer, og læser op af egne og andres værker ved
arrangementet. I år kan man blandt andre opleve Maja Lucas, der debuterede med den anmelderroste Jegfortællinger i
2007, Peter Dyreborg, Danmarksmester i Poetry Slam, og skuespilleren Ken Vedsegaard, kendt fra tv-
serien Krønikken, der blandt andet læser Michael Strunge.

Alternativ til Poesiens Dag
Ord Under Himlen opstod ved lidt af en tilfældighed. Da det hedengangne Poesiens Dag i 2007 blev aflyst blot tre
uger før arrangementet var planlagt. Både forfattere og publikum havde afsat dagen, så forfatterne Lonni Krause og
Lisbeth Heckmann tog en hurtig beslutning om at planlægge et nyt arrangement. Det blev til Ord Under Himlen 2007.

- Vi havde næsten ingen tid til at planlægge, ingen tid til at finde sponsorer og ingen tid til at reklamere for det nye
tiltag. Så vi arbejdede hårdt på at få arrangementet op at stå med så kort en frist. Heldigvis var debuten på Ord Under
Himlen en succes, hvor der deltog omkring 50 digtere fra hele landet. Som forfatteren Kenneth Krabat efterfølgende
udtalte var der en god anarkistisk feeling ved Ord Under himlen, fortæller Lonni Krause, der er en af de to primus
motorer ved arrangementet.

Stor interesse for arrangementet
I år har der været tid til at forberede det hele mere grundigt. Der er sendt invitationer ud til ikke mindre end 200 poeter
fra hele landet, og mange har allerede givet tilsagn om at deltage. 

- Vi ved at der er stor interesse for poesien rundt om i landet – tænk blot på en webside som digte.dk, der har over
20.000 profiler! Derfor håber vi selvfølgelig også på, at der kommer masser af publikum – og så krydser vi fingre for
godt vejr, fortæller Lisbeth Heckmann, den anden af de to initiativtagere.

Ord Under Himlen er åbent for alle – både oplæsere og tilhørere. Poeterne vælger selv om de ønsker at læse op i
grupper eller alene. Poeterne spreder sig rundt i Kongens Have, og så kan publikum gå fra oplæsning til oplæsning,
eller slå sig ned på græsset, når øret fanges. Som noget nyt uddeles der i år Årets Forfatterpris for Ord Under Himlen
2008. Det foregår på festlig vis ved Cafe Herkules i Kongens Have kl. 16.30.

I øjeblikket går de to arrangører med tanker om at sprede Ord Under Himlen til andre dele af landet – fx et
arrangement i Århus og Odense. Tiden vil vise om vi til næste år, skal opleve Ord Under Himlen på Turne.

Yderligere info:
Lonni Krause, e-mail: ordunderhimlen@gmail.com
Lisbeth Heckmann, e-mail: ordunderhimlen@gmail.com

Om Ord Under Himlen

Foregår den 30. august i Kongens Have i København
Tidspunkt: Fra kl. 12.30 til 17.00

http://www.kloften.dk/?module=news&newsid=37&offset=0
http://digte.dk/
mailto:ordunderhimlen@gmail.com
mailto:ordunderhimlen@gmail.com


Deltagere mødes ved indgangen Gothersgade/Kronprinsessegade
Alle er velkomne til at læse op af egne og andres værker
Oplæsere bedes medbringe navneskilt
Arrangementet er gratis
Tag så mange tilhørere med som du kan tænke dig lytter til dine ord
Medbring eventuelt tæppe og paraply
Arrangører: Lonni Krause og Lisbeth Heckmann

Ved arrangementet deltager blandt mange andre:

Maja Lucas
Ken Vedsegaard
Morten Søkilde
Niels Frank
Robert Zola Christensen
Hans Otto Jørgensen
Kenneth Krabat
Nikolaj Stockholm
Peter Dyreborg

*

Næste nyhedsbrev kommer omkring den. 29.6 så længe lager haves. Hav fortsat en god sommer.

Vh

Lonni Krause


