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Kære Digter!

Find fred og skriv i Assisi

Jeg modtog en mail fra forfatteren Jannie Helle og hendes egne ord stod således:

Jeg har nu boet ½ år i Assisi og er mere og mere faldet ned i stedets ånd af fred.
Her er ingen konfikter, ingen overfald og mord hver dag, alle hilser og taler pænt til
hinanden - og Janteloven eksisterer ikke.

Det har været meget inspirerende for både min mand og jeg - og vi har produceret og produceret -
samtidig med jeg er i hård behandling for mit handicap, så meget hvile har været nødvendig; men også
oplevelserne med læger har - som i USA - været utrolig positiv; her er man et menneske og ikke et
nummer i rækken, der bare skal ud af døren igen.. (se link) http://www.bricksite.com/jannie-helle

Det er gået op for mig, at Danmark for alvor er blevet et koldt samfund, hvor penge, berømmelse og
materielle goder er nr 1, hvor meget kommer vi egenttlig hinanden ved, og hvor dybt kan vi nå ned i den
ægte kunstneriske åre, der ikke bare er teknik?

Hvor vi bor siges at være "Asisis Gral" så mens folk har bestjålet og hærget vores hus i Danmark, har vi lært,
at kærlighed er ud over penge.

Jeg tror vi kan leje lejligheden ud fra 1 jan til 1 maj for 2500 pr uge, hvis for foreningen vil garantere for
evt skader, som forfatteren løber fra. Det er en 2 værelses m netadgang 7 km fra centrum, der er bus, 200
m fra meget hyggeligt lokal centrum.

Jeg kan kun opfordre til at søge inspiration på dette sted.

Jannie Helle

Resten af september 08

Søren Ulrik Thomsen og Inger Christensen på Louisiana den 23.9

I aften vil to af Danmarks mest kendte digtere optræde sammen på Louisiana i Humlebæk med oplæsning
af egne digte. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til forfatterne og få signeret bøger.

Vært: Marie Tetzlaff, Politiken.

Arrangementet foregår kl. 19.30 i Louisianas koncertsal.

Køb billet og læs mere hér: www.louisiana.dk

http://www.bricksite.com/jannie-helle
http://www.louisiana.dk/


Pia Tafdrup på Morsø den 25. september

Entré 50 kroner.

Den 25. september er der forfatteraften, hvor lyrikeren Pia Tafdrup præsenterer sitforfatterskab med vægt
på Tarkovskijs heste og med prøver på Haiku-digtene.

Efter kaffepausen kommer hun nærmere ind på Tarkovskijs heste.

Sted: Støberisalen, Morsø FOlkebibliotek, Holgersgade 7, Nykøbing Mors

Tidspunkt: 25. september kl. 19.30

Entre: 50 kr. Medlemmer af Biblioteksforeningen dog 30 kr.

Arrangør: Morsø Biblioteksforening.

Dy Plambeck og Texas Rose den 25. september

Torsdag d. 25. september kl. 19.30 kan du møde forfatteren Dy Plambeck med sin roman "Texas rose" der
handler om en utraditionel familie. Oplev et humoristisk og utraditionelt ridt gennem et farverigt landskab
af litteratur og musik!

Billetter sælges fra d. 25.8. på biblioteket eller via Pilegårdens hjemmeside.

Medborgerhuset Pilegården
Brønshøjvej 17
2700 Brønshøj
3860 2860

Pris:
kr. 50,-

Ttidspunkt:
Kl. 19:30-21:30

Susanne Jorn og Bjarne Tuxen på Galleri Tuxen den 25.9 kl. 20.00

Den 19 august udkom Susanne Jorn med Eventyrenes Bog. I den anledning vil hun fortælle om, hvordan
bogen blev til og læse eventyr op.

På grund af galleriets beliggenhed i Snarens Kvarter vil Bjarne Tuxen desuden fortælle om, hvordan
tobindsværket Hist hvor vejen slår en bugt I+II (2000) blev til og læse et kapitel fra bogen.

Sted: Snaregade 14, kld.                 

Arrangementet er gratis.



Har du prøvet at ringe til 0059?

Oplev Peter Dyreborg fortælle om sin nye kontroversielle bog "Træfpunkt", der indeholder telefonsamtaler
fra Træfpunkt, dét, der tidligere var kendt som 0059.

Bogen sætter fokus på en telefonservice, som har eksisteret i årevis, og hvor ældre mænd taler om sex
med børn og unge, men mens der har været meget opmærksomhed på chat over internettet og Arto, har
der ikke rigtig været fokus på unges brug af fx Træfpunkt.

Bogen "Træfpunkt" er dog ikke en debatbog, men et kunstværk og en bog, der befinder sig i
spændingsfeltet mellem dokumentar og skønlitteratur, mellem virkelighed og kunst. Bogen handler således
heller ikke om at udstille eller afsløre nogle personer, men i stedet om at beskrive et særegent miljø og
fortælle en god historie. Moralen er op til læseren.

Den 32-årige forfatter Peter Dyreborg er kendt for sine opsigtsvækkende bøger. Han har tidligere bl.a.
udgivet en digtsamling med reklamer i og har udgivet en bog på mobiltelefon, og derudover er han kendt
som Danmarksmester i poetry slam.

Peter Dyreborg, foredrag om Træfpunkt
Torsdag den 25. september kl. 17.00
Heninzes Boghandel, Algade 54, Roskilde

Læs mere om bogen og se film-trailere for den på:
www.telefonsamtaler.dk

Migration og litteratur netop nu

En stadig større del af den litteratur, der bliver skrevet netop nu på europæiske sprog som engelsk, fransk,
italiensk, spansk, tysk og dansk, er skrevet af forfattere, som har tilegnet sig disse sprog som følge af
migration, og som ofte først er blevet forfattere efter at have forladt deres hjemland.

Denne fornyelse af den nationale litteratur diskuteres dagen igennem på en konference på Københavns
Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Fra klokken 19 i LiteraturHaus et arrangement med oplæsning og debat. Her optræder forfatterne Shadi
Bazeghi (Danmark/Iran), Ha Jin (Kina/USA) og Rubén Palma (Danmark/Chile).

Nærmere oplysninger på   www.litteraturnu2008.hum.ku.dk/

Entré 40,-

Møllegade 7, 2200

Løwerts Legathjem den 27.9 på Café Teatret/ Kafcafeen Skindergade 3 Kbh K

Entré: 50 kr.
Kl: 21.00

http://www.litteraturnu2008.hum.ku.dk/
http://www.telefonsamtaler.dk/


Når legathjemmet første gang slår dørene op lørdag den 27. september, er aftenens tema fransk. Som en
F16-jager på Bastilledag over Arc de Triomphe, vil det særegent franske derfor slå sine folder i showet, lige
fra quizzen til DJ'en, der spiller fransk efter aftenens optræden.

Den musikalske gæst er den anmelderroste musiker Mads Mouritz der debuterede i 2004 med albummet
'This chaos called love'. Siden har han blandt andet sat musik til tekster af forfatteren Lone Hørslev, skrevet
musik til Martin de Thuras Robert-vindende novellefilm 'Ung Mand Falder' og udgivet et nyt album med
opbakning fra The Bleeding Hearts: 'No more of Less' fra februar 2008.

Løwerts Legathjem er opkaldt efter skuespillerinde og teaterdirektør Karen Marie Løwert (1914 - 2002).
Dansk Kvindebiografisk leksikon skriver om Løwert, at hun havde "flair for at give publikum, hvad de
forventede og samtidig holde på det lødige" – præcis det, Andersen og Nielsen bestræber sig på som
bestyrere af Løwerts Legathjem.

Medvirkende:

Musikeren: Mads Mouritz

DJ'en: Den franske forbindelse
Legathjemmets bestyrere: Frederik Bjerre Andersen & Jonathan Nielsen
Deres yngste datter, Nelly: Karen Marie Løwert.

Trekantsområdets Litteraturfestival den 28/9 - 5/10 08

Når Trekantområdets Litteraturfestival løber af stabelen fra den 28. september til den 4. oktober, er det
fjerde år i træk, at man kan komme tæt på danske og internationale forfatternavne. I år er Herbjørg
Wassmo, Sara Stridsberg, Klaus Rifbjerg og Einar Mar Gudmundsson blandt hovednavnene.

Hvordan vil du gerne have din litteratur serveret?

Som søndagsunderholdning, hvor et univers af kvindelige forfattere og deres heltinder folder sig ud i form
af norske Herbjørg Wassmo, svenske Sara Stridsberg, der sidste år vandt Nordisk Råds Litteraturpris, norske
Anne Ragde og danske Helle Helle?

Som lørdagsfest, hvor der så at sige bliver sat strøm til litteraturen, når det nyoprettede teater Mungo Park
Kolding åbner deres dramatiske værksted sammen med bl.a. Tolkien Ensemblet, Lucky Motel Teater, den
islandske forfatter Einar Mar Gudmundsson og digteren Mette Moestrup – og omsætter litteraturen til
drama, viser, opera og performance?

Eller er du mere til højskole-formatet, hvor der er samtaler med bl.a. Klaus Rifbjerg og norske Thomas
Espedel, og hvor Kåre Bluitgen sætter fokus på danskerne og kristendommen? Naturligvis pakket ind i et
univers hvor der også bliver sunget fra højskolesangbogen.

Det er tre meget forskellige måder at møde litteraturen for fuld udblæsning på – og de er alle mulige, når
Trekantområdet Danmark og regionens biblioteker fra den 28. september til den 5. oktober for fjerde gang
inviterer til Trekantområdets Litteraturfestival. Siden begyndelsen i 2005 har festivalen været en
publikumssucces – ikke mindst fordi den fornyer sig hvert år.

Åbningen foregår søndag den 28. september på KulturØen i Middelfart, hvor de fire kvindelige nordiske
forfattere sætter hinanden stævne til en snak om deres forfatterskab.
Og weekenden efter, lørdag den 4. oktober, er der litteraturfest på Koldinghus, hvor der bliver sat strøm til
bogstaverne med oplæsninger og teater. Og så slutter festivalen søndag den 5. oktober med et klassisk
højskole-arrangement på Askov Højskole. Nemlig en samtaledag med danske og udenlandske
forfatternavne.



I alt er der i forbindelse med Trekantområdets Litteraturfestival mere end 30 arrangementer i regionen.
Rundt omkring kan man således bl.a. møde kendte danske forfatternavne som Ib Michael, Jørgen Leth,
Knud Romer, Hanne Vibeke Holst, Svend Åge Madsen og Benn Q. Holm.

www.litteraturfestival.dk

Traditionen tro - digter med lyd

YouTube - Ursula Andkjær Olsen - af: Havet er en scene (YouTube)

Primo Oktober 08

DEN SIDSTE HAL med ØK - 2/10 kl. 20:00

På Enghavevej 82 vil man bl.a. vil kunne opleve  TS Høeg.
Kig også ind hér:

Thomas Krogsbøls blog

Underskoven den 2. oktober - Huset i Magstræde

Entré: Ingen
Tid: Kl. 17.00
Sted: Huset i Magstræde 13 Kbh K

Så går det atter løs i Underskoven!
Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
Don't miss it!

Hvis du vil læse op:

Henvend dig til Bo Lille med besked om, at du vil på listen over oplæsende kunstnere med indslag à max.
4-5 minutter. Hav også et bidrag til "Æresrunden" med. Den består fortsat af indslag à max. 2 minutter.

Hvis du er ny: Send et par tekster og nogle ord om, hvad der evt. skal siges om dig ved introduktionen.

Bo Lille mail: bolille@hotmail.com

Litteraturen ud i rummet (Ålborg) den 6.10 08

Virksomheden Litteraturen ud i rummet står bag en vandreudstilling med titlen "Digte for begyndere og let
øvede". Her har du mulighed for at opleve kærlighedshjørnet, digtmaskinen og det poetiske univers, mens
nysgerrighed og følelser sendes langt ud i det litterære himmelrum. Den omrejsende udstilling kan opleves

http://www.litteraturfestival.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=2I6SJWNrr9s
http://thomaskrogsboel.blogspot.com/2008/09/den-sidste-hal_6634.html
mailto:bolille@hotmail.com


på førende biblioteker og kulturhuse over hele landet. Udstillingen åbnes den 12. september 2008 af Benny
Andersen

Dansk poesi for et bredt publikum

"Digte for begyndere og let øvede" eksponer den danske poesi på helt nye måder. På udstillingen vil
publikum blandt meget andet kunne røre ved konkretiserede paradokser, træde ind i poetiske universer,
spille på enarmede tyveknægte omformet til digtmaskiner, oparbejde analytiske evner i et digtanalysespil
og lade sig omslutte af kendte kærlighedsdigtes søde og sønderrivende favntag. Under devisen "digte er
ikke utilnærmeligt ordkløveri, men en dragende, relevant og forunderlige leg med ord" præsenteres således
et mangfoldigt udsnit af dansk poesi for et bredt publikum.

Benny Andersen åbner udstillingen

Fra september 2008 sendes udstillingen "Digte for begyndere og let øvede" på en Danmarkstur rundt til fem
af landets biblioteker og Odenses nye kulturhus. Den 12. september kl. 16 åbner udstillingen i Ringkøbing
Rådhushal, hvor Benny Andersen kommer forbi, klipper snoren og læser op. Herefter bevæger udstillingen
sig østover via Ålborg, Århus, Odense og Helsinge for endelig afslutningsvis at ende på Diamanten i
København.

Bag udstillingen står iværksætter og cand. mag. Lise Kloster Gram, der arbejder ud fra tanken om, at man
skal dele sin entusiasme og glæde omkring litteraturen med andre:

"Jeg er overbevidst om at mange flere vil kunne finde glæde ved at læse meget mere litteratur. Derfor
arbejder jeg på at formidle den danske litteratur på nye og spændende måder, målet er at informere,
involvere og inspirere."

//Litteraturen ud i rummet//

Kontakt:

Litteraturen ud i rummet – Lise Gram
lise@udirummet.dk // www.udirummet.dk // +45 28 11 09 04
ANTITESE PR & Kommunikation
antitese@antitese.dk // www.antitese.dk // +45 51 94 57 99

Fakta:

www.udirummet.dk

Ålborg Hovedbibliotek: 6/10/08 - 1/11/08
Århus Hovedbibliotek: 4/11/08 - 26/11/08
Kulturmaskinen, Odense: 12/08 – 01/09
Helsinge Bibliotek: 02/09
Diamanten, København: 03/09

 
Poetry Slam på Fyn den 7/10 - 8/10 -  Semifinale 1 og 2

Den 7/10 er stedet:

Teater Momentum
Filosofgangen 19
5000  Odense

http://www.udirummet.dk/
http://www.antitese.dk/
http://www.udirummet.dk/
mailto:antitese@antitese.dk
mailto:lise@udirummet.dk


Entré: Ingen
De fynske mesterskabers første semifinale - vinderne går videre til FM. Tilmelding inde på www.psfyn.dk

Den 8/10 er stedet:

Hansted
Vestergade 2
5700  Svendborg

Entré: Ingen
Semifinale 2 i de fynske mesterskaber. Vinderne går videre til FM og måske DM. Tilmelding som slammer
inde på www.psfyn.dk

Poetisk Tirsdag den 7/10 i det Poetiske Bureau

Den 1. tirsdag i måneden kl. 19-23 er der Poetisk Tirsdag.

Programmet indbefatter inviterede forfattere, et musisk indslag, konkurrence samt åben scene.

Entré 20 kr. Medlemmer gratis.

Se programmet på: www.poet-bureau.dk
Det poetiske Bureau
Griffenfeldsgade 52
2200 N

Pablo Llambías i Paludan Bøger den 9/10 08

 
Tid: kl. 17.00: 

Pablo Llambías med "... rasende ..."

Sted:

Paludan Bøger
Fiolstræde
København

Kulturnat i Aalborg den 10/11 - digtoplæsning 

Entré: Ingen

Sted: Café Nova
Bredegade 12
9000  Aalborg

http://www.poet-bureau.dk/
http://www.psfyn.dk/
http://www.psfyn.dk/


Tid: Kl. 20:00

Mens bladene gulnes og pigerne ønsker at blive varmet lidt mere af mænd og tørklæder OG måske digte
(!), så arrangerer 57Nord alle tiders digtoplæsning på Café Nova i Aalborg!
Ikke nok med, at berømte poeter fra Nordjyllands hovedstad vil læse op- nej, osse poeter fra København vil
ankomme med fly og tog , nogen måske på hesteryg. Sågar poeter helt fra Aarhus vil dukke op ! Vi vil
simpelthen vælte folk med vores forrygende ord. Bladene vil blæse ned fra træerne udenfor caféen, og de
vil bringe budskab om en superaften med vin, øl og smøger.

Mød op lyt og/eller læs. 

Vh

57Nord

Ann Mimoun + Claus Høxbroe & Årets længste dag den 11/11 08

Entré: Ingen
Kl: 21:00
Sted: Café Retro, Knabrostræde 26 Kbh K

Den Fynske singer/songwriting Ann Mimoun og beatpoet Claus Høxbroe har sat hinanden stævne på Cafe
Retro, hvor de begge vil hæve stemmen for en bedre verden, mere øl i kruset og færre køer på isen.

Ann Mimoun´s musik ligger et sted imellem akustisk singer/songwriting og ambient, og teksterne handler
om kærlighed, som en af de største drivkrafter i alle mennesker, om dét at føle sig fortabt i en verden der
bliver stadigt mere og mere kompleks og altid om at finde tilbage igen til det oprindelige.

Denne aften er han at opleve med den blæsende medrivende trio Claus Høxbroe & Årets længste dag,
bestående af Kasper Schulz (slagtøj/legetøj), Peter Tinning (guitar/human beatbox) og manden selv, Claus
Høxbroe (ord/digte/impro).

Retro er en non-profit cafe, hvor alt overskud går til humanitært arbejde i den 3. verden. Cafe Retro
drives primært på basis af frivilligt arbejde.

Nyd dine lørdage i oktober..

Hver lørdag i oktober er der litterære arrangementer i Møllegade 8 fra kl. 14. Bogudsalg hele måneden. Fri
entré.

Se programmet for arrangementerne på:
www.moellegadesboghandel.dk

Møllegadegades Boghandel, 2200 N

Skagen Litteraturfestival den 12/10 - 18/10 

Skagen Litteraturfestival kan i præsentere følgende program:

Søndag den 12. Oktober kl. 19.30: Jens Smærup Sørensen -"Mærkedage"

http://www.moellegadesboghandel.dk/


Skagen Bryghus, Kirkevej 10, Skagen. Entre kr. 125,-.

Onsdag den 15. Oktober kl. 19.30: Morten Sabroe - "Du som er i himlen"

Klitgården, Damstedvej 39, Skagen. Entre kr. 125,- incl. 1 glas vin.

Lørdag den 18. Oktober kl. 14.00 - 22.00: Hanne Richardt Beck: "Om så det gælder"

Morten Brask: "Havet i Theresienstadt"

Klaus Rifbjerg: "Hovedløs"

Ordstyrer Bjørn Bredal

Kl. 18.00: Buffet

Kl. 19.30: Film der relaterer til dagens tema.

Entre buffet og film kr. 375,-.

Billetter købes på Skagens Bibliotek eller på Skagen Turistbureau.

Kontakt:
Anette Hauge
Formand
Tel. +45 98 44 13 77
aha@skagen-tourist.

Tyvstarter ind i november hvor hele København læser..

Der er et stykke vej endnu inden vi entrer november med den store Bogmesse i Forum. Men det ligger mig
meget på hjerte at gøre L-gruppens medlemmer opmærksom på litteraturfremstødet KØBENHAVN LÆSER -
hovedstaden kommer nemlig til at summe af aktiviteter med bogen i centrum. 

Begivenheden finder sted for første gang 7.-13. november 2008 - i ugen op til det årlige BogForum.

Københavns Biblioteker er initiativtager til KØBENHAVN LÆSER og vil sammen med bl.a. Glyptoteket,
Zoologisk Have, Magasin, Rundetaarn, Café Teatret, Literaturhaus, Det Kongelige Bibliotek, Cinemateket,
Field's og en lang række forlag og boghandlere sørge for, at københavnerne bliver præsenteret for bøger og
forfattere rigtig mange steder i byen.

KØBENHAVN LÆSER er et netværksprojekt, og som arrangør tager man selv initiativ til og betaler selv for
sit arrangement. Alle aktiviteter optages i kalenderen her på hjemmesiden. 

KØBENHAVN LÆSER åbner fredag d. 7. november kl. 15 med uddeling af gratis bøger i Metroen.
Åbningsfesten på Hovedbiblioteket i Krystalgade fredag d. 7. november er åben for alle, og i ugens løb vil
der bl.a. være børnekoncert på Glyptoteket og i Zoologisk Have og internationalt forfatterprogram i
Diamanten. På Københavns Rådhus samles mange af landets læseklubber til arrangementet "Danmarks
største læseklub".



KØBENHAVN LÆSER skal være med til at profilere Hovedstaden som nationalt og europæisk
litteraturcenter, bl.a. ved at skabe nye mødesteder for forfattere og læsere. Målet er enkelt: endnu flere
skal have lyst til at læse - og til at dele glæden ved bøgerne med andre.

Arrangører

Sådan deltager du

Styregruppe

KØBENHAVN LÆSER er støttet af:

Kunstrådets Litteraturudvalg

Københavns Kommune

Styrelsen for Bibliotek og Medier

***

Jeg håber at I alle kunne læse Ordløst og fast denne gang. Fremgangsmåden er forsøgt anerledes gjort.

VH Macintos(h)sede

Lonni Krause

 

http://www.kbhlaeser.dk/om-festivalen/styregruppe-1
http://www.kbhlaeser.dk/om-festivalen/sadan-deltager-du
http://www.kbhlaeser.dk/om-festivalen/arrangorer



