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Kære Digter!

beklager den kommer igen men det er altså Ordløs # 10.

*

Fred dog de kulturarbejdere, som i perioder er tilfredse med at
overleve på dagpenge eller kontanthjælp!

*

Ordene kommer fra en kronik skrevet af Ole Grünbaum i Politiken d. 1.9 forleden dag. Endvidere skriver
han -

-  »Disse mennesker, der er rede til at leve på et eksistensminimum i perioder, er ikke skurke og
dagdrivere, men nationale helte. For de kæmper for vores kultur!«

*

 Læs gerne kroniken Den anden kulturkamp ( Politiken.dk) af Ole
Grünbaum i sin helhed.

*

Århus Bogcafé lukker d. 1. oktober.

*

*
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Historien fortæller at denne bogcafé var én af de første bogcafeer i Danmark. I 37 år har Cafeen eksisteret
og det har også kun været muligt fordi den kørte på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Igen kan jeg ikke lade
være med at skæve til Ole Grünbaums visioner i ovenstående afsnit, for på én eller anden måde er
kroniken ikke til at komme forbi..

*

*

Lars Skinnebach fik Strunge-prisen..

*

..ved Borgens efterårsreception (08)  i Valby blev Michael Strunge-Prisen på 25.000 kr. uddelt. Strunge-
Prisen uddeles kun hvert andet år, og denne gang blev det en Gyldendalforfatter der modtog den.

*
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 Tillykke Lars!

*

Dødsfald..

*

Den karismatiske Sys Matthiesen døde den 28.8 efter kort tids sygdom. Hun var et skattet  medlem af Dansk
Forfatterforenings Haiku-netværk. Sys Matthiesen nåede at skrive og udgive utallige bøger og foruden sit
store engagement i Haiku-netværket, underviste hun også i violinspil ud fra Suzuki metoden. Vi vil savne
hendes ildsjæl - ikke mindst i Haiku-netværket hvor hun gav megen inspiration videre.

*

*

Velkommen til Poul Høllund Jensen..

*

der er blevet medlem af Lyrikgruppen.  Poul Høllund Jensen (født 1936), er uddannet lærer (1958)  fik sine
første digte i Hvedekorn (1992) og flere fulgte  her. Senere fik Poul Høllund Jensen også digte i Øverste
Kirurgiske (1998) og  i Apparatur nr. 11 ( 2005), og udgivet digtsamlingen 'Synopsis' (2006).

Læs anmeldelse af  'Synopsis' her (Bogrummet.dk).

I dag tager Poul Høllund Jensen gerne ud og læser op af sine digte.  Desuden bruger han sine gode kræfter
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I dag tager Poul Høllund Jensen gerne ud og læser op af sine digte.  Desuden bruger han sine gode kræfter
på anmelderbloggen MetrOrd. Og måske får han snart en plads i Den 2. Radio som anmelder. Læs gerne
hans anmeldelse af Pia Valentin Lorentzens digtsamling 'Tilnærmelsesvis fraværende'.

Vel mødt, Poul!

*

En stemningsvideo fra Ord Under Himlen 08

*

Over 100 poeter var mødt op i Kongens Have lørdag d. 30.8 fra 12.30 - 17.00. Én af deltagerne var Jens
Drejer . Han er blevet filmet og lagt ud på vidundersitet Youtube.

*

 Jens Drejer  under åben himmel (Youtube)

*

Århus Festuge fortsætter ind i september..

*

..og i den anledning har De Gale Poeters Café noget klar klokken 21.00 i dag den 3.9.

Oplev en rå blanding af seriøs lyrik, gøgl og gale streger. Poesioplæsning tenderende teater. Et underholdende alternativ
til den traditionelle cafétur. Galskab blandet med lørdagshygge. Der vil være mulighed for at nyde øl før, under og efter
arrangementet.

Kunstner: Henrik Giversen, Michael Persson, Jeppe O og måske Mike Remonce

Sted: Gyngen, Mejlgade 53

Gratis entré for medlemmer af Poetklub Århus og Danmarks Naturfredningsforening. 200,- for medlemmer af folketinget
og midtbanen på det danske fodboldhold.

Kom i god tid.

*

Øverste Kirurgiskes første oplæsningsarrangement i DEN

http://metrord.urbanblog.dk/2008/06/03/tiln%c3%a6rmelsesvis-frav%c3%a6rende/
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SIDSTE HAL..

*

*

Underskoven folder sine blade ud d. 4/9..

*

Entré: Ingen

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

Aftenens vært er: Bo Lille!
Overraskelsen: Hemmelig!
Der er basis for rigtig mange gode historier og digte, måske også fra dig!  – som vi nu gør det i UNDERSKOVEN! Glæd
dig – det gør vi!

Du er lige velkommen, om du kommer for at høre på eller for at læse op, men vi er da spændt på, om du evt. har nogle
lækre tekster med.

ADGANG GRATIS – BAREN ER ÅBEN!
Glæd jer og fryd jer!

Hvis du vil læse op:

Husk!
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.

Knus & høj kasketføring,
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Bo Lille

*

KulturXpressen d. 5/9 kl. 16.00..

*

Oplæsning - Midtjylland

Entré: Ingen

Oplæsning i festugens bus
kuturXpressen
ved

Cindy Lynn Brown og
Emilie Ølgaard

Sted: kulturXpressen
Banegårdspladsen
8000  Århus C

*

Det Poetiske Bureau har Kærlighed på programmet..

*

Entré: 30 kr.

DE KÆRLIGE SKULLE HILSE IGEN

Denne fredag præsenterer Bureauet et udsøgt poetisk program bestående af en række fremtrædende digtere fra såvel
den yngre, som den lidt ældre og den ret så meget ældre generation. Som før nævnt skal man imidlertid ikke skue
hunden på hårene, poeten på alderen eller laurbærkransen på dens omkreds, så kom kun personligt og vær med til at
skabe dit eget indtryk efter behag. Entré: 30 kr.

Programmet er som følger:

Kl. 20.00: poul g. exner
Kl. 20.15: Erik Stinus
Kl. 20.30: Kenneth Krabat
Kl. 20.45: Maja Lucas
Kl. 21.00: Jussi Adler-Olsen

Kl. 21.10 deklameres en lille rygepause og derefter fortsætter:

Kl. 21.25: Coral Rae McDonell
Kl. 21.30: Christian Yde Frostholm
Kl. 21.45: Martin Snoer Raaschou
Kl. 22.00: Martin Johs. Møller

LIDT OM AFTENENS POETER

Christian Yde Frostholm (f. 1963), forfatter, billedkunstner og Afsnit P-redaktør. Debut 1985. Seneste bøger: Mellem
stationerne (Borgen 2000) og Afrevne ord (Borgen + Afsnit P 2004).

Coral Rae McDonell. Med rødder i Det Vilde Vest, iblandt cowboy'er og indianerhyl, forsøger jeg at genskabe noget af den
intensitet som kommer af at vokse op iblandt klapperslanger og prærieblæst med et farvesprog som forvandler lerstøv til
sprogblomster.

Erik Stinus (f.1934), forfatter og oversætter. Kommende værker dette efterår: Romanen Matu Maini (Vindrose) og
udvalgte digte igennem halvtreds år (Vindrose). Ni digte(dansk/engelsk) læst op af forfatteren til kompositioner af Per



Warming (cd. Politisk Revy).

Kenneth Krabat (f. 1963), ønsker at blive mere konkret, større ro til at virkeliggøre idéer, og betragter i dén forbindelse
digte som ideer, ideer om verden og om livet, forslag til efterfølgelse, eller ikke. Viden er transitiv, lige som alle forhold
er det. "Also this will pass" som buddismen siger. Kun Kærligheden, med stort K, er varig.

Maja Lucas (f. 1978) er cand.mag. i litteraturvidenskab og elev fra Forfatterskolen 2007. Hun har bidraget til adskillige
litteraturtidsskrifter og debuterede i 2007 med novellesamlingen Jegfortællinger (Athene). I 2008 kortprosasamlingen Min
far kan lide fugle (Athene).

*

 Søde Maja Lucas.

*
Martin Johs. Møller (f.1982), forfatter, litterær blogger m.m., har senest udgivet bogen De helvedes lambier ødelægger
mine sandheder (skrevet m. Rasmus Graff og Sigurd Buch Kristensen).

Martin Snoer Raaschou (f. 1983), elev på Forfatterskolen 2004-2006, medlem af digterfællesskabet Koordinat og
medredaktør for tidsskriftet Banana Split. Digte i bl.a. Hvedekorn, Følgesvend til Verdens Tilstand 2005 og 28/6.

Jussi Adler-Olsen (f. 1950), oversat til flere sprog; har skrevet Danmarks første
tegneserieleksikon; komponeret musik til tegnefilmen Valhalla. Debut:
Alfabethuset i 1997. Seneste bog er Fasandræberne - Afdeling Q, 2008.
Har også skrevet teaterstykker og børnebøger.

poul g exner (f.1973) forfatter m.m. Debuterer i dette øjeblik med hybridsamlingen Vildfarelsen (Frother). Digte i
forskellige tidsskrifter, bl.a. Hvedekorn og Ord & Bild. Medredaktør på tidsskriftet Rapunsel.

det poetiske bureau lægger kælder og bar til -

Så mød da op i det poetiske bureau
Griffenfeldsgade 52, st. th.
2200  Kbh N

Måske kan Deres ydmyge skribent være med ved åben mikrofon den 16.9?

 *

Claus Høxbroe er på igen med Årets længste dag..

*

Mød ham ved  Kulturelle Markedsdage Nørrebroparken 2200  København N d. 7.9 klokken 13.00

Entré: Ingen

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/09/maja_lucas.jpg


En blæsende medrivende trio, bestående af Kasper Schulz (slagtøj/legetøj), Peter Tinning (guitar/human beatbox) og
Claus Høxbroe (ord/digte/impro).

*

Så mange oplæsninger den 9/9..

*

..så hvad skal man vælge?

Sasa Stanisiã + Carsten Jensen

( 09-09-2008 )

*

 Carsten Jensen

*

Oplev den unge forfatter Sasa Stanisiã (foto) sammen med Carsten Jensen, når de drøfter Stanisiãs
prisbelønnede debutroman "Wie der Soldat das Grammofon repariert" (2006). Bogen er oversat til over 25
sprog og udkommer i år på dansk hos Gyldendal.

Sasa Stanisiã er født 1978 i Bosnien-Herzegowina, men flygtede i 1992 med sin familie til Tyskland.
Romanen tager afsæt i dette forhold og fortæller både poetisk og humoristisk om drengen Aleksandar, som
forsøger at finde sig til rette i det mærkelige nye land ved navn Tyskland. Læseren følger Aleksandar, til
han som voksen mand vender tilbage til sin barndomsby i efterkrigstidens Bosnien.

Arrangementet foregår på tysk og engelsk. Der vil foreligge tekstuddrag af romanen på tysk og dansk. Et
samarbejde mellem Goethe-Institut Dänemark, forlaget Gyldendal og Hovedbiblioteket.

kl. 17-18.30

Hovedbiblioteket
Krystalgade 15
1172 København K

Gratis adgang

Goethe-Institut Dänemark præsenterer i samarbejde med Gyldendal.
*

Døden kommer og den vil have dine øjne..

*

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/09/0543d793a4.jpg


Cesare Pavese: ( 09-09-2008 )

*

 Cesare Pavese

*
Den italienske forfatter Cesare Pavese blev født den 9. september 1908. På 100-års-dagen for hans fødsel
udkommer på forlaget Bebop digtsamlingen Døden kommer og den vil have dine øjne, på dansk ved
digteren Morten Søndergaard og med omslag af Per Kirkeby.

I den anledning vil forlæggeren, forfatteren Asger Schnack fortælle om forlaget Bebop og om dagens
udgivelse, hvorefter Morten Søndergaard og forfatteren Maria Giacobbe vil læse digtene på henholdsvis
dansk og italiensk. Cesare Pavese begik selvmord i 1950. Døden kommer og den vil have dine øjne udkom
postumt i 1951. På dansk og italiensk. I samarbejde med forlaget Bebop. Tirsdag d. 9. september – kl. 19.00
"Personen og forfatteren Cesare Pavese"/ "Cesare Pavese: l'uomo e lo scrittore" Foredrag v/ Conni-Kay
Jørgensen Forud for præsentationmen af digtsamlingen vil Connie - dansk journalist, essayist og specialist i
italiensk samtidslitteratur, som bor og arbejder i Italien - introducere til berømte piemontesiske forfatter
og hans romaner. På dansk. I samarbejde med Società Dante Alighieri, København.

*

Den geografiske have..

*

..eller helt nøjagtigt Marianne Gade i Geografisk have
( 09-09-2008 )

*
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 Den Geografiske Have

*

Forfatteren Marianne Gade, modtager af Sydbanks Kulturpris i 2008, taler i Væksthuset i Geografisk Have i
Kolding om
"Hvordan Island kom ind i mit liv og mine bøger"-
Tirsdag d. 9. september 2008 kl. 19.00

Arrangementet er arrangeret af Litteratur6000 (www.litteratur6000.dk) og Geografisk Have, Kolding
(http://www.kolding.dk/geografisk_have/0028299.asp)
og er støttet af Sydbank og Kunstrådets Litteraturudvalg

Pris: 50,- kr. for medlemmer, 75, - kr. for andre.
Alle er velkomne til selv at medbringe en madkurs, der kan spises i Væksthuset fra kl. 17.30

Man er ligeledes velkommen til at medbringe kaffe m.v

*

Fernando Savater gæster Odense..

*

( 09-09-2008 )

*

 Den spanske forfatter Fernando Servater

*

Internationalt forfatterbesøg den 9. september
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Odense får besøg af den spanske forfatter Fernando Savater, som især er kendt for bøgerne "Tanker fra en
kannibal" og "Den politiske brødrister".

Savater underviser i etik og filosofi på et af universiteterne i Madrid. Han vil tale ud fra Den politiske
brødrister. Om bogen har han sagt:

"At afvise politik svarer til at hævde, at en brødrister kun kan bruges til at brænde brød. Det kan ske, men
kun hvis den ikke fungerer, som den skal, eller er gået i stykker. Men vi må også selv holde øje med, at
brødskiverne ikke bliver forkullede."

Samme dag udkommer hans nye bog "Det evige liv", som handler om forholdet mellem politik og religion,
der er blevet højaktuelt igen.

Hør ham i salen på Katedralskolen i Odense kl. 15.00. Det er det eneste offentlige foredrag, Fernando
Savater holder under sit besøg i Danmark. Foredraget tolkes til dansk, og der bliver mulighed for at stille
spørgsmål på dansk eller spansk.

Det er gratis at deltage og du kan tilmelde dig her:

www.litnet.dk

*

Litteraturen ud i rummet..

*

*

Oplæsninger den 12. september 2008

Litteraturen ud i rummet - Benny Andersen

( 12-09-2008 )

*
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
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.

*

http://www.litnet.dk/
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 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

Ringkøbing Rådhushal/Ringkøbing Bibliotek: 12/9/08 -3/10/08
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

*

FLY er vågnet op igen - se & hør!

*

Oplæsninger den 13. september 2008

FLY # 16 - Gitte Broeng, Ida Hede, Cindy Lynn Brown, Jan Hjort & Viggo Madsen
( 13-09-2008 )

13. september kl.20

digterperformance
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Gæster:

Gitte Broeng
Mads Mygind
Peter Dyreborg

*

 Dygtige Gitte Broeng.

*

Fra FLY
Cindy Lynn Brown
Jan Hjort

sted:

ArtPort
Havnegade 19
5000 Odense C
*

Det Poetiske bureau holder scenen åben..

*

Oplæsninger den 16. september 2008

Poetisk Tirsdag II - Fuldstændig åben scene
( 16-09-2008 )

Tag mikrofonen, spil en sang, alt er op til dig. Konceptet er en stor succes.

Hver tredje tirsdag i måneden kl.19-22. Gratis adgang.

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/09/187-jpg.jpg


Det poetiske Bureau
Griffenfeldsgade 52
2200 N

*

ARTMANIFEST den 18. eller 19./9

*

..er starten på avisudgivelsen Artmanifest. Artmanifest bliver en 56 siders kunstavis i 15.000 eks. Avisen
rammer gaderne den 16 september med digte fra poeter fra det ganske land. Der bliver den 18 eller 19
september afholdt en reception og højtlæsningsarrangement hvor man får chancen for at høre digterne
oplæse deres værker.

Hvis du har noget på hjerte som du vil bidrage med? Skriv til Boris de Freitas

på email borisdefreitas.dk

Artmanifest udgives af kunstgruppen 55manifesto.dk

Link:  ARTMANIFEST

*

*

Onkel Dannys joint special den 18.9 ..

Entré: 50 kr.
En hel special udgave af Onkel Dannys Joint, hvor der er fornemt besøg, netop af "Mr. ramma damma ding dong" selv,
Kurt Thyboe.

Aftenen byder på Claus Høxbroe og Kurt THyboe, der på hver sin måde angriber sproget.

Claus Høxbroe
Vil denne aften læse op fra sin nye digtsamling Solsorten er en skrigende lort ved daggry, samt helt ekstraordinært give
smagsprøver fra sine to nye, endnu ikke udgivede digtsamlinger.

Kurt Thyboe skiller vandene.
Du beundrer ham eller du hader ham.
For med Kurt er der ingen grå mellemtoner.
For nogle er han genial … for andre "bare for meget".

Født 24. januar 1940. Journalist, sportskommentator, freelance-skribent og forfatter og smørrebrøds-høker. Og
sangskriver. Og drager og flyttemand og sneskovler og blomsterbud.

Reporter på Aalborg Stiftstidende og B.T. og reporter og billedredaktør på Politiken, chefredaktør på ugens rapport,
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http://55manifesto.dk/
http://artmanifest.wordpress.com/
http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/09/frontblog.jpg


reporter og "bladskrædder" på Billed-Bladet, reporter på information, sportschef på Ekstra Bladet, reporter på Focus og
columnist på FHM. Sportskommentator på DR1, TV2, TV3, TV1000 og Viasat. Har tidligere skrevet bøger om Ole Ritter,
Elvis Presley, Muhammad Ali, boksemyter og andre helte, Brøndby og FCK. Bor i Spanien på snart tyvende år med sin
kone Marianne

Udgav i november 2007 Kurt. Storyteller, der er en selvbiografi, der viser alle brokkerne, alle oplevelserne, opturene og
nedturene, men først og fremmest viser den Kurt. 
Sted: Råhuset
Onkel Dannys Plads
København V
Dørene åbnes kl. 16.30
Show kl. 17.00

*

Underskoven er køn i september..

*

Oplæsninger den 18. september 2008

underskoven - legendarisk lyrik- og kortprosa-sessions
( 18-09-2008 )

Kom og oplev vore legendariske lyrik- og kortprosa-sessions:

"Underskoven"

Vi mødes hver anden torsdag kl. 17.00-20.30

i "HUSET", Rådhusstræde 13 ("Caféen")

Datoer: 18. september, 2. oktober, 16. oktober, 30. oktober, 13. november, 27. november, 11. december
2008.

Adgang gratis!

Du er lige velkommen, om du kommer for at læse op eller lytte. Tag gerne en litterært interesseret ven
med.

Du kan købe vand, øl, te og kaffe ved baren.

Med støtte fra Københavns Kulturfond

www.under-skoven.dk

Initiativtager: Bo Lille - bolille@hotmail.com

*

Oplev Jens Blendstrup & Frodegruppen 40..

*

http://www.under-skoven.dk/
mailto:bolille@hotmail.com


 Herlige Jens Blendstrup blendes sammen med Claus Høxbroe den 18/9

*
.. kl. 20.00 ved Forbrændingen, Vognporten 11, 2620 Albertslund.

Entré: Ingen

Dobbeltkoncert med Jens Blendstrup & Frodegruppen 40 og Claus Høxbroe & Årets længste dag, en blæsende
medrivende trio, bestående af Kasper Schulz (slagtøj/legetøj), Peter Tinning (guitar/human beatbox) og Claus Høxbroe
(ord/digte/impro).

*

De gale Poeters Café går til den tyvende september..

*

Entré: Ingen

En rå blanding af seriøs lyrik, gøgl og gale streger. Poesioplæsning tenderende teater. Et underholdende alternativ til
den traditionelle cafétur. Galskab blandet med lørdagshygge. Der vil være mulighed for at nyde øl før, under og efter
arrangementet.

I De gale Poeters Café kan man opleve Michael Persson, Henrik Giversen, Mike Remonce og Jeppe O.

Gratis Entre på første række. Herefter 20,- (række 2) 30,- (række 3) osv. Rabat for den del af publikum der bor i
rækkehus eller har en hund som er under en halv meter høj. Gratis entré for medlemmer af Katapult, Poetklub Århus og
Danmarks Naturfredningsforening.

NB. 200,- for medlemmer af folketinget og midtbanen på det danske fodboldhold.

Kom i god tid på adressen Teateret Katapult, Rosengade 11, 8000 Århus

*

Digtoplæsning med 57 grader nord d. 22/9

*

Entré: Ingen

Nu vil 57 grader nord i samarbejde med Café Nova i Aalborg igen åbne dørene op, så du får mulighed for at lade din
stemme høre i det nordjyske. 

Sted: Cafe Nova
Bredegade 12
9000  Aalborg

Tid: 20.00

http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/09/5d54e8c3d7.jpg


Send Weronika en mail hvis du er interesseret -  cstrandjordottesen@yahoo.dk

*

Den indiske forfatter Anita Nair besøger Odense..

*

Oplæsninger den 23. september 2008

*

 Anita Nair

*

( 23-09-2008 )

Den indiske forfatter Anita Nair, som kommer i Mimiteatret i Odense den 23. september kl. 19. Hun bliver
interviewet af Cindy Lynn Brown, og det foregår på engelsk.

Mere om det på hjemmesiden: www.litnet.dk

*

Mød forfatterne fra den nye SFC Antologi den 24/9..

*

Entré: Ingen

Den 15 august udgav Science Fiction Cirklen 'I overfladen' en ny dansk originalantologi med science fiction noveller. Den
tradition blev startet sidste år, og vi håber og regner med at den kan fortsættes mange år frem. I år er den som nævnt,
navngivet: 'I overfladen – Lige under overfladen 2 - .

Antologien er samlet ud fra bidrag der er indsendt til SFC, derefter er hver enkelt bedømt, og de bedste er så med i
antologien. I år indkom der over 50 noveller fra 35 forskellige forfattere, og der er udvalgt 20 noveller ud af disse.

I dette panel vil der blive lejlighed til at møde nogle af de forfattere der er repræsenteret i antologien for 2008.

Indtil nu har Manfred Christiansen, Ellen Miriam Pedersen, Rasmus Wichmann, A Silvestri, Gudrun Østergaard, Camilla
Wandahl og Søren Hemmingsen lovet at deltage, men selvfølgelig kan det være at flere af forfatterne møder op.

*

mailto:cstrandjordottesen@yahoo.dk
http://alonzolonnialdentehonni.urbanblog.dk/files/2008/09/anita-nair_thumb.jpg
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 A. Silvestri er én ud af mange bidragydere du vil kunne møde.

*
Panelet vil blive ledet af redaktøren for 'I overfladen' Carl-eddy Skovgaard.

Gratis adgang

Alle er velkomne. Medlemmer såvel som andre interesserede.

Sted:  Valby Kulturhus - Valby

Tid: 19.00

*

Poesiens Hus i København..

*

Jeg modtog en mail fra forfatter Lene Henningsen om dette pragtfulde tiltag. Hermed sender jeg ordene
videre til Lyrikgruppen.

Vi har det perfekte sted, vi har planen. Har du en sponsor? Bliv medlem og supporter for årtiers smukkeste
idé på bogfronten, følg med i sagens gang.
Gruppens initiativtagere: Anne Lise Marstrand-Jørgensen & Lene Henningsen.

Opstart 25/8-08. Alle kræfter skal samles om at finde midler til at etablere Poesiens Hus i Fiolstræde NU.
Stat og kommune er prøvet og ikke "på". Hvem kender de firmaer/personer, som vil være sponsorer i en
fem-årig startperiode og få deres navn i den danske litteraturhistorie?

Udmelding om tidsplan 27/8-08. Den nuværende ejer af det ønskede hus i Fiolstræde (som i dag hedder
Paludan) glæder sig til at overdrage forretningen til Poesiens Hus 1. november d.å.! Det glæder vi os
sandelig også til, der skal bare findes en flerstrenget finansiering inden. Vi er godt på vej.
Her og nu opfordrer vi store som små sponsorer og donorer til at kridte de poetiske sko og komme på
banen. Så kan Poesiens Hus åbne til nytår.

*
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*

 

Kontakt:

 

*

 

Og så går Deres ydmyge nyhedsredaktør en tur i Netto for at købe leverpostej samtidig med at hun nyder
tanken om en travl men meget poetisk september måned.

Et Nyhedsbrev følger ultimo september hvor jeg håber vi kan følge lidt op på http://www.tekstallianse.no
som jeg var inde på i forrige nyhedsbrev.

*

*

Vh

Lonni Krause
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