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Kære digter!

*

Grænseløs Kærlighed på Tranquebar i aften..

..rejs en tur til Borgergade i København og kig efter den hyggelige rejseboghandel. På deres hjemmeside
skriver folkene bag Tranquebar:

-  KUNSTEN AT REJSE kræver blot en god stol at sidde i, en stabel bøger om en udvalgt
destination - dens historie, kunst, arkitektur og fauna - et par biografier, en roman og
måske en parlør. Så er man afsted. Hvis økonomien, tiden og kæresten tillader det, kan
man naturligvis flotte sig, købe en billet til det fjerne, finde guides og rejseberetninger i
Tranquebars reoler og begive sig ud i det blå. Har man hverken råd til billet eller bøger
kan man fordybe sig i Tranquebars læseeksemplarer og nyde fattigrøvslivet over en god
kop kaffe.

Netop i aften den 11.9 klokken 18.30 gæster Jens Winther bogcafeen og præsenterer 'Grænseløs Kærlighed'
- historier om mennesker, der stædigt har kæmpet mod fordomme, lovgivning og regler. Historierne
begynder vidt forskellige steder. I Brasiliens jungle, i de uvejsomme bjerge på grænsen mellem Afghanistan
og Pakistan, i de svenske folkeparker i 1960′erne. Alle historierne ender i Danmark hvor det blandede
ægteskab hele tiden sættes på prøve.

Der er fri entré og man må gerne tilmelde sig på 33125512 eller mail@tranquebar.net

Se i øvrigt Tranquebar's Kalender for resten af september og helt ind i december:  ARRANGEMENTER I
TRANQUEBAR

*

*

Borgergade 14, 1300 København K         
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Hverdage 10 - 18    Lørdage 10 - 15

*

Og har man sagt Tranquebar må man også sige Andys Bar..

På Facebook skriver Koordinat.dk at sommeren er slut og mørket sig nærmer. Måske er det også derfor de
byder velkommen til publikum lørdag den 13.9 klokken 20.30 på Andys Bar i Gothersgade 33B? De gør da
hvad de kan for at solen skinner lidt endnu med oplæsere som fx:

Peder Frederik Jensen
Knud Steffen Nielsen
Marie Kudahl

samt koordinaterne selv:
Rasmus Halling Nielsen & Martin Snoer Raaschou

Kom glad!

*

*

Jytte Borberg prisen overrækkes..

..  tirsdag den 16. september kl. 16:00
i Diamantboghandlen
Den sorte Diamant/Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
DK-1219 København K

Prismodtageren er orienteret

PS: Kom venligst præcis af hensyn til arrangementet
SU: til forlaget Ries - email: mr@riesforlag.dk  eller pr. telefon: 3963 3205

Jytte Borberg Prisen gives til en dansk forfatter som anerkendelse og opmuntring.
Prisen er indstiftet af forfatteren Jytte Borberg (1917 – 2007) for at markere respekt og fællesskab med
forfatterkolleger. Prismodtageren udpeges af bestyrelsen. Prisen kan ikke søges.

Tidligere prismodtagere:
2006: Ida Jessen
2007: Christina Hesselholdt

Bestyrelse:
Marianne Lundø-Nielsen (Jytte Borbergs datter), formand
Kirsten Thorup
John Berg, regnskabsfører
Merete Ries

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/09/n23691604698_1720.jpg
mailto:mr@riesforlag.dk


*

Bog-censur hos Arnold Busck..

..på Statens Museum For Kunst.

Dette er en overskrift jeg snuppede på Facebook fra Peter Dyreborg. I dag har han et indlæg i bogtillægget
i Information.

*

*

Det begynder således:

"Forestil dig, at du gerne vil købe en bog, men boghandleren fortæller dig, at de ikke vil sælge bogen, fordi
du ikke har godt af at læse den. Usandsynligt? Det var, hvad der skete forleden på Statens Museum for
Kunst.

I anledning af den nye, store udstilling af samtidskunst "Reality Check" på museet holdt jeg et foredrag om
min bog "Træfpunkt". Da publikum efter foredraget gik hen til Arnold Busck, som ligger i selve Statens
Museum, kunne de ikke købe bogen. Personalet fortalte dem, at de ikke kunne finde den, at den ikke var
på lager, og at de ikke kunne sælge den.

Men boghandleren havde faktisk bogen på lager, endda hele 50 stk.
Hvorfor ville de ikke sælge den, når kunderne stod i kø?"

Hvis du synes, det lyder som en spændende historie, så læs resten hos Information og på www.
peterdyreborg. dk

Og hvis du synes, det lyder kedeligt, så godmorgen og glæd dig over at CERN er der endnu plus hele Planet
Earth.

*

'Vejklummer'…

.. skal læses på Senturas nye blog der kaldes Senturaklummen. 'Vejklummer' er skrevet af forfatteren
Flemming Christian Nielsen.  Senturas klummepanel består af seks spændende danske forfattere, der på
skift skriver en litterær klumme. Der bringes en ny omkring den 15. i hver måned.

*
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 Flemming  Christian Nielsen er en del af  Senturas klummepanel og han
deler klummeriet med Jonas Bruun, Kristina Stoltz, Merete Pryds Helle, Mette Rosenkrantz Holst, Peter
Laugesen og Robert Zola Christensen.

Link: Senturaklummen

*

Vil du skrive digte til Weekendavisen?

*

Næsten alle aviser har gjort det: Politiken, Information og selv gratisavisen Urban. Nu er Weekendavisen på
banen med et hyggeligt tilbud der nok kan lokke et par digtere til tasterne.

Læs meget gerne hér: Læsernes digte | Weekendavisen

*

 Lad dig inspirere, skriv et digt og send ind.
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 Lad dig inspirere, skriv et digt og send ind.

*

Hav fortsat en bevægelig september,

vh nyhedstjeneren Lonni Krause
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