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Kære digter!

Bøger skal lånes på Cafeerne..

..og regner det alligevel har både københavnere og århusianere og alle os andre ti specifikke cafeer, at
vælge imellem hvis vi er til mere end latte og kaffe når vi går ud.

Det er Forlaget Siesta har taget taget den amerikanske trend - 'bookcrossing' til sig. Den går ud på, at at
folk efterlader en bog på et bord med en bøn om gæster vil læse den og give bogen videre til en ven.

Faktisk fungerer denne happening helt fint i udlandet og Siesta mener det kan gå an, at overføre trenden
til danske cafeer, som jo sagtens kan være mere end latte og cookies - måske kunne cafeerne blive et sted
for kulturel debat?

*

*

I et interview med gratis avisen Urban (den 17.6 08) siger forlægger Stig Petersen, at forlaget stiller både
skønlitteratur, krimier, filosofisk litteratur og eventyr ud på cafeerne. Stig Petersen håber, at stafetten vil
køre med et jævnt flow. Forsøget har allerede været "på" nogle uger i Århus.

Er du i København så kig ind på cafeer som fx The Laundromat Cafe, Props Cofee Shops, Cafe Retro, og
Ingolfs Kaffebar i København.

Befinder du dig derimod i Århus anbefaler Stig Petersen cafeerne Under Masken, Smagløs, Englen, Stiften
og Ziggy.

Selv om solen skulle skinne resten af sommeren så lad den ikke hindre dig i, at støtte op om det
udmærkede tiltag fra Forlaget Siesta.

En lille sidebemærkning: Undertegnede har i øvrigt selv én af sine bøger i omløb via 'bookcrossing'. Det
sidste jeg hørte fra den var, at den havde det godt og "boede" i Kvindehuset, Gothersgade i København -
tæt ved Andys Bar. Jeg tror ikke den mangler noget...

*

  - The Laundromat Cafe i Elmegade, Nørrebro Kbh N hvor der drikkes kaffe og lånes
bøger.

*
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Har du tid og lyst så læs mere her om Siesta Forlaget 

*

Velkommen til Mogens Bynkou Nielsen..

..der er et nyt medlem af lyrikgruppen.

Mogens Bynkou Nielsen har skrevet siden han var ganske ung - dog afbrudt af nogle år, hvor han

arbejdede med andre ting. Omkring fyrreårsalderen skete der imidlertid dét, at han begyndte, at tage
skrivningen mere alvorligt. Forfatteren har haft digte i Hvedekorn og på webstedet  ANARKIET - (det nye
Poesi.dk.).

Sentura har også anmeldt hans digtsamling 'Et træ åbner sig' - fra 2005. 

I forbindelse med udgivelse af digtsamlingen 'Fra Ø til Å' - 2006 - blev Mogens Bynkou Nielsen interviewet
af forfatteren Mikael Josephsen.

I dag er Mogens Bynkou Nielsen en del af den nordjyske poetklub 57º Nord. Og man kan desuden opleve
forfatteren læse op til arrangementet Ord Under Himlen i Kongens Have den. 30. august 2008.

Velkommen, Mogens!

*

Den første danske digtsamling - nu også på mobiltelefon..

*

og hvorfor ikke? Den flittige Peter Dyreborg har endnu engang overrasket med en happening, der skal gøre
vores hverdag en lille smule festligere.

Det eneste, du skal gøre, er, at sende en SMS med teksten "PP" til 1231 (alm. SMS-takst - din tlf. skal have
WAP/GPRS-opsætning, og bare tast "ok" til alt andet) og så er du i gang med både digte og spil - digtene
ligger under "Extra".

Du kan læse mere om SMS-noveller hos bl.a. Information og Politiken

*

 - Peter Dyreborg er spændt på at se, hvordan det hele kommer til at forløbe, siger
han selv.

*

Traditionen tro en digter med lyd på..

*

Jeg vil endnu engang anbefale Youtube for andet end rock og pop.  Sverre Kaels læser "Bange 3" op.

*
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*

Sverre Kaels kan også opleves på hjemmesiden  Armé of art .

*

Galileos finger..

*

*
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*

En skønhed begået af forfatteren Kirsten Nørgaard.

*

Et kig ind i juli

*

giver mig et billede af Poetisk Tirsdag den 1. juli  på Nørrebro i København. Og det er ganske gratis.

Program:

Klokken  19.00 siger vi godaften og klokken 19.15-19.35 læser Lars Overby (DK) op stærkt efterfulgt af Steven Levery
(US) klokken 19.35-19.50.

Arash Sharifzadeh Abdi (DK/Iran) + special guest går på klokken 19.50-20.05: Musik v. Merrygoround - Marie
Berlev/Eva Waldorff (DK) skal opleves klokken 20.20. Og klokken 20.40-22 er der overraskelser og åben scene

Vel mødt i Det poetiske Bureau

Griffenfeldsgade 52
2200  Nørrebro
*

Fortsat god midsommer,

Lonni Krause, der giver Ordløst #8 L-gruppens Nyhedstjeneste videre til Erik Trigger i juli måned.

*


