
Fra: kenneth krabat <krabat@menneske.dk>
Emne: Vild med ord - festival i Århus marts 2009
Dato: 15. feb 2009 18.15.42 GMT+01:00

Cc: Jeppe O <jeppeo@kulturkiosken.dk>

Kære Digter, her er 17 grunde til at bestille rejsepas til Århus i marts. Husk at besøge vennerne også, eller 
invitere dem med.

god fornøjelse!
Deres Mellemmand

--

Vild med ord
Århus 6.-15. marts

Poetry Slam
Fredag d. 6. marts kl 21.00, Gyngen, Mejlgade 53, Århus C

Poeter kæmper om publikums gunst. Den poet der overlever alle tre runder og får flest point i sidste runde 
vinder. Sjov eller underfundig, måske tankevækkende og sørgelig, men frem for alt underholdende lyrik. 
Publikum skal op på stolene.

Denne aften præsenterer en sand perlerække af Poeter. Danmarksmestre Lasse Thorning (2008), Peter 
Dyreborg (2007), Thorkil Jacobsen (2005 og 2006) og flere andre garvede poeter stiller op.

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Peter Dyreborg:  22118173 / peter@mail.netc.dk
Michael Persson: 21462873

--

LyrikMaraton
Lørdag d. 7. marts kl 12.00 - 18.00, Gyngen, Mejlgade 53, Århus C

Historiefortællere, poeter, ordgøglere og ord artister sørger for en alsidig 
lyrisk eftermiddag. 15 minutter, en scene for kortere lyriske indslag. 

Eftermiddagens vært er Henrik Giversen

12.30 To poeter - Tobias V. Rose og Mikkel Grøn

13.00 Da Maria Dos Praceres drømte hun skulle dø (frit efter Gabriel Garcia Màrquez) v. fortæller Freya 
Hvaste

13.30 To poeter - Johannes Bech Dalsgaard og Connie Nordholt

14.00 GÅ IKKE OVER SPORET DER KOMMER ORD – en slags happening v. Max Madsen

14.30 Korte fortællinger v. Kamilla Holm og Signe Østergaard Lund

15.00 Halvheden - en jazzpoetisk jamsession v. Louise Juhl Dalsgaard
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15.30 Vandposten - genudsendelser, ekstra ordgøgl og andre relevante indslag

16.30 Fortællinger ”Frøens forårsfornemmelser” v. Vibeke Svejstrup og ”Ingemann: Glasskabet” v. Anna 
Grethe Bech

17.00 Svinets Blik – en række lynhistorier v. Per Gammelgaard

17.30 Muren – Det vi glemte men som vi også lige skal have med

* Der bliver sikkert plads til en række kortere indslag i programmet hvis nogen fra publikum skulle ligge 
inde med lidt lyrik og gøgl … så kom frisk.

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Henrik Giversen: 60645304 / henrikgiversen@mail.dk

--

De gale Poeters Café
Lørdag d. 7. marts kl 21, Katapult, Rosensgade 11, Århus C

Seriøs lyrik gakkes op med gale improvisationer og nye universer dannes og blandes; sære karakterer tegnes 
op på stående fod og verden vinkles virkeligt varierende. Et forunderligt univers. Velkendte skikkelser kan 
opleves igen - VitaVrap-Manden, Mike Remonce fra Metal-Land og Sune The  Lagerarbejder – i år er der 
også mange nye, fra Nær & Fjern…

Vi nævner i flæng: Den dadaistiske femi-cabaret, Lulu & The Stencil Girls; totalteatergruppen Svend, 
Sverige & Sølvpapiret; vidunderbarnet Georg Guitar og Hans Énmandsensemble; standup-komikeren John 
Måge På Vingerne; samt Dansktop-Himlens seneste stjerneskud, Smilende Sushi, kendt fra P4 med 
radiohittet: “Spejlæg På Parisertoasten”. - Og mange, mange flere… En sand familieaften i det ny 
årtusinde! Der vil være mulighed for en øl før og efter det store arrangement; børn har fri entré men 
formenes adgang; ingen kønsopdeling; folk med kulørte isser og farvet hår har gratis adgang; kapløb og 
kødannelse blandt publikum er velkomment inden forestillingens start og efter. Men ingen råben!

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Henrik Giversen: 60645304 / henrikgiversen@mail.dk

--

Arn, hingsten og sværdet
Søndag d. 8. marts kl 14, Moesgaard Museum

I det Herrens år 1187 fandt den navnkundige tempelridder Arn de Gothia sig selv liggende på slagmarken 
neden for Hattins Horn i det Hellige Land. Han lå næsten øverst i en lang række af faldne krigere og 
ventede på, at en gruppe muslimske mænd ville nå frem til ham og bede ham afsværge sin kristne tro - og 
dermed beholde livet. Hans nej ville udløse et dødbringende hug. Over denne scene er fortællingen om 
Arn, hans bedste ven hingsten Chamsiin og hans smidige arabiske sværd bygget op. Han ser sit liv passere 
revy - og sammen med ham ser vi for os, hvordan han som dreng voksede op blandt munke i et kloster og 
udviklede sig til den ridder og mand han blev. Begrænset antal pladser.

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Museumsinspektør Lene Birgitte Mirland, Moesgård Museum
moeslbm@hum.au.dk / tlf. 8942 4537/2899 2169
Tilmelding til arrangementet dog på tlf. 8942 1100!

--
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“Poetiske piger på podiet - Quintologi-poesi”.
Søndag d. 8. marts kl 19.30, Café Gemmestedet, Gl. Munkegade 1, Århus C

Lyrik og kortprosa fra 24 af Danmarks talentfulde kvindelige forfattere.  

Kvinderne kommer fra hele landet, og de oplæsende poeter er: Anora A., Anna-Sophie Ellen Duvald, Dorte 
Flindt, Anni Jensen, Lonni Krause, Camilla Ottesen, Karen Stoltze Poulsen, Jasmin S, Emilie Sloth Ølgaard, 
Inger-Marie Ørner.

Der vil være milde, sjove, alvorlige og sørgelige digte samt kortprosa for en hver smag. Arrangementet er 
gratis, så kom og vær med til en lyttende, hyggelig og spændende aften. Dette er en unik chance for at 
møde poeterne fra Quintologien. Du kan få en stille snak med din yndlingspoet i pausen og du kan købe og 
få signeret et eksemplar af bogen på stedet.

Kontaktoplysninger / Arrangør:
"Kate Hansen" <kate.hansen@columbine-design.dk>

--

X gange haiku på Gemmestedet
Mandag d. 9. marts kl 15, Café Gemmestedet, Gl. Munkegade 1, Århus C

7 haikumennesker kaster sig ud i haiku-genren. Ole Bundgaard, Jette Slåen, Lonni Krause, Ole Lillelund, 
Bjarne Kim Pedersen, Bo Lille og Ida Hamre.

Kontaktoplysninger / Arrangør:
"Lonni Krause" <bershook@gmail.com>

--

Y AARHUS ON MONDAY!
Mandag d. 9. marts kl 20, På Forlæns og Baglæns, Jægergårdsgade, Århus C

We will have a group of special performers flying in from London for the night.

Come early, if you’d like to sit down…

MuSiC and PoEtRy comes out to play between stripey walls and great tapas.
Still place for performers and audiences.
And like all the best in life its free! 

SEE YOU THERE!

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Line Hassall Thomsen cjult@hum.au.dk

--

Lyrik og komik v. Anders Ørskov og Co
Mandag d. 9. marts kl 20, Teatret Svalegangen, Rosenskransgade, Århus C
ENTRE 80 kr. Studerende og pensionister halv pris. 

To venligtsindede komikere og skabsdigtere på en scene i mindst halvanden time. Måske også en hemmelig 
gæst fra Zoologisk have. Og måske Acidlyriker Ulrik Nørgård ( Forfatter til Bl.a. digtsamlingen "Illuminator" 
og Komponist og sanger på "Kvinder er UFO'er", og far til Hans og Grethe) - hvis han må for Mette - hans 
egen UFO. 
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Vision: Mange, der griner pænt højt
Mision: At få dem til det
Værdi: Alt er muligt

Læs om Jan Svarrer og Anders Ørskov:
www.jansvarrer.dk
www.andersorskov.dk

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Anders Ørskov: 28737817 /  anders@festkomik.dk

--

Store Claus og Lille Claus
Tirsdag d. 10. marts kl 19, Kvindemuseet, Århus C

Fortællinger:
- Den lille hvide kat – folkeeventyr v/Gurli
- Store Claus og Lille Claus – H.C. Andersen-eventyr v/Pia
- Pause m/kaffe
- Maxim Gorky: Bolesj – novelle v/Vibeke
- Jeg vil bare gerne have mit eget – egen historie v/Irene
- Afrunding: Syngende sten – indiansk myte v/Gurli

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Gurli Buch-Hansen: Tlf. 8624 1761  / gurli@it.dk   /  www.gurlihistorier.dk -

--

Hit-And-Run Poetry v/Hybris Avler Nemesis
Tirsdag d. 10. marts kl 19, Over hele byen
Onsdag d. 11. marts kl 19, Over hele byen
Torsdag d. 12. marts kl 19, Over hele byen
Fredag d. 13. marts kl 19, Over hele byen
Lørdag d. 14. marts kl 19, Over hele byen

I anledning af litteraturfestivalen bliver byens caféer mål for en serie poetiske angreb fra det sprudlende 
digterkollektiv Hybris Avler Nemesis!Hver aften mellem 19-22 begiver de tre unge guerillapoeter sig ud i 
nattelivet for at finde villige ører til deres ord. Hvert udfald begynder og slutter på Café Gemmestedet og 
fortsætter til andre af Århus’ beværtninger, blandt andet Café Mozart, Forlæns&Baglæns, Ris Ras, Café 
Pustervig og Bro Caféen samt mange andre steder… Vær beredt!

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Mikkel Lodahl:   Tlf: 28 70 84 52  /  mikkel_lodahl@hotmail.com 

--

Åben Poetisk Scene
Tirsdag d. 10. marts kl 20, Café Gemmestedet, Gl. Munkegade 1, Århus C

Åben Poetisk Scene er den åbne scene for poesi, der vil op af skrivebordsskuffen og ud over scenekanten. 
Her eksperimenterer poeter ord til glæde for publikum.

Scenen er åben for alle, der har lyst til at prøve deres lyrik af. I forbindelse med den åbne scene vil en 
aften som regel byde på både øvede poeter, der læser op af deres nyeste lyrik, samt helt uøvede poeter, 
der har mulighed for at komme til orde med deres poesi. Efter oplæsningen er der mulighed for få respons 
på ens digte, og der kan opstå givtige diskussioner om poesi i al almindelighed.
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Mød op og læs dine digte, eller læn dig tilbage og nyd det. Du får i alle tilfælde en hyggelig aften!

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Lise Dilling: 21759687 /  lise_dilling@hotmail.com

--

Forelsket – fascineret – forbrændt
Onsdag d. 11. marts kl 18:30, Hovedbiblioteket, Mølleparken, Århus C

Tag med på en rejse i følelsernes farlige farvand. Litterære perler præsenteret af fortællere fra Østjysk 
Fortællernetværk

Freya Hvaste: Bogen - frit efter Martin A. Hansen 
Anna Grethe Bech: Præsten i Thorning  af Steen Steensen Blicher 
Klavs Moltzen: Demeterhymnen – en klassisk myte 
Ditte Krøgholt: Snemanden af H.C. Andersen 

Korte musikalske indslag efter hver fortælling fører lytteren frem til den næste historie

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Anne Mulvad, Teamleder, Litteratur & Musik: Tlf. 8940 9288 / amu@aarhus.dk / 
www.aakb.dk

--

Quintologi
Torsdag d. 12. marts kl 19:30, Kulturgyngen, Mejlgade 53, Århus C
- lyrik og kortprosa fra 24 af Danmarks talentfulde kvindelige forfattere. 

Der vil være milde, sjove, alvorlige og sørgeligedigte samt kortprosa for en hver smag. Kvinderne kommer 
fra hele landet, og de oplæsende poeter er denne dag: 

Cindy Lynn Brown, Anna-Sophie Ellen Duvald, Yvonne Neseth Eriksen, Dorte Flindt, Bianca Fløe, Anni 
Jensen, Monica Bak Larsen, Coral Mc Donnell, Camilla Ottesen. Laura Ringo, Jasmin S., Nathalie Sheila 
Saltz, Karen Stoltze, Emilie Sloth Ølgaard, Inger-Marie Ørner, Agnete Ørvad.

Dette er en unik chance for at møde poeterne fra Quintologien. Du kan få en stille snak med din 
yndlingspoet i pausen og du kan købe og få signeret et eksemplar af bogen på stedet. Arrangementet er 
gratis, så kom og vær med til en lyttende, hyggelig og spændende aften.

Kontaktoplysninger / Arrangør:
"Kate Hansen" <kate.hansen@columbine-design.dk>

--

Horror-sessionen på hovedbiblioteket
Fredag d. 13. marts kl 19, Hovedbiblioteket, Mølleparken, Århus C

Aftenen byder på eksklusive indslag ved ingen ringere end Hanna Lützen og Mathias Clasen. Hanna Lützen 
er dansk horrorforfatter og oversætter af Rowling, Pullman, m.fl. Mathias Clasen har lige fået et phd-
stipendium på Århus Universitet (projekt: horror!) - og han har udgivet flere bøger om emnet på Tellerup, 
senest Horror. dk (2008), en antologi af danske horror-historier.

Program:
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- Mathias   Clasen  (phd-studerende  på  Århus Universitet)  taler om  horror  som  genre  - med  særligt  
henblik  på  den  darwinistiske  forbindelse. 
- Hanna  Lützen (horror-forfatter  og  oversætter [af  bl.a.  Harry Potter-bøgerne]) læser  en  af  sine  
horror-noveller (upubliceret). 
- Ib  Johansen  (tidligere  universitetslektor,   nu  emeritus) taler (kortfattet) om forholdet mellem  horror  
og  fantastik og  læser en  af  sine  egne  fortællinger. 
- Estrid  Balslev (eks-gymnasielærer) læser  en  af  sine  egne  horror-noveller. 
- Filmklip  (på  dvd): klip fra Robert Wienes Dr.  Caligaris  kabinet, Carl Th.  Dreyers   Vampyr, Jack  
Claytons  The  Innocents (en  filmatisering  af   Henry  James’   The   Turn  of  the  Screw) og Werner  
Herzogs Nosferatu.

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Ib Johansen:  engij@hum.au.dk

--

Børnenes Bogdag
Fredag d. 13. marts kl. 10, Ridehuset

Kom til Børnenes Bogdag
- alle tiders dag for læseheste og boginteresserede børn og unge

Fredag 13. marts 2009 er der Børnenes Bogdag i Ridehuset i Århus Ridehuset vil fredag 13. marts primært 
være rammen om arrangementer for børn og unge fra SFO’erne og skolerne i Århus Kommune - i 6-14 års 
alderen.

Her vil der være fokus på børn og unges aktive lyst til at læse og skrive - og interesse for at debattere 
børne- og ungdomsbøger. 

Børnene vil få brændstof til større bogglæde og læseglæde med oplæsninger og diskussioner af børn, unge 
og voksne forfattere, som skriver for børn.Her vil være mulighed for at læse egne historier, snakke med 
forfattere om, hvorfor de skriver, som de gør - og deltagerne opfordres på at skrive videre på historier, 
som sættes i gang i Ridehuset, af børn. Computere står klar til at tage imod nye afsnit af de historier, som 
bliver sat i gang.

Vi har inviteret børnene til at skrive en novelle - sammen eller for sig selv - og indsende den som et bidrag 
til konkurrencen om børnenes novelle i forhold til forskellige alderstrin. Novellen skal være indsendt senest 
2. februar 2009 på mail-adressen: novelle@vildmedord.dk. Vinderne afsløres på Børnenes Bogdag.

Børnenes Bogdag bliver også rammen om bogbytte, så børnene kan tage nogle af deres læste bøger med og 
bytte til andre, de endnu ikke har læst - og de vil blive opfordret til at give deres stemme på den bedste 
bogforside blandt dem, som vil være ophængt i Ridehuset.

Herudover vil et band runde dagen af med musik, som forhåbentlig binder bogglæde og musikglæde 
sammen til begejstring for alle.

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Stig Pedersen: stig@vildmedord.dk
Christina Fåborg: christina@vildmedord.dk

--

Kirken i Gyngen
Lørdag d. 14. marts kl 16, Kulturgyngen, Mejlgade 53, Århus C
Kirken i Gyngen er et Forum for Nye Salmer. Her præsenteres nye salmer i en 
sammenhæng, hvori også prædiken og oplæsning af digte indgår.

- Sognepræst Bo Scharff vil præsentere egne salmer, og den dansk-libanesiske digter Sleiman Nazzal, vil 
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læse nye digte skrevet efter hjemkomsten fra et besøg i Libanon.
- Connie Nordholt, der tidligere har skrevet bønner til gudstjenester i den katolske kirke i Århus vil forestå 
læsningen af en af sine egne bønner, inden en prædiken over søndagens tekst ved pastor Christian 
Moesgaard.
- Salmedigteren Torben Persson kommer fra Nordjylland og introducerer til sin omfangsrige produktion af 
salmer, og digteren Nana Rømer Dorph-Petersen læser digte fra bl. a. samlingen “digte til havet”. Kirken i 
- - - 

Gyngen sluttes af med en bøn skrevet af Simon Grotrian, læst af Anni Jensen, og gadepræst Anni Louise 
Albæk slutter af. Alt garneret med fællessalmer skrevet af cand. theol. Lars Hougaard Clausen sat i musik 
af organist Jens Morsing og sunget for af operasanger Morten Kold.

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Lars Hougaard Clausen:  30892153  /  mgasin@gmail.com 

--

Bogmesse
Lørdag d. 14 – søndag d. 15. Marts, kl. 10, Ridehuset

Gå på opdagelse blandt store og små forlag oplev happenings og en perlerække af forfattere. 

Hør blandt andre: Lars Frost, Svend Åge Madsen, Morten Søndergaard, Laugesen / Singvogel, Lone Hørslev, 
Thomas E. Kennedy, Angelique Umugwaneza, Trisse Gejl, Stig Dalager, Kim Blæsbjerg, Tabish Khair, Sherry 
Jones, The poet bastards, Kurt Aust, Carsten Jensen, Mads Eslund, Mikkel Grøn og Eyefix, Nicolaj 
Stockholm, Elsebeth Egholm, Carsten Boe og Peter Grønlund, Steen Harvig, Kristian Ditlev Jensen … og 
mange andre.

Program følger og fremgår af hjemmesiden www.vildmedord.dk

Kontaktoplysninger / Arrangør:
Stig Pedersen: stig@vildmedord.dk
Christina Fåborg: christina@vildmedord.dk

-festivalkontakt-

Jeppe Ottow
Hermanshøj 18
8800 Viborg

86759880 / 20209880
jeppeo@kulturkiosken.dk
www.jeppeo.dk
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