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Kære Digter!

*

Vil du til bogmesse i Göteborg…

..og kan du lide konkurrencer, så læs med her:

"Det er snart tid til den store bogmesse i Göteborg, Bok & Bibliotek. Den finder sted den 25.-29.
september. Vi har i samarbejde med Bok & Bibliotek lavet en konkurrence, hvor gevinsterne er et partout-
kort til alle messens arrangementer og seminarer. Blandt alle rigtige svar trækker vi lod, og de tre heldige
får hver tilsendt et partout-kort til en værdi af 2.600 svenske kroner. Præmien er doneret af Bok &
Bibliotek.A. Danskeren Andreas Harbsmeier har studeret artikler i aviser. På et seminar på bogmessen
deltager han i en samtale. Hvad handler seminaret om?"

1. svensk udenrigsjournalistik
X. svensk kulturjournalistik
2. dansk udenrigsjournalistik

B. Hvilket baltisk land står i år i fokus på bogmessen?
1. Litauen
X. Estland
2. Letland

C. Forfatteren til bøgerne om den populære kommissær Barnaby, som er blevet til en populær tv-serie,
gæster årets bogmesse. Hvad hedder forfatteren?
1. Denise Mina
X. Caroline Graham
2. Meg Cabot

D. I år præsenterer bogmessen et antal "Røster fra Indien". En af disse er en af Indiens mest betydelige
forfattere Mahashweta Devi. Hvilket sprog skriver hun på?
1. Bengali
X. Hindi
2. Engelsk

E. Den canadiske forfatter Michael Ondaatje kommer til bogmessen. Han fik sit gennembrud i 1992 med en
bog, som senere filmatiseredes. Hvad hedder filmen?
1. Chokolade
X. Mit smukke vaskeri
2. Den engelske patient

Besvarelserne skal være BogMarkedet i hænde senest den 21. august – enten pr. brev eller på mail:
info@bogmarkedet.dk

Man kan se hele det imponerende messeprogram på BOK & BIBLIOTEK – og her kan man også bestille
billetter – både entrebilletter og til de mange seminarer og miniseminarer. Indtil 15. august kan 4-
dageskortet, som gælder alt, købes for 2.400 sv. kr. – efter denne dato er prisen 2.600 sv. kr.

*

mailto:info@bogmarkedet.dk
http://nemonet.swefair.se/templates/LibraryPage____121782.aspx


  - Hanif Kureishi, født 1954 der er brittisk forfatter, dramatiker og
manusforfatter kan du fx møde på Bogmessen i Göteborg.

*
..selv om der er lang vej, inden vi når det lyriske landskab på Hald Hovedgaard. Men det er, hvad jeg ved
og som jeg synes, du skal vide:

*

Vi bliver i september lidt endnu..

*

  -  LYRISK LANDSKAB 1 - digtersamling på Hald
Hovedgaard.
*

Kursus 80926
26 - 28. september
Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, Viborg
Fortrinsvis for lyrikere

Fredag den 26. september
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*
kl. 15.00-16.00         Ankomst og fordeling af værelser

.

kl. 16.00-18.00         "Begrænsninger som metode"

oplægsholder: Jørgen Carlsen, Idehistoriker og forstander v. Testrup Højskole

.
kl. 18.00-19.00         Middag

.
kl. 19.00-21.00         "Bestilte anekdoter"
Om metoder man hader, elsker eller beundrer hos andre digtere. (inspirationskatalog seriøst/soapet fra
deltagerne)

.

kl. 21.00         Kaffe + kage

*
Lørdag den 27. september

.

kl. 8.00-9.00         Morgenmad

.

kl. 9.00-12.00         "Skabelsesprocessen vs. Dagligdagen"
Oplægsholder: Morten Søndergaard, forfatter
Alle digtere ved, hvad det vil sige at tumle med noget, og har ofte mærket konsekvenserne af, at
omgivelserne kræver et nærvær, der er svært at levere. Hvad er forskellen på den litterære
skabelsesproces og hverdagen? Ér der en forskel? Kan de kombineres, disse to tilsyneladende forskellige
virkeligheder? Og i så fald hvordan?

.

kl. 12.00-13.00         Frokost

.

kl. 13.00-15.00         Ud og gå

.

kl. 15.00-18.00         "Samfundet vs. Digteren"

.

Oplægsholder: Marianne Søgaard Stidsen, Lektor
Hvordan så et digt ud, hvis det var samfundet, der bestemte? Så, hvad er det samfundet sér, når det stilles
over for en ny digter, nye digte? Hvad er således grundlaget for den litterære kritik - og kan digteren
overhovedet bruge dét til noget?

.

kl. 18.30-20.00         Middag

.



kl. 21.00         Åben scene

.
kl. 23.00         Natmad

*

Søndag den 28. september

.

kl. 8.00-9.00         Morgenmad

.
kl. 9.00-12.00         "Og kan du så leve af dét?"
Oplægsholder: Mikkel Bruun Zangenberg, Lektor ph.d
Få digtere kan leve af at digte. Resten enten lever af relateret virksomhed eller fast lønarbejde. Intet ved
faget siger, at en digter pr. definition skal leve som en boheme, men dén forestilling er meget almindelig.
Oplægget giver et historiske perspektiv på digteren, som boheme og som lønarbejder, og en sociologisk
fremstilling af digterens betydning i et hvilket som helst samfund, herunder det danske. Er digteren en
intellektuel? Er digteren en profet eller pionér eller er vi ovre i præ-psykologien eller selvterapi for den
læsende? Eller det slet og ret svært tilgængelig kunst? Hvordan vurderer man et samfund på basis af deres
digtere og digtning? Findes der samfund uden digtere? HVAD er digterens funktion i et samfund?

.
kl. 12.00-13.00         Frokost

.
kl. 13.00-15.00         "Se mig, hør mig" - Masken og den offentlige fremtoning.

Oplægsholder: Redaktør Bjørn Hyldkrog, CBSs blad "Kræmmerhuset"

Digteren, Viggo Madsen, siger: Digtere lever ikke AF, digtere lever FOR. Og der er da også en ubalance ml.
digterens indsats og digterens økonomiske afkast, som får mange til undre sig over, hvordan nogen kan
ønske at beskæftige sig livslangt og professionelt med noget, de ikke kan leve af. Hvilke mekanismer ligger
i digteren som arketype - "digtermasken" - og hvordan og hvorfor tillader digteren sig fastholdt i en rolle,
som tydeligvis er i konflikt med omgivelsernes forestillinger om, hvad der er livsopretholdende?

.
kl. 15.10         Afrejse Hald

*

Skriftlig tilmelding senest 3. september.

Kursusgebyr medlemmer: 0 kr.
Kursusgebyr ikke-medlemmer: 2.230 kr. inkl. ophold.
Sidste betalingsfrist 10. september. Ved afbud efter 10. september refunderes kursusgebyr ikke. Ved
aflysning af kurset refunderes kursusgebyr.
PS: Kurset er ved at være fuldt op.

*

Markant tilbagegang i antallet af fagbøger..

..udkommet i 2. kvartal dette år i forhold til 2007 - ca. 11 % (kildeangivelse: DBC's titelstatistik, udarbejdet
på grundlag af Dansk Bogfortegnelse). Og selv om vi er lyrikere bruger vi vel også fagbøger, hvilket får mig
til at henvise til Filosofisk Leksikon der udkommer tirsdag d. 26.8 og forlaget hedder Gyldendal.
*



*

Doris og Ditte Steensballe..

…blev gode veninder på Vestre Kirkegård og deromkring. Og det hele tog fart da Ditte Steensballe sang en
sang for Hilmer Hassig der hed 'Kysten er klar'. Den gode mand hørte forkert og troede hun sang 'Kussen er
klar' og sådan blev en hørefejl til inspirator. De to snakkede lidt om hvilken kvinde der ville synge netop
sådan en sang og så var hun der pludselig hende Doris..

Ditte Steensballe (1971) har blandt andet modtaget Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat (2007). Hun
har gennem flere år udgivet bøger på Forlaget Lindhardt og Ringhof, senest den anmelderroste 'Fremtiden
vil trøstes' (2007). Doris: 'Tivoli er åben' er hendes debut som sangskriver og sangerinde.

Hilmer Hassig (1960) har arbejdet med bl.a. Scatterbrain, Kliche, Naive, Lars H.U.G, TV2, Elisabeth og
Love Shop som guitarist, producer og komponist.

Ditte Steensballes CD 'Tivoli er åben" udkommer tirsdag d. 19.8

Doris har været undervejs i ca tre år og selv om Ditte Steensballe ikke er bange for at synge om analsex og
andre intime sager er Doris sikkert et lyt værd uanset om man er til danskpop, anal-det-ene-eller-det-
andet eller ej.

*
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*

Musikmagasinet Gaffa skriver:

"… Doris er bogstaveligt talt et udknaldet
bekendtskab … afsindig bad taste,
rent ud morsom…ørehængere er her nok af,
og stilen er gennemført kult."

**** 
(fire stjerner)

Kunne du tænke dig at lytte til Doris så er hun  på  MySpace.com som - dorissilver

*

Det var en mørk og sælsom krimiaften..

.. skriv dit digt, men besøg også Hovedbiblioteket i Krystalgade den 21.8 og hør om det makabre fund af et
maltrakteret kvindelig, som sætter rammen for plottet i Elsebeth Egholms nyeste krimi - den femte i den
populære serie om Århus-journalisten Dicte Svendsen. Er der tale om seriemord, organhandel,
sadomasochisme?

*
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 - Elsebeth Egholm fortæller om tilblivelsen af 'Liv og Legeme'.

*
Hovedbiblioteket
Krystalgade 15
1172 København K
3373 6060

Tidspunkt:
Kl. 17:00-18:30

Gratis billetter fås i Informationen
3373 6015 - hovinf@kff.kk.dk

*

Tekstalliance 2008..

..det kommer til at foregå den 23. - 24. august på Kunstakademiet i Oslo på Spasibar.

Tekstalliance 2008 er en messe og et mødested for norske og skandinaviske småforlag, litteraturfestivals og
tidsskrifter.

Skulptursalen på Kunstakademiet bruges som udstillingsrum, mens der kommer til at være oplæsninger,
foredrag, paneldiskussioner, debatter osv osv på Spasibar.

Initiativet er et samarbejde mellem Audiatur, Forlaget Attåt, Gasspedal, Litlive, Litteratur på blå, Nypoesi,
Utflukt og Vagant.

The Presses/Magazines/Festivals etc. (so far):

 

3t
http://www.trete.no/

Audiatur
http://www.audiatur.no

Au petit garage
http://www.aupetitgarage.no/

Chain (USA)
http://www.chainarts.org

Distribusjon

Feil Forlag
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http://www.feilforlag.no

Flamme Forlag
http://www.flammeforlag.no/

Forlaget Anblik (DK)
http://www.anblik.dk

Forlaget Attåt
http://www.facebook.com/group.php?gid=10370982121

Gasspedal
http://www.gasspedal.org

Geiger Records (DK)
http://www.geiger.dk/records/index.php

Glänta (S)
http://www.glanta.org/aktualiteter.lasso

Göteborg Poesifestival
http://www.poesifestival.se/

H Press
http://www.hpress.no

Ikke til hjemlån
http://www.samlaget.no/item.cfm?id=14468

Ildfisken (DK)
http://www.anblik.dk/ildfisken

Jung.no
http://www.jung.no/forside/index.php

Ka Forlag
http://www.kaforlag.no

Klassekampen
http://www.klassekampen.no

Kritiker
http://www.kritiker.nu

Kuiper
http://www.kuiperkuiper.net

Le Monde diplomatique
http://www.lmd.no

Litlive
http://www.litlive.no

Litteratur på Blå
http://www.litteraturpabla.no

Milk and Money
http://www.milkandmoney.no

Minuskel Forlag
http://www.minuskel.no/
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Momentum – Nordisk festival for samtidskunst
http://momentum.imaker.no/cgi-bin/momentum/imaker?id=21&visdybde=1&aktiv=21

No Press (Canada)
http://www.facebook.com/group.php?gid=6490336683

Nordisk Netværk for Avantgardestudier
http://www.avantgardenet.eu

Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift
http://www.shakespeare.no/tidsskrift/nyttopplegg/hefteindex.php?aarstall=2007&nr=2

Ny Musikk / Happy days
http://www.nymusikk.no/
http://www.happydays.no/

Nypoesi
http://www.nypoesi.net

OEI
http://www.oei.nu

Parergon

Ratatosk
http://www.ratatosknett.org/

Rett Kopi
http://www.rettkopi.no/

Slow Fire Press
http://slowfirepress.wordpress.com

Tidsskriftforeningen
http://www.tidsskriftforeningen.no/

TransFe:r
http://www.tforlag.net

UKS-Forum
http://uks.no/uks-forum

Utflukt
http://www.utflukt.no

Vagant
http://www.vagant.no

Verbale Pupiller (DK)
http://www.verbalepupiller.dk

Vertigo förlag (S)
http://www.vertigo.se

Vänder sig om
http://www.vandersigom.se/

Åpent Forum
http://www.khio.no/Norsk/Om_KHiO/Fakultet_for_visuell_kunst/?
module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1309
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*

*

http://www.tekstallianse.no

*

På havnerundfart med tre forfattere..

..hvis du alligevel ikke får skrevet digte den 23.8., men til gengæld kunne tænke dig at besøge Odense
Havn, vil du foruden bølgemusik, mågegrin og kutterlyde opleve en ordentlig omgang Skipperdigte med
henholdsvis Lone Hørslev, Kristina Krake og Martin Glaz Serup.

*
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*

Skipperdigte -

Lørdag d. 23. august, klokken 13-15
Afgang: Øster Kaj, Odense Havn. Gratis entré.

*

 - Martin Glaz Serup varmer op på bedste skippermanér
(YouTube)
*

No Nonsense i Nansensgade…

*

… sådan starter den unge forfatter og ordekvilibrist Thurston Magnus sin anmeldelse af  Tidsskriftet 28/6
på anmelderbloggen metrord.urbanblog.dk.

I forbindelse med denne samling digtes udgivelse læser forfattere som Lars Frost og Lars Bukdahl op.

*

 - Foto taget af anmelderen selv. Kuverten er Tidsskriftet
28/6

*
Hvad: Tidsskriftet 28/6.

Hvem: Redigeret af Martin Johs. Møller og Rasmus Graff.

Hvor og hvornår: Udgivet ved reception i Nansensgade d. 28/7.
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En hvid kuvert ligger på bordet. Kuverten er påtrykt med fireogfyrre forskellige navne og den
tilsyneladende omstændelige dato 28/6. Kuverten indeholder otteogfirs sider A5-papir. Denne bunke papir
udgør et tidsskrift.  Lad os starte med at definere hvad et tidsskrift er, eller ihvertfald hvad det kan være.
Normalt ville man tænke, at der var tale om et blad der beskæftigede sig med et specialiseret og
veldefineret felt. Et blad med en fast redaktion der med jævne mellemrum udsendte en samling artikler
der behandlede et eller flere emner under nævnte felt. Englænderne kalder den slags for periodicals,
sikkert med tanke på at der må formodes at være tale om en tilbagevendende affære. Tidsskriftet 28/6,
som anmelderen her sidder med, er ikke tidsskrift i klassisk tradition. Datoen 28/6 hentyder her til den dag
tidsskriftet blev lavet på Hald Hovedgård, og ordet tidsskrift skal formentligt forstås som et skrift der er
forankret i et bestemt tidsrum, mere som forskellige stykker tekst i en art tidskapsel end en ugejournal
eller tilsvarende.

Det er de unge herrer Martin Johs. Møller og Rasmus Graff der er kommet op med idéen bag dette
tidsskrift. Konceptet har været at invitere revl og krat af forskellige udøvende skriverister, notabiliteter
såvel som talenter, give dem fire dage til at komme op med noget tekst, og derefter sætte det sammen til
en slags udgivelse, hvad der så er blevet gjort på Hald Hovedgård. En meget minimalistisk, næsten skrabet,
udgivelse sat sammen i løse A5-ark, krydret få steder med små, gnidrede fotografier; fotografier man som
anmelder skal tage sig meget sammen, for ikke at komme til at kalde dem decideret grimme. Det er
naturligvis altsammen med vilje; hele udgivelsen sætter teksterne i centrum, det er forfatternes
individuelle kompetencer udi penneværk der skal bære udgivelsen. Fint, det er forstået.

Lidt af samme grund dasker man ind i udgivelsen med laissez-faire, farer lempeligt igennem teksterne, og
stopper som en turist op ved de tekster der lige fanger ens opmærksomhed. Teksterne er anbragt alfabetisk
efter forfatterens navn, men det eneste der ellers holder fysisk sammen på udgivelsen, er tilsyneladende
læserens egen trang til at holde papirerne samlet, så de ikke driver rundt for vinden. Der er heller ikke
rigtigt nogen sammenhæng mellem de forskellige tekster, intet forsøg på at spænde dem for et narrativ af
en art eller nogen anden form for konstrueret forløb. Faktisk må det bemærkes, at adskillige forfattere
lader sig repræsentere med tekster, der ikke ligefrem er emnemæssigt eller stilmæssigt kongruente med
hinanden, og den del gøres ikke mindre kompleks af, at nogle tekster er ældre, førskrevne tekster, mens
andre virker digtede til lejligheden. Projektet bliver såmænd aldrig forvirrende eller uoverskueligt at
opfatte, når bare man fokuserer på den enkelte tekst foran én, og ikke prøver at læse en sammenhæng ind
i teksterne som ikke eksisterer. Igen, tidsskriftet roterer omkring den enkelte tekst.

Når det er nævnt, siger det også sig selv, at det er meget svært at anmelde denne sag. Alle disse
forfattere, alle disse enkelte tekster farer i et mylder af retninger, og skulle man anmelde hver enkelt,
ville denne anmeldelse blive litterær afhandling, hvad jeg nok skal spare læserens tålmodighed for. At
komme med teksteksempler bliver derfor også ret tilfældigt og urepræsentativt, så lad os i stedet bare
tage et par stop i teksterne og prøve at bemærke os et par seværdigheder:

Signe Brønserud skriver et brev til nyligt hedengange Jean Baudrillard, som er ganske underholdende
udnyttelse af brevformen. Lars Bukdahl disker op med ni kunstnerbiografier, hvoraf alle, på nær sidste
biografi, er en beskrivelse af en hestepære, og de fungerer al den stund man er tvivl om hvorvidt hr.
Bukdahl beskriver faktiske kunstnere eller ej, omend flere af dem desværre lider lidt under hr. Bukdahls
påtrængende lyrikfagter. Ønsker man digter-digte kan man defilere forbi Mikkels Fosmos serie af samme.
Man kan stoppe og prøve at lytte sig frem til ordlyden i Robert Henningssons lyddigt Klaatu barado 5/2008.
Man kan lede efter ruter i Jan Hjorts udkast til en vejviser over Viggo Madsens forfatterskab (hvilket tager
prisen som tidsskriftets mest meta-prægede indslag). Man burde sætte sig og hvile lidt ud ved Kenneth
Jensen fine digte, i et bidrag der ikke tager meget mere end et raskt øjekast at overskue. Både d'herrer
Jensen (med hhv. fornavnene Peder Frederik og Christoffer Ugilt) byder ind med tekster skåret over
gentagelser, hvis man er til den slags. René Jean Jensen formulerer sig i et nærmest henkastet brev til
redaktørerne, hvor han formår at gøre det banale temmeligt sjovt, og naturligvis er det banale aldrig helt
så banalt alligevel. Ask Katzeff formår at konstruere en digtetekst så den fremstår nærmest som en slags
artikel, hvad der giver den et lidt skægt præg. Krigshesten Peter Laugesen byder også ind med et stille,
lille digt, hvorefter Maja Lucas genudlægger Odysseen for os, og dét på en måde der er fremragende
dobbeltbundet. Kamilla Löfstrom har i tre længere stykker oprullet nogle betragtninger om replikker, hvad
man næsten lige bør studse lidt over på vejen. Æren for de grafisk mest interessante digte i tidsskriftet må
gå til Viggo Madsen, der opstiller det kan kalder for fire kubismer – fire visuelt firkantede digte i en lettere
rablende stil, og det er aldeles vellykket, set herfra. Mads L. Mygind har skrevet ti tekster han kalder 10
breve til et du, der er udført præcist som titlen siger, og fungerer fint under et lidt sørgmodigt skær.



breve til et du, der er udført præcist som titlen siger, og fungerer fint under et lidt sørgmodigt skær.
Rasmus Halling Nielsen byder ind med seks længere prosatekster der spurter afsted med rytmen halsende
efter sig, og det er herlig læsning, som man heller ikke bør snyde sig selv for. Man bør også notere sig
Martin Snoer Raaschous tekst STEN, som er en prosatekst skåret så langt ind til benet at man kan mærke
knogle. For udenlandsk kyndige er der engelske digte af Kim Simonsen, norske ditto af Odd W. Surén. For
sex kan man gå til Maria Sofie Simonsens tekst, som måske nok er mere underholdende end decideret god,
men i alle tilfælde da bemærkelsesværdig. Endnu en fin gentagelsespræget tekst findes i Morten
Søndergaards bidrag, som bruger flere og flere danskere som riff, hvad der hér virker ganske effektivt og
ikke mindst er sjovt når man ser sammenhængen.

Som det formentligt kan bemærkes, er teksterne stærkt varierende og eventuelle redigeringsmæssige tiltag
må foretages inde i læserens eget hovede. Jeg kan egentlig godt lide hvordan man sidder og zapper frem
og tilbage mellem papirlapperne, slår ned på ét glimt i en tekst og dalrer videre igennem andre. Det
lavtekniske (læs: ikke-eksisterende) layout tvinger én til at fokusere på det eneste der er, nemlig
teksterne. Man har valgt ikke at trække en redigeringsmæssig spændetrøje ned over læserens hovede, og
for det bliver læsningen så meget friere, hvad der ikke altid borger for god læsning, men faktisk er helt i
orden hér. Det havde nu være lækkert, hvis man havde inviteret nogle spændende billedkunstnere med på
projektet, nogle der kunne sexe det skødeløse layout lidt op, men det ville utvivlsomt have fordyret og
forstørret projektet ganske såre.

Man kunne bruge en masse flere ord på dette anseelige projekt, og dykke dybere ned i de enkelte tekster,
men man kunne sikkert også have sparet en del ved at sige det så  kort som dette: Tidsskriftet 28/6
indeholder en masse meget forskellige tekster, der varierer stærkt i både form, indhold og kvalitet, men
generelt holdes oppe af et ret højt topniveau. Det er bestemt værd at tage et kig på.

Udgivelsesreception for tidsskriftet 28/6

Den 28. juli er en mærkedato. Mere nøjagtigt sagt markerer den månedsdagen for tilblivelsen af
tidsskriftet 28/6, som igen kun hedder dét, fordi skriftet tilfældigvis blev til på nævnte dato. Med hensyn
til distance, har bladet ikke bare tilbagelagt en måned for at komme hertil, men også også mange
kilometer fra Hald Hovedgård nær Viborg til  Nansensgade i København, hvor MetrOrds ibyensendte
anmelder indfinder sig til samme tidsskrifts udgivelsesreception.

Værtshusene er blevet færre i Nansengade. Det siges selvsamme gade engang kunne bryste sig af ikke færre
end 35 værtshuse, men gaden er med tiden blevet næsten mondæn at se på. Selv et moderne supermarked
er det blevet til, og så falder Huset På Christianshavs-charmen jo automatisk lidt. Samfundet undergravet
af samfundet selv, om man så må sige. Varmen er trykkende på en meget uskandinavisk måde denne aften.
Var det ikke for den karske lugt af fedt og skidt, ville Nansensgade mere tage sig ud som en boligudstilling,
end den klassiske københavnske arbejderkarré den egentlig er. Meget praktisk anbragt, ved siden af et
pizzeria, finder anmelderen de kælderlokalerne receptionen skal foregå i. Udenfor møder jeg Martin Johs.
Møller som er én af de to redaktører for tidsskriftet 28/6, hilser på ham og får mig en udgave af tidsskriftet
til anmeldelse. Tidsskriftet i den hvide kuvert reflekterer lokalernes minimalisme ganske godt.

Lokalerne på adressen Nansensgade 43 er uhyre spartanske, næsten umøblerede og med kun få
genkendelige træk i indretningen. Forlokalet har en stor glasfacade skråt ud mod Nansensgade herself og
en sidegevinst af et rum fører ind til det mørke baglokale med et sideordnet køkken-alrum. Først i
baglokalet viser rummene væsenstræk. Loftet er hér klistret til med plakater, som giver én et fingerpeg
om, at Nansensgade 43 tidligere har udgjort et slags atelier, muligvis endda den berømmede boghandel,
omend hér slipper anmelderens hukommelse op. Martin Johs. Møller forklarer lidt om hvordan det er
meningen at stedet skal fungere som et litterært forum af en art, med oplæsninger og udgivelser i
kølvandet. Således markerer tidsskriftets udgivelsesreception også en form for søsættelse af et nyt
litterært projekt i København.

Efter et stykke tid begynder folk at dukke op, og selvom næsten ingen kan holde ud at sidde indenfor i
heden, stimler folk alligevel sammen i det lille forlokale (som stort set er klinisk renset for stole) for at
høre aftenens oplæsere. Der er seks af slagsen, alle deltagende med bidrag i tidsskriftet og de er hhv.
Susanne Christensen, Lars Bukdahl, Mette Norrie, Lars Frost, Martin Snoer Raaschou og Maria Sofia
Simonsen.



Blandt oplæserne bemærker man især Lars Frost og Lars Bukdahl, ikke blot fordi de er det mest
genkendelige litterære ansigter, men også fordi de er de mest underholdende oplæsere denne aften. Lars
Frost repræsenterer sig selv med et endog meget kort indslag, og Lars Bukdahl er i sin vante hakkende,
spurtende stil med små fodtrin og dansemanøvrer som understregning. Man bemærker måske mest
førnævnte oplæsere, fordi de er de mest farverige. Jeg kunne godt bruge noget mere gejst fra flere af
oplæserne, der lader til at være gået på mental sommerferie. Der er ikke en ret velfungerende rapport
mellem oplæsere og publikum, intet af den berømte kemi der skal lede til den ligeså berømte magi. Det
undrer mig en del at det skal være så sløvt, og jeg ved den er gal når jeg kan mærke mine tics spille op og
tænderne knage, der hvor oplæserflowet slæ-æ-æ-ber sig afsted. Teksterne fungerer såmænd fint i
oplæserregi, men man må bide mærke i, hvorledes et par af oplæsningerne i perioder nærmer sig parodier
på digtere. Oplæsningerne er dog ikke længere end at det kører nogenlunde derudaf, og jeg vil mest vælge
at betegne oplæsningerpræstationerne som hit or miss, hvor man kan vælge at fase sin opmærksomhed lidt
ud, der hvor man ikke synes det svinger. Jeg vil ikke udelukke at andre lyttere end undertegnede vil notere
sig nogle af oplæsernes præstationer anderledes end jeg har gjort. Det er i alle tilfælde ikke arrangørernes
skyld.

Efter oplæsningerne forfalder folk til den rituelle omgang øl og hyggesnak, hvad der i modsætning til den
klæbrige varme er helt i tråd med skandinavisk tradition. Folk får lov at snuppe sig en gratis udgave af
tidsskriftet med, og Martin Johs. Møller når at få forklaret at der er planlagt flere udgivelser på Forlaget
28/6, hvad der lyder interessant i mine øren. Ikke lang tid efter må jeg vende Nansensgade 43 ryggen og
smutte ned mod den trafikale åreforkalkning kaldet H.C. Andersens Boulevard og så hjemad. Temperaturen
er faldet til et behageligere punkt på termometeret, oppe på boulevarden kører busserne forbi som intet
var hændt og mere har samfundet altså ikke ladet sig undergrave i de sidste to timer.

*

 - Én af forfatterne, der har digte med i Tidsskriftet, 26/8 er Lars Frost.
Her læser han op (YouTube)

*

(Tak til Thurston Magnus, fordi jeg måtte copypaste.)

Fra Senturas ordbog: Undergrund anmelder..

MetrOrd er en løs sammensat gruppe af skribenter som anmelder en række af de udgivelser, som ikke får
plads i aviserne. Blog: Metrord

*

Go to work on an egg..

… sagde Fay Weldon engang, da hun arbejdede på et reklamebureau som tekstforfatter. Om hun virkelig
gik på æg vides ikke, men at hendes debutroman 'Praxis' blev solgt for 1 krone i England i starten af hendes

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/08/larsfrost220408.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=1w3scx3_Pdo&feature=related
http://metrord.urbanblog.dk/


forfatterkarriere (1978) det vidste jeg heller ikke. Efter 'Praxis' blev det til omkring 20 romaner, så denne
ene krone kunne vist godt betale sig i starten.

Fay Weldon er bogaktuel med 'Sådan bliver kvinder lykkelige,' Lindhardt og Ringhof, 2007.

*

*

I år kan danskerne møde Fay Weldon til  Verdenslitteratur på Møn 23. og 24. august og til et foredrag på
Københavns Universitet og BogForum.
*

Kilde: Nils Bjervig

*

Årets længste dag..

…rammer Det Poetiske Bureau den 28.8., og den der sørger for Lyset er såmænd Claus Høxbroe. Tager du
afsted til eventen, vil du foruden Claus Høxbroe med sine ord digte og anden improvisation opleve en
blæsende medrivende trio bestående af Kasper Schulz på slagtøj og legetøj, Peter Tinning på guitar og
human beatbox.

Det poetiske Bureau

Griffenfeldsgade 52, st. th

2200 København N

Entré: 50 kr.

*

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/08/itemimage.jpg


*

Og han fortsætter med Jazz'n poetry d. 29.8..

…dvs dagen efter  Årets længste dag og denne gang er der gratis entré ved Huset Magstræde. Vi håber
vejret holder for Claus Høxbroe træder op med sin jazztrio under himlen.

Adresse: Gammel Torv, 1457, København K.

*

Vi nærmer os september et lyrisk landskab og indtil da ønskes du masser af inspiration til din digtning. Og
svigter den alligevel så er der nok at blive inspireret af (kig op). Vi ses i næste nyhedsbrev primo
september og måske til:

Ord Under Himlen i Kongens Have…

… den 30.08 fra 13.00 - 17.00

hvor der for andet år i træk vil være over 100 poeter og kunstnere, som skaber et forum med plads til Ord.
Kom - lyt, se og smag på poesien i Christian IV Have med udsigt til Rosenborg Slot.

Poeterne mødes klokken 13.00 lige indenfor hjørneindgangen, der lægger sig op ad
Kronprinsessegade/Gothersgade og spreder sig rundt omkring i Haven med deres digte og tekster.

Som noget nyt har vi en hemmelig gæst med i programmet. Gæsten skal trække Årets Forfatterpriser for
Ord Under Himlen 2008 op af en H.C Andersen-hat og uddele priserne til tre heldige forfattere. Det foregår
på festlig vis ved Café Herkules i Kongens Have kl. 16.30. Der er et glas langstilket champagne til alle
deltagerne.

Husk: Du kan stadig melde dig til som oplæser, men gør det inden den 30.8

Link: www.ordunderhimlen.urbanblog.dk

*

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/08/poetiskbureau.jpg
http://www.ordunderhimlen.urbanblog.dk/


Grafik: Brian P. Ørnbøl

*

"Fortæl Region Midt"

*

*

12. august mødtes 19 forfattere udvalgt af en liste på 200 boende i Region Midtjylland for at skrive hver
deres tekst med udgangspunkt i hvert deres sted.

"Ideen til projekt Fortæl Region Midt opstod sidste år som svar på spørgsmålet: Hvem er vi i Region
Midtjylland? Lene Rikke Bresson er projektleder for Fortæl en region Midt og hun fortæller: 'For at
synliggøre, hvem vi er, jagter vi fortællingen om en kultur, der er mere og mere diffus og forsvinder som
sand mellem fingrene. Vi søger efter en fortælling, der giver mening. Den finder vi ofte dér, hvor vi lever,
og det giver stedet mulighed for at træde i karakter i vores fortællinger. I enhver fortælling slår stedet en
ganske særlig tone an; den tone, en forfatter sanser og siden genskaber i fortællingen til læseren. Derfor
er jagten på, hvem vi er i Region Midtjylland: Jagten på fantastiske fortællinger fra vores helt eget sted."
Læs mere hér: Litteratursiden.dk - Midtjylland fortæller

Hør udsendelsen 'Midtjysk forfattertræf og talentdommeri på Kulturnyt i P2

*

Debut med manér på Bureauet

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/08/ouh.jpg
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 - Poul G. Exner på klaver (YouTube)

- Digteren, Poul Exner, debuterer i bogform, og har i den anledning udvalgt sig et godt selskab digtere at
optræde sammen.

Ensemblet denne aften bliver

christian yde frostholm
erik stinus
kenneth krabat
maja lucas
martin johs. møller
martin snoer raaschou
poul g exner

Undervejs musiceres på vokal og guitar af et par unge, venlige mennesker.

(Det forlyder, at Poul Exner var så heldig at vinde et bureau-medlemskab (med ret til billig bar)
formeddelst digtet

Bjergene skælver

jord og himmel går i et

en munk trækker ud

*

- intet odiøst over dét; opgaven lød på lokumshaiku.)

Vel mødt i det Poetiske Bureau
Griffenfeldsgade 52, st. th

2200 København N

*

Fredag d. 5. september 19.30 (intet akademisk kvarter).

venlig hilsen, Deres korrespondent, 

Lonni Krause

http://www.youtube.com/watch?v=l1FLzGkLGDM
http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/08/billede019.jpg



