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Kære Digter!

Nys jeg er fra Reitzel kommen..

*

*

..kan måske gå hen og blive en talemåde, der ikke kan bruges længere. C.A Reitzel Boghandel og Forlag
A/S må nemlig muligvis lukke, da de store forlagsekspeditioner har lukket leverancerne.  Ejeren leder efter
en køber og har pågegyndt et 'midlertidigt' ophørsudsalg. 

At forestille sig at skulle se endnu en tøjbutik eller café dér, hvor alle de store forfattere har handlet nye
tanker fra nationen og verden udenfor! En køber til butik og forlag overtager ikke blot et publikum og et
bagkatalog i fx filosofi, samtidshistorie og kulturhistorie, men tillige et stykke københavnske kulturhistorie.
Tænk på, at C.A. Reitzels Boghandel blev grundlagt i 1819 og har ligget i Nørregade siden 1937. Hvem har
modet til at binde an med konkurrencen fra boghandlerkæderne og de store forlag? Eller gode idéer og
friske kræfter?

*
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*

Og nu vi er igang..

Radio Mercur

.. Jeg indrømmer, at det er før min tid. Men forleden læste jeg en interessant artikel i Berlingske (fredag
den 1.8) om Den Gamle Radio Mercur - den første skibsbaserede reklameradio i verden; om hvordan den
forsøgte at bryde Danmarks Radios monopol - lige indtil de danske myndigheder sendte politiet ud til skibet
for at beslaglægge det hele!

Det er jo en skøn historie. Og ja, dengang i halvtredserne handlede det om at få rockmusikken ud i æteren
- men alligevel kan jeg ikke lade være med at drage paralleller til vor tids eskapader: DRs fyring af en
masse gode medarbejdere og den samtidige skrotning af en lang række kulturelle programmer, herunder
samtlige litteraturprogrammer.

Det var der heldigvis stærke kræfter, som ikke ville finde sig i, og Den2Radio var født! Jeg har skrevet om
det i et tidligere nyhedsbrev, men jeg vil gerne påpege det igen: Brug Den2Radio, lad poesien komme til
orde og ordene til poesien. Tænk, hvordan det kunne være, hvis I en søndag morgen fik lyst til at lytte til
Niels Frank eller Maja Lucas's digte, og disse forfattere kunne høres blot ved et tryk på en knap, der kunne
tænde for Den2Radio?

D2R - Den anden Radio 

Lisbeth Heckmann og jeg har gjort noget ved det - det kan I også selv, hvis I er interesserede - og er stolte
af at kunne præsentere forfattere som Chili Turéll og Maja Lucas i tidsrummet den 24.8 - 30.8  - altså ugen
op til eventen Ord Under Himlen, der finder sted i Kongens Have fra 13-17. De to forfattere vil læse digte
op i Den2Radio - digterne kan man høre live i Kongens Have den 30.8.

I samme åndedrag vil jeg gerne lige fortælle, at man stadig kan melde sig som oplæser til Ord Under
Himlen - helt frem til datoen siger den 28.8 08.

Klik i øvrigt også ind på denne interessante blog på The Guardian og læs om radio poesi.

http://blogs.guardian.co.uk/books/2008/07/radio_poetry_communal_solitude.html

*

Har gadepræster med poesi at gøre..

..og er der poesi i salmer? Disse to spørgsmål kan cand. theol. Lars Hougaard Clausen blot sige 'Ja' til. Nogle
af salmerne er sat i musik af organist ved Voldum og Rud kirker Jens Morsing. Salmerne opføres af Jens
Morsing, klaver og operasanger Morten Kold.

Den 8.8 er der oplæsning af digte ved Nana Rømer Dorph-Petersen, der præsenterer sin nye digtsamling "i
lyset af dig – digte til trøst", og af Lyrikforeningen Stemmejernets mangeårige formand Gunnar M. Hansen.

Og gadepræst Anni Albæk fra Århus har det også lykkedes Poet Klub Århus at få med til KIRKEN I GYNGEN,
et Forum for Nye Salmer. Ja, det er blandt andet dér gadepræsten kommer ind i poesien.
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 Gadepræst Anni Albæk fra Århus.

Dato:Den 8. august

Tid: 14 - 18

Sted: Kirken i Gyngen, Mejlgade 53. Århus C
Entré: Ingen
*

Viva La Renovation!

Og det lyder akkurat lige så sjovt som overskriften, for vi inviteres inden for i et kreativt legerum, hvor
man kan blive stylet og pyntet, ligesom MAN gerne vil ha' det. Individet i fokus, frem for tøjet!

Der serveres mad, øko-fadøl & drinks, og fra kl. 21 ka' du opleve en Catwalk Cabaret - et anderledes
modeshow med SPOKEN WORD, teaterperformance, musik, renovations-kreationer og glade mennesker.
Man kan selv komme på podiet og vise, hvem MAN er. Så, har man Sit Talte Ord Parat Til Leg, så se her:

8. august 2008 kl. 15:00

Sluttidspunkt:

9. august 2008 kl 06:00

Sted:
Viva La Renovation (ovenpå Harley Davidson butikken)
Gade:
Gl. Køge Landevej 84
By:
Valby, Denmark

*
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*

ST. BOGDAG på Hald Hovedgaard..

..Revolutioner længe leve! OG traditioner! Hald Hovedgaard har endnu engang åbnet sine idylliske bakker
og dale for kunstnere, bogelskere og forfattere.

Den 9.8  kan man fra 10 - 17 10 opleve forfattere, bogkræmmere, loppemarked og god stemning. Kom og
vær med til at skabe Danmarks største bogloppemarked. Sælg ud af den støvede del af bogsamlingen eller
kom og gør et rigtigt godt bogfund.

Se det fulde Program for ST.BOGDAG 2008

*

Jyllands Forfattere..

vi modtog følgende:

"Sommeren 2008 bliver Jyllands Forfattere, som oprindeligt blev startet af forfatteren Peter Seeberg,
genoplivet på Hald Hovedgaard ved Viborg. 

Hvad er Jyllands Forfattere, og hvad er kriteriet for at deltage?:

Jyllands Forfattere er ikke en forening, men en interessesammenslutning. Sammenslutningen er udsprunget
af jyske forfattere i Dansk Forfatterforening. Ordet 'forfattere' er i Jyllands Forfattere opfattet i sin brede
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betydning, hvorfor vi har deltagere fra alle faggrupper: skønlitterære forfattere, fagbogsforfattere,
lyrikere, børn og unge forfattere, oversættere og illustratorer. Vi er åbne overfor medlemmer fra Danske
Skønlitterære Forfattere såvel som Dansk Forfatterforening. Ligeledes er vi åbne over for forfattere, som
ikke er medlemmer af nogen af Danmarks to forfatterforeninger. Til disse er deltagerkriteriet som det
mindste: én udgivelse.

Den eneste fællesnævner for forfatterne er altså, at de bor og arbejder i Jylland og har mindst en
udgivelse bag sig.

Hvad vil man i Jyllands Forfattere?:

Jyllands Forfattere mødes for at inspirere hinanden og lære af hinandens arbejder igennem gensidig
konstruktiv kritik, feedback, trøst, opbakning og forståelse.

Vi ønsker at debattere om temaer og/eller problematikker, som har relation til forfattervirksomhed og –
branche. Og så ønsker vi selvfølgelig at fremme kendskabet til Jyllands Forfattere.

Hvor og hvornår mødes man?:

Møderne afholdes 2 gange om året, altid på Hald Hovedgaard ved Viborg. Det næste møde bliver søndag
den 23. november fra kl. 10.00 til kl.16.00/17.00. Til hvert møde skiftes deltagerne i Jyllands Forfattere til
at være en del af en lille arbejdsgruppe, som udarbejder mødeprogrammet. Alt arbejdet i
sammenslutningen er baseret på frivillig arbejdskraft.

Hvem skal man kontakte, hvis man vil være en del af Jyllands Forfattere?:

Send en mail til enten Tine Enger, tine.enger@stofanet.dk eller Pia Grandjean Odderskov,
grandjeanpia@hotmail.com.

Vores hjemmeside er under udarbejdelse og kommer til at hedde: www.jyllandsforfattere.dk, men vil først
være køreklar i august.

*

Den gamle historie med Peter Seeberg og Jyllands Forfattere..

Da 'Jyllands Forfattere' først gang blev stiftet, var det på Peter Seebergs initiativ.

Han havde tidligere et par gange luftet tanken om et jysk akademi som modspil til det danske, men
ønskede en mere åben og ikke-elitær organisation. Han indbød (vistnok sammen med bl.a. Jytte Borberg)
til det første møde på Hald Hovedgaard, og allerede på dette møde praktiseredes det, som på alle de
følgende var det centrale, nemlig at tre eller fire på forhånd udpegede deltagere læste op, og at hver
oplæsning efterfulgtes af de øvrige mødedeltageres bemærkninger, kommentarer og spørgsmål. 

Allerede i sin velkomst på det første møde foreslog Peter Seeberg, at 'Jyllands Forfattere' skulle være et
foretagende uden papir, dvs. uden regnskaber, referater, beslutningsprotokol osv. Derfor findes ingen
præcis dato på oprettelsen af sammenslutningen, eller for den sags skyld dens død, men vi er nok tilbage i
starten eller midten af 80′erne. Hvert møde blev en afsluttet helhed, hvor deltagerne på selve mødet
betalte hver sin andel af mødets omkostninger, dvs. porto og ikke mindst mad. For det var med i planerne,
at man selv stod for indkøb og tilberedning af maden, hvilket i dag ikke er muligt. Det blev også besluttet,
at deltagerne på hvert møde valgte de to eller tre, som skulle stå for næste arrangement.

Der var kun én betingelse for deltagelse i møderne, og den var, at vedkommende var forfatter, og her
praktiseredes Peter Seebergs definition: "En forfatter er en, der skriver", dvs. der var åbent for forfattere
fra alle genrer uanset om den pågældende var medlem af Dansk Forfatterforening eller ej. Og sådan
fungerede det gennem årene.

I de første år fandt møderne sted på Hald Hovedgaard, men det fik en brat afslutning det år, da Peter
Seeberg ville servere bøffer til frokosten. Han havde taget alle køkkenets tre pander i brug og var i fuld
gang med stegningen, da et eller andet distraherede ham eller fik ham til at forlade køkkenet et øjeblik.
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Og da han igen skulle koncentrere sig om bøfferne, var de blevet til sorte klumper, men værre var det, at
panderne havde slået sig, var blevet bulede og ubrugelige.

Det passede ikke K.E. Hermann, der udover at lede forlaget Arena, som havde adresse på Hald, også stod
for ledelsen af hele institutionen Hald Hovedgaard. Så Jyllands Forfattere fik besked på, at fremtidige
møder måtte holdes andetsteds, og det blev så Ørslevkloster.

– Skjul citeret tekst –

Men efterhånden ebbede aktiviteten ud, og Jyllands Forfattere afgik ved en stille død.

*

Den nye historie om Jyllands Forfattere..

Efter Dansk Forfatterforenings provinsmøde i Jelling den 25. oktober 2007 efterlyste deltagerne
forfatterarrangementer i Jylland. I den forbindelse blev den hedengangne gruppe 'Jyllands Forfattere'
nævnt som eksempel på en mødeform i fagligt regi.

Forfatterne Knud Sørensen og Jakob Brønnum initierede herpå genoplivningen af Jyllands Forfattere, som
formelt blev foretaget på Hald Hovedgaard ved Viborg den 31. maj 2008, hvor følgende 16 forfattere var
tilstede: Karen-Sofie Andersen, Karl-Peter Olsvig Andersen, Lise Andersen, Bjarne Nielsen Brovst, Tine
Enger, Marianne Gade, Per Gammelgaard, Pia Grandjean Odderskov, Claus Jacobsen, Knud Peder Jensen,
Marianne Jørgensen, Gunnar Martin Nielsen, Inge Pedersen, Bent Pedersen, Bent Rasmussen og Knud
Sørensen.

Følgende forfattere havde meldt deres interesse, men kunne desværre ikke deltage ved første møde: Jakob
Brønnum, Anne Marie Dinesen, Bodil Frederiksen, Claus Grymer, Birgit Knudsen, Bo Lille, Grit Niklasson,
Martin Petersen og Elisabeth Siegel.

Der var altså i alt 25 forfattere, som fra starten har ønsket at være en del af sammenslutningen Jyllands
Forfattere.

Følgende forfattere er med i Jyllands Forfattere (kontakt en jydeforfatter eller find din lokale forfatter
her) – De geografiske inddelinger er udelukkende for overskuelighedens skyld:

Nordjylland:

Karen-Sofie Andersen og Karl-Peter Olsvig Andersen, 9230 Svenstrup. karen-sofie@mail.dk

Lise Andersen, 9430 Vadum.  lise-andersen@mail.dk 

Bjarne Nielsen Brovst, Klithuse, 9460 Brovst. brovst@gmail.com

Per Gammelgaard, 9900 Frederikshavn. persnegl@webspeed.dk

Birgit Knudsen, 9210 Aalborg SØ. birgit.k@home1.gvdnet.dk (tlf. 9814 3420 / 2248 5893)

Midt- & Vestjylland:

Jakob Brønnum, 7900 Nykøbing Mors. (ønsker på nærværende ikke at interviewes)

Pia Grandjean Odderskov, Overlade, 9670 Løgstør. grandjeanpia@hotmail.com (tlf. 2554 9386)

Knud Peder Jensen, 7884 Fur. kpjfur@energimail.dk

Marianne Jørgensen, Selde, 7870 Roslev. marianne@hmkjeldgaard.dk (tlf. 9759 6177 / 5120 3113)

Bo Lille, 8800 Viborg. bolille@hotmail.com (tlf.2673 5208)

Grit Niklasson, 9690 Fjerritslev. Grit@os.dk (tlf. 4044 8680)
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Bent Rasmussen, 8660 Silkeborg. ebras@mail.dk

Knud Sørensen, 7900 Nykøbing Mors. knudsoe@post10.tele.dk (tlf. 9772 5085)

 

Østjylland:

Anne Marie Dinesen, 8200 Århus C. amd@imv.au.dk

Claus Jacobsen, Studstrup, 8541 Skødstrup. clausjacobsen@adr.dk(tlf. 4029 9072)

Gunnar Martin Nielsen, 8000 Århus C. gunmart@stofanet.dk

Inge og Bent Pedersen, 8320 Mårslet, bentinge@mail.dk

Martin Petersen, 8530 Hjortshøj. martinmarius@petersen.mail.dk

Elisabeth Siegel, 8340 Malling. esiegel@ofir.dk

Syd- og Sønderjylland:

Tine Enger, 6400 Sønderborg. tine.enger@stofanet.dk  (tlf. 7441 5111)

Bodil Frederiksen, 8700 Horsens. bodil.frederiksen@tdcadsl.dk

Marianne Gade, 6000 Kolding. info@mariannegade.dk (tlf. 7553 9920 / 2619 0928)

Claus Grymer, 8751Gedved. grymer@kristeligt-dagblad.dk (tlf. 7566 1575)

 *

 

Engang var Arden Digtfestival noget, der foregik i Arden i sådan
nogle hyggelige telte..

*

 Den såkaldte Søndagsstol, der huserede ved Arden
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Digtfestival i Arden en overgang. Der vides ikke om den er med på Gyngen i Århus i år.

*

..Nu foregår den i Århus i en lidt anderledes form - helt præcis i  Gyngen i Århus. Der er oplæsning af
inviterede forfattere, samt et musisk indslag eller to. Entré 50 kr.

15.00: Christoffer Ugilt Jensen
15.15: Linda Nørgaard

15.30: pause

16.00: Mads L Mygind
16.15: Kenneth Jensen

16.30: pause

17.00: Mads Eslund
17.15: Esther Maria Brakl (Musik)

17.30: pause

19.30: The Keith
19.45: Martin Johs. Møller læser Simon Grotrian

20.00: pause

20.30: Kenneth Krabat
20.45: Katinka My Jones

21.00: pause

21.30: Jeppe Brixvold
21.45: Nicolaj Stochholm

En smagsprøve fra én af Ardens mange fantastiske forfattere:  YouTube - Nicolaj Stochholm - Lovepunks

 Nicolaj Stochholm

*

Arrangementet starter lørdag d. 9. august kl. 15.00 - 02.00, og fortsætter søreme igen søndag d. 10.
august kl. 13.00 - ?

*
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Urban Writing..

Var det måske noget med fire dages workshop ved filosof Oleg Koefoed på skibet H.V. Ravn på Holmen?

By, skrift og slidte såler - gå og skriv, slid og sved morgen, aften og nat og nå frem til drømmen om en
anden skrift.

Så kom til Workshop her:

H.V. Ravn
Danneskiold-Samsøes Allé 55Z
1437  Kbh. K

Kontakt: Oleg@agenturet.net

Pris 1800,- alt inkl.

*

På Ordgalleri med Helle Helle..

Forfatter Helle Helle læser højt fra sine værker og sætter dem i relation til udvalgte malerier fra museets
samlinger.

Arrangementet er på museets Scene og er gratis.

Søndag d. 17. august 2008, kl 15.00 (Fri entré)

Sted: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, København K

*

Hvedekorn 2/2008 udkommer d. 6/8..

..og rummer blandt andet en 4.000 år gammel ægyptisk tekst oversat af Mikkel Thykier. Foruden
debutanten Lise Møller Schilder kan vi også få fornøjelsen af Karsten Bjørnholdt, Henrik Have, Knud
Sørensen, Preben Major Sørensen, Hans Otto Jørgensen, Peter Adolphsen, Ejler Nyhavn og Uwe Max Jensen.

Ferdinand Ahm Krag har brugt kuglepennen flittigt - fortæller redaktionen (se blot Hvedekorns cover).

64 sider, 98 kroner

Redaktionen er Lars Bukdahl og Christian Vind

*
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*

Café Nova - 57 grader Nord…

57 grader Nord vil i samarbejde med Café Nova afholde en række digtoplæsninger. Hvis du er interesseret i
at læse op så henvend dig til Weronica på email: cstrandjordottesen@yahoo.dk

Sted: Café Nova
Bredegade 12
9000  Aalborg

*

Næste Ordløst (medio august) vil syde af events hvor krimi-genre, skipperdigte, Det Poetiske Bureau og
meget mere, kommer til at spille en rolle.

Nyd sensommeren og denne blog: http://www.poetryhut.com/wordpress/ Begge swinger de - blot på hver sin
måde.

*

*

Vh Lonni Krause
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