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«jenta som lærte kongen å spise havregrøt»  
Forestilling kulturhuset banken 33

Frans Widerberg utstillingsåpning  
galleri zink  47

utdeling av doblougprisen  
maihaugen  

ÅPNINgSFORESTILLINg 
maihaugsalen 9

midré og miljeteig Littfest
bingo'n  44

Narrspiel First hotel breiseth    46

tirsdag 26. Mai 2009
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 3–7 kronologisk program
 7 hilsen til festivalen
 8 velkommen
 9 åpNiNgsForestilliNg
 10 Forfattermøter / Wroblewski, adiga, hislop, oksanen
 12 hovedforedrag med kjartan Fløgstad
 13 bjørnsonforelesningen / hagefest
 14 lunsj i parken-spesial / Faïza guène
 15 ulver konsert / ragnar hovland møter ola kvernberg trio
 16 sverre malling utstilling / tegneserien
 17 kl 11 i parken
 18 oversettertimen i parken
 19 teater, cabaret og konsert
 20 lunsj i parken og etter lunsj  
  bildøen, uri, petterson, ambjørnsen
 22 langlesing i tinghuset
 23 opplysningstid i biblioteket
 24 debatter i kunstmuseet
 25 skandinavisk møte og Nordisk toppmøte
 26 prosessen i tinghuset
 27 endre lund eriksen
 28 konkurranser og aktiviteter
 29 hartnett og shan
 30 ord & bilde
 31 sant & saklig
 32 grotten
 33 2 på 1 time
 34 Familieprogram
 35 sannhetens pris i kulturhuset banken
 36 poetiske dialoger på galleri zink
 37 stereo på bingo’n
 38 Forelesninger på bjerkebæk
 39 Nordiske poeter på galleri zink
 40 debatter i Café banken 
 41 opplysningstid i biblioteket
 42 krim i parken
 43 manusforfattere velger film
 44 littfest på bingo’n
 45 sannhetens time i kirka
 46 Narrspiel / vandring langs mesnaelva / i byen
 47 utstillinger
 48 onsdag med konsert, foredrag og disko
 49 Quiz / paviljongen / røsbaks aften
 50 BANKNATTA
 52 lørdag med fotball, konsert og pub til pub   
 53 avslutningskonsert rockettothesky
 54 kritikerseminaret
 55 seminarer: Nbi og fylkesbiblioteket
 56 seminarer: Norla, debutanter og «undset og hedmarken»
 57 seminarer og annet på Nansenskolen
 58 maihaugen
 59 praktiske opplysninger / Festivalkontor / billetter
 60 kart / samarbeidspartnere

innhold

Vigdis Hjorth – konferansier

NARRSPIEL!
hver kveld kl 24.00 under festivalen får du en helt  
spesiell oppsummering av dagens hendelser. Narrspiel  
er en improvisert forestilling basert på det som har  
skjedd i løpet av dagens festivalprogram. Narrspiel- 
improvisatørene gir deg en forestilling med humor,  
satire og friske fraspark.

ÅPNINgSFORESTILLINg!
velkommen til storstilt åpning av Norsk 
litteraturfestival kl. 19.00! tradisjonen tro byr 
vi på et mangfoldig program når vi markerer 
åpningen for seks dagers intens feiring 
av litteraturen. vigdis hjorth er kveldens 
konferansier, johan galtung holder årets 
åpningstale, mette karlsvik tar utgangs-
punkt i sannheten, therese birkelund har 
komponert bestillingsverket «sannhet» og du 
får oppleve den magiske teatertruppen les 
enfants terribles.  
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«modellsageren» lars aurtande Ord & Bilde
lillehammer bibliotek 30

«det dumme øyet» Sant & Saklig plan b 31

«Fengsel» Sant & Saklig tinghuset  31

«tegnets forsvarere» kristian kapelrud  
grotten bingo’n  32

sverre malling Utstillingsåpning 
lillehammer kunstmuseum  16

doblougprisvinnerne leser søndre park  17

debutantseminaret maihaugen  56

«pitbull-terje og skammaren»  
2 på 1 time plan b  27 / 33

«streker» Ord & Bilde lillehammer bibliotek 30

«himmelbro» Forestilling kulturhuset banken 33

ragnar hovland Oversettertimen søndre park 18

lansering sitatsmykker galleri zink 53

brit bildøen Lunsj i parken 
søndre park  20

«Frihetens øyeblikk» Langlesing tinghuset 22

bibliotekseminar rica victoria hotell  55

«What rain is...» sonya hartnett  
Forfattermøte lillehammer kino  29 / 55

brit bildøen  
Etter lunsj Café banken  20

ole robert sunde om montaigne  
Opplysningstid lillehammer bibliotek  23

bibliotekseminar rica victoria hotell  55

david Wroblewski Forfattermøte 
kulturhuset banken  10

Debatt dagbladet sannheten om midtøsten
kaféen i lillehammer kunstmuseum  24

bibliotekseminar rica victoria hotell  55

jon michelet Sannhetens time 
lillehammer kirke  45

Frobenius og sundelin  
Skandinavisk møte galleri zink 25

Paviljongen marg og kuiper og lokale 
forfattere paviljongen i søndre park  49

bibliotekseminar rica victoria hotell  55

dybdeintervju UPrisvinner endre lund eriksen
lillehammer bibliotek  27

«kampen om sannhetene» Prosessen
tinghuset  26

Sannhetens pris ungdom møter t. Q. huy
kulturhuset banken 35

«sannheten kom som et dikt» tafdrup og larsen   
Poetiske dialoger Café banken  36

Stereo opplesningsscene bingo’n  37

steinar bryn Forelesning bjerkebæk  38

«the terrible infants»  
Forestilling maihaugsalen  28

«sannheten kom som et dikt»  
Nordiske poeter galleri zink  39

Debatt morgenbladet 
«sannheten om hamsun» Café banken 40

minibanken plan b 33

agnes ravatn om hovedforedragsholder  
kjartan Fløgstad Opplysningstid 
lillehammer bibliotek 41

jørn lier horst Krim i parken søndre park 42

«a light exists in spring» amhurst  
Forestilling kulturhuset banken 48

«iskyss» manusforfattere velger film  
lillehammer kino 43

«sannheten om absint» rica victoria hotel  48

herman hermanis og hovland Littfest 
bingo’n 44

arnfinn Nordbø Sannhetens time 
lillehammer kirke 45

tev goes superhero brenneriet  48

Narrspiel First hotel breiseth  46

onsdag 27. Mai 2009

15.30

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Les Enfants Terribles kl 19.00
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bibliotekseminar  
rica victoria hotell  55

«Førstemann som pissa på månen»  
Ord & Bilde lillehammer kino  27 / 30

«the terrible infants» Skoleforestilling   29

«mord og mysterier» Sant & Saklig plan b  31

«phenomena» ruben eliassen grotten bingo’n  32

Bjørnsonforelesningen 
sahar khalifeh høgskolen i lillehammer  13

bibliotekseminar rica victoria hotell  55

iben sandemose Tegneserien 
lillehammer kunstmuseum  16

debutantene kommer Opplesing søndre park  17

kritikerseminaret gunnar skirbekk  
kulturhuset banken  54

bibliotekseminar rica victoria hotell  55

«hundene sover» sonya hartnett  
Forfattermøte plan b  29

«så få ord som mulig»  
Ord & Bilde lillehammer bibliotek  30

«dyrebare venner» Sant & Saklig tinghuset  31

«mare» ruben eliassen grotten bingo’n  32

«synes det er spennende»  
bruheim og torkildsen 2 på 1 time plan b  33

«er det en stjerne som kalles mira?» Forestilling 
morten jostad lillehammer kunstmuseum  19

tom lotherington Oversettertimen søndre park  18

bibliotekseminar rica victoria hotell  55

kritikerseminaret poul behrendt  
kulturhuset banken  54

U ungdomsskolearrangement 
kulturhuset banken  33

helene uri Lunsj i parken søndre park  20

«Frihetens øyeblikk» Langlesing tinghuset  22

4 forfattere og 1 band 
videregåendeskolearrangement brenneriet  33

«sannheten og syndefallet»  
Nbi seminar rica victoria hotel  55

samtale med khalifeh Nansenskolen 13

helene uri Etter lunsj Café banken  20

lars Fr. h. svendsen om det sannferdige  
Opplysningstid lillehammer bibliotek  23

kritikerseminaret stig sæterbakken  
kulturhuset banken  54

aravind adiga Forfattermøte 
kulturhuset banken  10

Foredrag aftenposten tabuer i Norge                
kaféen i lillehammer kunstmuseum  24

Hovedforedraget kjartan Fløgstad 
«parkens grøde – om lov og urett  
i krig og etterkrigstid»  lillehammer kino  12

Paviljongen vagant og lokale forfattere 
paviljongen i søndre park  49

«den farlige sannheten» hartnett og hagerup 
Forfattermøte lillehammer bibliotek  29

knut hamsun i tre versjoner Prosessen             
tinghuset  26

Sannhetens pris v. hjorth møter m. abbou  
kulturhuset banken  35 

«et skudd, tre sneiper og en sko»  
Kriminalvandring jørn lier horst 
lillehammer sentrum  34

«lekene slår tilbake» isenkramteateret  
Forestilling plan b  34

Hagefest litteratur, musikk, mat og vin 
Nansenskolen  13

Stereo opplesningsscene bingo’n  37

Undsetforelesningen janicke k. solheim 
bjerkebæk  38

ragnar hovland møter ola kvernberg trio 
utdeling av melsom-prisen 
Forestilling maihaugsalen  15

årsmøte i sus bjerkebæk  

«sannheten kom som et dikt»  
Nordiske poeter galleri zink  39

Debatt dag og tid «krigen i våre hjarte» 
Café banken  40

tore rem om bjørneboe Opplysningstid 
lillehammer bibliotek  41

torkil damhaug Krim i parken søndre park  42

«over grensen» manusforfattere velger film 
lillehammer kino  43

røsbaks aften lillehammer bryggeriet  49

manngard og kristiseter Littfest bingo’n  44

QUIZ Norgesmesterskap i litteratur 
kulturhuset banken  49

åsa linderborg Sannhetens time 
lillehammer kirke  45

Narrspiel First hotel breiseth  46

torsdag 28. Mai 2009
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Ola Kvernberg Trio kl 19.00
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Fredag 29. Mai 2009
«en terrorist i senga» endre lund eriksen  
grotten bingo’n 27 / 32

«med klør og spisse ører» iben sandemose  
Ord & Bilde lillehammer bibliotek  30

«hiphophistorietime» Sant & Saklig plan b  31 

randi hobøl Tegneserien 
lillehammer kunstmuseum  16

om yttringsfrihet og eksil søndre park  17

kritikerseminar terje holtet larsen  
kulturhuset banken  54

«sagaen om darren shan» grotten spesial 
lillehammer kino  29 / 32

«med klør og spisse ører» iben sandemose  
Ord & Bilde lillehammer bibliotek  30

«snø, is og klima» Sant & Saklig tinghuset  31

«så här är det» hagerup og karlsson  
2 på 1 time plan b  33

prisutdelinger Oversettertimen søndre park  18

«uten fanfarer og fioliner» Cabaret 
lillehammer kunstmuseum  19

per petterson Lunsj i parken søndre park  21

«Frihetens øyeblikk» langlesing tinghuset  22

kritikerseminaret goksøyr og martens  
kulturhuset banken  54

thea selliaas thorsen om sapfo og alkaios  
Opplysningstid lillehammer bibliotek  23

per petterson Etter lunsj Café banken  21

«sannheten om tarzan» seminar  
rica victoria hotel  55

victoria hislop Forfattermøte
kulturhuset banken  11

Debatt prosa om helse 
kaféen i lillehammer kunstmuseum 24

leser søker bok 37

hørslev og karlsvik Skandinavisk møte 
galleri zink  25

Paviljongen Flamme Forlag og lokale forfattere
paviljongen i søndre park  49

«Ferskvare» Nbu søndre park 34

terrortraumet Prosessen tinghuset  26

Sannhetens pris l. o. seljestad møter k. amer
kulturhuset banken  35

«sannheten kom som et dikt» spahr og  
Christensen Poetiske dialoger Café banken  36

stereo opplesingsscene bingo’n  37

harry g. Frankfurt og lars Fr. h. svendsen  
om bullshit og sannhet bjerkebæk  38

«sannheten kom som et dikt»  
Nordiske poeter galleri zink  39

Debatt klassekampen islamofobi Café banken  40  

BANKNATTA kulturhuset banken  50 / 51

20.00 Bokbad  Wroblewski, uri, hislop

21.00 Poesislam !les

22.00 The Source of Summer Konsert

23.00 Før kampen

24.00 Bergen mandolinband konsert og dans

10.00 14.00 20.00

11.00

12.00

13.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Atle Antonsen kl 20.00
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skibladner og bjerkebæk  
skibladnerbrygga gjøvik  56

bob og honolulu Forfattermøte 
kulturhuset banken 34

sverre malling Tegneserien 
lillehammer kunstmuseum  16

ingunn Øyen leser fra «Fangliner» av  
kjartan Fløgstad søndre park 17

beate vibe oversettertimen søndre park  18

Camilla granlien og Norddalsdikterne  
Konsert lillehammer kunstmuseum  19

darren shan Forfattermøte lillehammer kino  29

ingvar ambjørnsen Lunsj i parken søndre park  21

ingvar ambjørnsen Etter lunsj Café banken  21

jakhelln om ulver Opplysningstid 
lillehammer bibliotek  23

«den gamle mannen och valen»  
Teater kulturhuset banken 34

Debatt vinduet det norske essayet i sannhetens 
tjeneste kaféen i lillehammer kunstmuseum  24

sofi oksanen Forfattermøte Café banken  11

LANDSKAmP I FOTBALL Norge – england
stampesletta  52

Paviljongen attåt og lokale forfattere 
paviljongen i søndre park  49

lørdag 30. Mai 2009
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12.00

13.00
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16.00

Sannhetens pris i. bråtveit møter 
h. jia kulturhuset banken 35

«sannheten kom som et dikt» richter og pollen 
Poetiske dialoger Café banken  36

Stereo opplesningsscene bingo’n  37

thorvald steen om hamsun Forelesning 
bjerkebæk  38

«sannheten kom som et dikt»  
Nordiske poeter galleri zink  39

Debatt syn og segn Feminismens fallitt 
i aust-europa? Norsk tidsskriftforening  
kårer årets tidsskrift Café banken  40

thomas lundbo om Faïza guène  
Opplysningstid lillehammer bibliotek 41

mons kallentoft Krim i parken søndre park 42

Finn kalvik og den norske mannsoktett  
Konsert kulturhuset banken 52

«krigerens hjerte»  
manusforfattere velger film lillehammer kino 43

ulver Konsert maihaugsalen 15

moe-repstad, honoré, bang, molvær  
Littfest bingo’n  44

Pub til pub Nærum og ravatn start ved Felix 52

kunsten å se sannheten Nattlig vandring 
langs mesnaelva start ved badedammen  46

Narrspiel  First hotel breiseth  46

Forfatterlandskamp i fotball  
Norge – England kl 16.00
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gudstjeneste  
lillehammer kirke  45

linda kjosaas Oversettertimen 
søndre park 18

Faïza guène Lunsj i parken Spesial 
søndre park  14

Faïza guène Etter lunsj 
Café banken  14

Debatt  virkelighetsbilder 
kaféen i lillehammer kunstmuseum  24

eliasson, oksanen, dahl  
Nordisk Toppmøte galleri zink  25

«ladyen av burma» teater  
Sannhetens time kulturhuset banken 35

rockettothesky Avslutningskonsert 
kulturhuset banken  53

søndag 31. Mai 2009

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

hilsen til festivalen!
det er med stolthet jeg kan si at Norsk litteraturfestival – sigrid undset-
dagene er Norges største litteraturfestival. den er i dag den viktigste 
møteplassen mellom norsk og utenlandsk litteratur og et treffpunkt for 
alle som arbeider med litteratur. like verdifullt er at så mange littera-
turinteresserte søker hit for å møte sine forfattere.

særlig gledelig er det at pegasus-programmet, tilbudet for og med barn 
og unge er blitt en stor suksess. For å stimulere leselyst blant barn og 
unge i vårt fylke ser jeg pegasus som et svært verdifullt tiltak. 

da festivalen i 2006 ble knutepunktsfestival, var det høyst fortjent og 
viser at staten setter festivalen høyt. og festivalen har virkelig blitt 
et knutepunkt, både ved å binde sammen region og nasjon, og ved å  
samarbeide med barnehager, skoler og andre festivaler.   

oppland fylkeskommune setter pris på å være en av festivalens faste 
samarbeidspartnere, og vi vil gjøre vårt til at den fortsatt kan forsvare 
sin posisjon.        

audun tron – Fylkesordfører i oppland

audun tron  
Fylkesordfører i oppland

synnøve brenden klemetrud 
ordfører i lillehammer

trond giske – kulturminister 

FAïZA gUèNE KL 13.00 Og 14.00
møt en av Frankrikes mest spennende unge forfattere 
søndag kl. 13.00 under festivalen. Faïza guène har med 
sine tre romaner fra de beryktede forstedene i paris, 
vakt oppsikt både i Frankrike og en rekke andre land. to 
av bøkene hennes er oversatt til Norsk, blant annet den 
prisbelønte debuten Kiffe Kiffe i morgen. 

Norsk litteraturfestival – sigrid undset-dagene fikk knutepunktstatus 
i 2006 med kkd, oppland fylke og lillehammer kommune som faste 
støttespillere.
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mari kåsbøll bjerke 
produksjonskoordinator

randi skeie  
Festivalsjef

jesper holte – styreleder

endre ruset  
kunstnerisk rådgiver

Widar aspeli 
programansvarlig pegasus

Frode sannum – rådsleder

velkommen!
vi har alle våre oppfatninger om hva som er sant og hva som er løgn, hva som er riktig og hva som er galt. Noen 
ganger unngår vi sannheten fordi den blir for ubehagelig, andre ganger oppsøker vi den fordi den er avgjørende 
for valgene vi tar i livet. vi opparbeider tillit til våre nærmeste gjennom vår forvissning om at vedkommende 
snakker sant, og vi lyver til våre kjære for å beskytte dem mot sannheten. «...en løgn kan rettes opp igjen, den 
kan korrigeres med en ny løgn, den er ikke endelig og absolutt. men en sannhet, – hvis den først er røpet, da er 
den uavvendelig – en bror av døden» skriver jens bjørneboe innledningsvis i Frihetens øyeblikk. boken utgjør 
første del av trilogien bestialitetens historie, og vil leses i sin helhet under festivalen. romanen blottstiller en 
rekke fryktelige sannheter om vår moderne vestlige sivilisasjon, allikevel gir den ikke slipp på erkjennelsen om 
at sannheten, selv om den avdekker mørke handlinger, kan sette oss fri. kanskje det er grunnen til at forfattere 
trosser faren for sin egen sikkerhet ved å skrive det de mener er sant? «hva som i et land er sannhet, er i et 
annet løgn» skrev ludvig holberg. sannheten er omskiftelig, vi strides om den i religion, i politikk, i historiefaget, 
i media og i rettssalen. Norsk litteraturfestival stiller en rekke spørsmål: hvordan skaper samtids litteraturen nye 
og forsonende sannheter? hvordan forholder forfattere seg til sannhet i aktuelle konfliktområder der forskjellige 

kulturer, religioner og språk møtes? hvordan bevarer vi sannheten i oversatte verker? vi har invitert forfat-
tere som på vidt ulike måter berører temaet sannhet i sine forfatterskap. i en tilværelse som kan 

fremstå både ødslig og umenneskelig, hevder litteraturen sin rett til å åpenbare og å gi 
uttrykk til eksistensielle sannheter og å verne om individets integritet. 

velkommen til Norsk litteraturfestival 2009!
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Vigdis Hjorth, kjent og elsket norsk forfatter, vil være kveldens vert. vigdis hjort debuterte som 
barnebokforfatter i 1983, fikk Norsk kulturråds debutantpris, og siden kritikerprisen og Cappelen-
prisen. hennes siste bok er Tredje person entall fra 2008. på årets festival vil vigdis hjorth også 
presentere bjørnsonforeleseren, den palestinske forfatteren sahar khalifeh.

Bestillingsverket til festivalen, «Sannhet», er komponert av therese birkelund. teksten er skrevet av ingvill skjold 
thorkildsen. musikerne som er med er silje aker johnsen, sopran, andreas ulvo, piano, Wendy greenberg, perkusjon og 
ida hansen, fiolin. komponisten sier dette om verket: « det er ikke sannhet som står i fokus i mitt arbeid, men sannhetens 
slektning: fiksjon. det du hører, ser, opplever her og nå – er det fiksjon eller sannhet? det er opp til deg å definere hva 
du opplever. da er det sannhet, din egen sannhet – eller din egen fiksjon…» en jingle fra verket framføres ved starten 
av mange av festivalens programposter. (støttet av Norsk kulturråd)

er Norge egentlig en fredsnasjon? er det norske selvbildet i det hele tatt sant? Johan galtung er professor, samfunns-
forsker og grunnlegger av traNsCeNd, nettverk for fredsforskning og fredsarbeid. han har blitt beskrevet både som 
en sannsiger og løgner, av henholdsvis tilhengere og skarpe kritikere. i boken Norge sett utenfra fra 2008 skriver 
galtung om Norges rolle i verden og norsk identitet, blant annet i lys av sigrid undset og knut hamsun. med sannhet som 
utgangs-punkt holder johan galtung årets åpningstale. 

mette Karlsvik mottok tarjei vesaas debutantpris for romanen Vindauga i matsalen vender mot fjorden. ho har 
sidan utgitt to romanar, sist historia om tommine, journalisten som reiser rundt på oppdrag i og omkring regnfulle 
bergen. mette karlsvik er ein av Norges mest særeigne forfattarar, med språkleg spenst, varm humor og merkelege 
krumspring skildrar ho relasjonar, historier og landskap med fin originalitet. til åpningsforestillinga tek mette karlsvik 
utgangspunkt i sanninga. 

Les Enfants Terribles, det engelske teaterkompaniet som har sin store forestilling i maihaugsalen onsdag kveld 27. 
mai, viser utdrag av denne fantastiske, magiske, musiske, triste og morsomme forestillinge. vi får sang, musikk, gjøgling, 
fysisk teater, figurspilling og fortelling – beskrevet som en mikstur hvor «tim burton møter roald dahl»!

vigdis hjorth

johan galtung

mette karlsvik 

les enfants terribles

therese birkelund

Programleder: vigdis hjorth
Åpningstale: johan galtung
Bestillingsverk: therese birkelund
Regi: Fabelaktiv

ÅPNINGSFORESTILLING
TIRSDAG 26. mAI KL 19.00 mAIhAUGSALEN

les eNFaNts terribles  mette karlsvik  7 liNjer om saNNhet  doblougprisviNNerNe leser  
prisutdeliNg og iNNslag ved viNNer av eCkbos legaters kulturpris  overraskelser!

billetter: 
voksne kr: 250 
barn kr: 100
på billettservice 
og i døra
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onsdag 27. mai kl 15.00 david Wroblewski
david Wroblewski (usa. f. 1959) har vakt stor oppsikt med sin skjønnlitterære debut Historien om Edgar 
Sawtelle. den over 500 sider lange historien handler om stumme edgar sawtelle som vokser opp på en gård 
i Wisconsin der familien har drevet med hundeoppdrett i to generasjoner. romanen er en dramatisk fortelling 
om svik og om edgars kamp for å finne ut hva som egentlig skjedde med hans egen far. leserne vil også stifte 
bekjentskap med en helt spesiell type hunder! romanen ble valgt til hovedbok i oprah Winfreys bokklubb, og 
har solgt i over en million eksemplarer. boken er allerede beskrevet som en moderne klassiker, ført i pennen av 
en mesterlig historieforteller. Historien om Edgar Sawtelle er oversatt til norsk av kari og kjell risvik. møt 
forfatteren i samtale med anmelder og forfatter arnhild skre.

david Wroblewski

aravind adiga

FORFATTER-
møTER  
Kulturhuset  
Banken

torsdag 28. mai kl 15.00 aravind adiga
aravind adiga (india. f. 1974) er journalist og forfatter. For debutromanen Hvit Tiger mottok han den prestisjetunge 
bookerprisen, som i tidligere år har tilfalt fremtredende forfattere som margaret atwood og roddy doyle. bookerprisen 
regnes som den viktigste utmerkelsen i engelskspråklig skjønnlitteratur, og adiga er en av kun fire debutanter som har 
mottatt prisen. Hvit tiger er beretningen om balram halwais eksepsjonelle klassereise. boken skildrer et india preget av 
enorme klasseskiller og omfattende korrupsjon. i år gir adiga ut novellesamlingen Between the Assassinations. møt 
forfatteren i samtale med journalist i klassekampen martin grüner larsen.

Billetter begge arrangement kr 100
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Fredag 29. mai kl 15.00 victoria hislop
victoria hislop (england. f. 1959) har opplevd stor internasjonal suksess med boka øya, som i Norge har fått en 
formidabel leserskare med godt over hundre tusen solgte eksemplarer. hovedpersonen alexis reiser til kreta og 
den lille fiskerlandsbyen plaka for å finne ut av morens hemmelige fortid. her får den lille øya spinalonga, en 
tidligere koloni for spedalske, en sentral rolle. For boka øya ble hislop kåret til årets nykommer under galaxy 
british book awards i 2007. hislops andre bok gjenkomsten kommer i norsk oversettelse i vår. møt forfatteren 
i samtale med anmelder og forfatter arnhild skre. 

victoria hislop

sofi oksanen

FORFATTER-
møTER 
Café Banken

lørdag 30. mai kl 15.00 sofi oksanen
sofi oksanen (Finland. f. 1977) er med romanene Stalins kyr og Renselse blitt en av Finlands mest aktuelle forfattere. 
Stalins kyr er en beretning om tre generasjoner kvinner med estisk opphav, og deres kamp for selvstendighet. det er 
også en fortelling om okkupasjon og overvåking, og hvordan en ung finsk kvinne med estisk mor så å si kroppsliggjør 
familiens historie ved utvikling av spiseforstyrrelse. For sin andre bok Renselse har oksanen blitt tildelt de prestisjetunge 
runebergprisen og Finlandiaprisen. begge bøkene kommer i norsk oversettelse, først ute er Stalins kyr. møt forfatteren 
i samtale med journalist i klassekampen, martin grüner larsen.

Billetter begge arrangement kr 100
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torsdag 28. mai kl 16.00 årets hovedforedrag
kjartan Fløgstad. parkens grøde – om lov og urett i krig og etterkrigstid
vår oppfatning av sanninga handlar i stor grad om korleis historia er skrive. kjartan Fløgstad publiserte i 2004 boka 
 Brennbart der han tok til orde mot historikar hans Fredrik dahl sin påstand om sambandet mellom Ns og nynorsk rørsla. 
No er Fløgstad aktuell både med eit innlegg om lov og urett i krig og etterkrigstid, og romanen grense Jakobselv. 
Foredraget er og på trykk i siste nummer av tidsskriftet samtiden, og blir framført for første gong av Fløgstad under 
Norsk litteraturfestival. med grense Jakobselv har kjartan Fløgstad skrive ein kompakt roman om krigen, Noreg, far-
skap og kjærleik, om totalitarisme i vesten. etter foredraget kan du høyre forfattaren i samtale med samtiden-redaktør 
Cathrine sandnes. 

støttet av institusjonen Fritt ord
Billetter kr 150

kjartan Fløgstad

ÅRETS HOVED-
FOREDRAg
Lillehammer Kino 
(sal 2)
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torsdag 28. mai kl 10.00 bjørnsonforelesningen 2009  
sannhet, undertrykkelse og ytringsfrihet
Sahar Khalifeh ga ut sin første novelle i 1974; We are no longer slave girls for you. med Wild thorns i 1975 ble 
hun kjent utenfor hjemlandet. Arven utgis våren 2009, som første norske oversettelse. handlingen er lagt til 1990-tallet, 
i etterkant av oslo-avtalen, og skildrer politiske forhold, familie og sosialt liv blant palestinere. 
khalifeh gir stemme til palestinske kvinner i bøkene sine og skildrer kvinnenes betydning for samfunnsutviklingen. hun beretter kritisk om palestinske 
myndigheter, deres feilgrep og begrensninger. i A hot spring fra 2002 tar hun spesielt opp hvordan den israelske okkupasjonen inviterer til vold, 
skaper bitterhet, nag og hat i den palestinske befolkningen. khalifeh beskriver hvordan palestinske kvinner som har levd i andre land opplever det å 
vende tilbake til hjemlandet. hun gir bilder av palestinsk motstandsbevegelse og fokuserer på kvinnenes rolle i kampen for uavhengighet, feminisme, 
undertrykkelse, okkupasjon og enkeltmenneskenes situasjon. khalifeh er en anerkjent, feministisk palestinsk forfatter. bøkene hennes er oversatt til 
mange språk. hun har fått mange priser for sitt forfatterskap og samfunnsengasjement. sahar khalifeh ble født i Nablus på nåværende vestbredden i 
1941, som den femte jenta i en palestinsk familie. sahar tok opp igjen utdannelsen sin i 1972 etter at hun ble skilt og hadde fått 2 døtre. hun har studert 
engelsk og amerikansk litteratur samt kvinnespørsmål i usa. i 1988 flyttet hun tilbake til palestina. hun startet Women’s affairs Centers i Nablus, gaza 
og amman og var redaktør i Women’s affairs journal.

Program kl 10.00-12.00 
Forfatter Vigdis Hjorth presenterer sahar khalifeh.
Sahar Khalifeh: Sannhet, undertrykkelse og ytringsfrihet. 
kunstneriske innslag ved blant andre Camilla granlien.

buss fra Nansenskolen via skysstasjonen kl 09.30, retur kl 12.15. Adgang og buss er gratis.
arrangeres i samarbeid med høgskolen i lillehammer, Nansenskolen og maihaugen.

sahar khalifeh

BJøRNSON-
FORELES-
NINgEN 
HiL

torsdag 28. mai kl 14.00–16.00 Felles samtale med sahar khalifeh  
vigdis hjorth innleder til samtale med sahar khalifeh om undertrykkelse og frihet. den anerkjente palestinske 
forfatteren sahar khalifeh er årets bjørnsonforeleser. her kan du møte henne og delta i samtalen!  

torsdag 28. mai kl 18.00 hagefest for alle! 
litteratur, musikk, mat og vin i Nansenskolens vakre hage 
bli med på en riktig litterær hagefest! vigdis hjorth har ord for natten. trio Fattal fremfører jødisk/arabisk 
musikk. stand-up forfatterscene. mat fra grill – vinsalg. (hvis regn, innendørs program)
arrangementet er i samarbeid med Nansenskolen og Norsk Forfattersentrum. Billetter kr 100

EKSTERN ARRANGØR

Alle med festivalpass vil 
under festivalen få MAKS RABATT  
på ALLE bøker i butikk! Storgata 82 | Strandtorget Kjøpesenter

www.libris.no
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søndag 31. mai kl 13.00 Faïza guène leser i parken
med romanen Kiffe Kiffe i morgen gjorde nitten år gamle Faïza guène en oppsiktsvekkende skjønnlitterær debut i 
Frankrike. hovedpersonen i romanen er den femten år gamle doria som bor sammen med moren i en av de beryktede 
forstedene til paris. Faren har reist tilbake til algerie, og moren sitter for det meste inne i den lille leiligheten deres, etter 
å ha fått sparken fra hotellet der hun jobbet som stuepike. doria gjør det ikke særlig skarpt på skolen, og møter folk 
med generell skepsis, men bak den harde fasaden skjuler det seg ei jente som gjerne vil gjøre godt. Faïza guènes andre 
roman Drømmer for gærninger foreligger også på norsk. i likhet med Kiffe Kiffe i morgen møter vi en ung kvinnelig 
forteller med algerisk bakgrunn, tjuefire år gamle ahlème. til tross for de uforutsigbare levekår og den grå hverdagen 
som preger handlingen i bøkene, skildrer Faïza guène sine karakterer med varme og empati, og med håp om at en 
forandring er mulig. Faïza guènes bøker er oversatt til 25 språk, og hun har mottatt flere priser for sitt forfatterskap. 
hennes siste bok, Le gens du balto, ble utgitt på fransk i fjor. hør Faïza guène lese i søndre park. skuespiller ingunn 
Øyen leser i norsk oversettelse.
gratis inngang

søndag 31. mai kl 14.00 
Faïza guène i samtale med espen løkeland–stai i Café banken
Billetter kr 100

Faïza guène

LUNSJ I 
PARKEN  
SPESIAL  
Søndre Park 

ETTER LUNSJ 
SPESIAL  
Café Banken
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maihaugsalen

lørdag 30. mai kl 21.00  
ulver live i maihaugsalen
ulver, tidligere pionerer innen norsk black metal, nå 
 levende legender innen mørk eksperimentell musikk, er i 
dag en av Norges største internasjonale artister. mens ban-
det har forblitt noe av en uoppdaget skatt her hjemme, har 
en lang rekke sterke utgivelser, senest albumet shadows 
of the sun (2007), skaffet dem en unik status verden over. 
ulver har fra sitt første album vært et rent studioband. 
Når de nå holder sin første konsert på 15 år, er det en 
historisk begivenhet.
en kunngjøring fra bandet: last year mr. stig sæterbakken 
approached us with an offer to play live at the Norwegian 
Festival of literature, and after long consideration we have 
decided to accept the invitation. We go to the job with 
great humility and horror. ulver, oslo, February 11 2009.
merk: begrenset antall billetter. ikke festivalpass.
bestilling hos www.billettservice.no

mELSOm-PRISEN er den største nynorske 
litteraturprisen og har blitt delt ut kvart år 
sidan 1924. prisen skal gå til ein forfattar eller 
omsetjar som året før har gitt ut ei verdfull bok 
som «efter sitt innhold kan egne sig til folkelæs-
ning og masseutbredelse». i år blir prisen for 
første gong delt ut under Norsk litteraturfestival. 

støttet av det Norske samlaget 
Billetter kr 200

torsdag 28. mai kl 19.00 maihaugsalen 
ragnar hovland møter ola kvernberg trio
denne kvelden, med maihaugsalen som staselig ramme, byr vi 
på Norges beste jazzfiolinist, en av våre mest folkekjære og pris-
belønte forfattere og en viktig litterær prisutdeling.
OLA KVERNBERg TRIO, som består av Ola Kvernberg, fiolin, 
Steinar Raknes, kontrabass og Erik Nylander, trommer vil spille 
sine ferskeste låter. trioen ga i vår ut Cd’en Folk, og har fått svært 
gode kritikker.
Folk er en dobbel hyllest – til ola kvernbergs musikalske røtter og til hans største inspiras-
jonskilde; mennesker! sjangere knyttes sammen, og vi får ta del i energien, nærheten og 
lekenheten til ola kvernberg og hans musikere.
humor og stil er nøkkelord i RAgNAR HOVLANDS forfattarskap, om det er snakk om 
 barnebøker, dikt, krim eller romanar. han debuterte i 1979 og fekk gjennombrotet med klas-
sikaren sveve over vatna tidleg på åttitallet, og han har gjeve ut ei av Noregs morsomaste 
diktsamlingar; katten til ivar aasen møter hunden frå baskerville. i høve 20 års jubileet for 
forfattarskapet ga hovland ut mammutboka åleine i alpene, 20 nyskrevne bøker samla i ei 
bok, og for romanen ei vinterreise frå 2001 mottok han kritikarprisen. hovland skal lese frå 
romanen Halve Sanninga, ei historie i tre versjonar, fortalt av ein mann, ei kvinne og ein hund.
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Sverre malling (f. 1977) har på kort tid gjort seg bemerket som en av Norges mest betydningsfulle tegnere, og har 
gitt tegningen ny aktualitet i samtidskunsten. i forbindelse med Norsk litteraturfestival, presenterer malling nye og eldre 
verk i Lillehammer Kunstmuseum. hovedvekten av arbeidene er i all hovedsak produsert under oppholdet i jakob 
Weidemanns hjem ringsveen på lillehammer 2008–2009. sverre malling er utdannet ved statens kunstakademi, og er 
innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, drammen kunstmuseum, Nord Norsk kunstmuseum og Norsk statoilhydro.

onsdag 27. mai kl 11.00 utstilliNgsåpNiNg
på åpningen blir det musikalsk opptreden med Phaedra, et alternativt folkmusikk-band bestående av ingvild langård, 
henrik langård og thora dolven balke. konserten vil også inkludere en gjesteopptreden med «Sauermugg», aka stig 
sæterbakken. (i samarbeid med lillehammer kunstmuseum)

torsdag 28. mai kl 11.00 janteloven – en billedfortelling
Iben Sandemose gir oss en billedfortelling om sitt forfatterskap, hvor hun fletter inn eget liv og opplevelser – også sine 
besteforeldre og foreldres – med foto og tegninger. hun vil vise hvor sterkt livet selv preger det hun gjør.
historien handler også om kjærlighet, smerte, død, selvmord, sex og pur lykke!
Billetter kr 100

Fredag 29. mai kl 11.00 illustrasjon – ikke for pyser
Norge er på verdenstoppen når det gjelder bokillustrasjoner.
Norsk litteraturfestival ønsker derfor å sette fokus på dette temaet.
illustratørene i grafill har illustrert veggene i paviljongen i parken.
Nå møter vi Randi Hobøl, leder i grafill, til et foredrag om illustrasjon.
Billetter kr 100

lørdag 30. mai kl 11.00 en vandring i sverre mallings utstilling
Sverre malling guider oss gjennom utstillingen sin. 
med kull og fargeblyanter har han skapt et egenartet billedunivers med hentydninger til klassisk figurasjon, botanikk, 
psykedelia og barnebokillustrasjon. 
Billetter kr 100

TEgNESERIEN 
Lillehammer  
Kunstmuseum
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onsdag 27. mai kl 11.00 søndre park årets doblougprisvinnere leser!
den høythengende doblougprisen deles ut av svenska akademien. Prisutdelingen skjer før åpningsforestillingen, 
tirsdag. blant tidligere prisvinnere er kjartan Fløgstad, dag solstad, lars saabye Christensen, tone hødnebø, trude 
marstein, hans herbjørnsrud, karin gundersen, hanne bramness, jan jakob tønseth, arvid torgeir lie, merethe lind-
strøm og ragnar hovland.  

torsdag 28. mai kl 11.00 søndre park debutantene kommer!
møt fire av fjorårets debutanter: Lars Petter Sveen, mottaker av tarjei vesaas debutantpris, leser fra novellesamlingen 
køyre frå Fræna, Tania michelet leser fra romanen afrika er ikke for alle, Jan Roar Leikvoll leser fra romanen eit 
vintereventyr og Tarald Stein leser dikt fra samlingen Framandkar. 
programleder: Wenche-britt hagabakken

Fredag 29. mai kl 11.00 om ytringsfrihet og eksil
Filmskaper Prudence Uriri fra zimbabwe har måttet gå i eksil på grunn av sitt engasjement om å få fram sannheten 
om zimbabwe under robert mugabes regjeringstid. hun er nå bosatt som en del av fribyforfatterordningen her på  
lille hammer. møt henne i samtale med Helge Rønning, professor ved institutt for medier og kommunikasjon ved uio. 
han har zimbabwe som et av sine spesialfelt.

lørdag 30. mai kl 11.00 Fra «Fangliner» av kjartan Fløgstad
ingunn Øyen leser.

gratis inngang

Nysgjerrig på høstens nye bøker?
Snikkikk på Litteraturhuset  
hver uke hele sommeren  
www.litteraturhuset.no/sommer

Torsdag 4. juni kl. 19.00 • 80,-
Claudio Magris

Torsdag 11. juni kl. 19.00 • 80,-
Uriks på Litteraturhuset: Kongo
Reiseskildrer Lieve Joris i samtale  
med Bjørn Hansen

lars petter sveen

helge rønning

KL 11  
I PARKEN 
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onsdag 27. mai kl 12.00 ragnar hovland: la oss skremme ungane skikkeleg! 
med utgangspunkt i omsetjingane av roald dahls georgs magiske medisin og Charlie og sjokoladefabrikken 
snakkar ragnar hovland om kva ungar toler av «sanning». er det noko ein ikkje skal snakke om? 

torsdag 28. mai kl 12.00 tom lotherington: plikt og magesjau på Østfronten  
tom lotherington forteller om sin oversettelse av jonathan littells De velvillige og spør hvordan sannheten behandles i 
en oppdiktet ss-offisers memoarer. kan vi stole på en incestuøs forteller med kronisk diaré som deltar i folkemord? kan 
en ung, amerikansk forfatter skrive sant om andre verdenskrig? 

Fredag 29. mai kl 12.00 prisutdelinger
utdeling av bokklubbens oversetterstipend og oversetterpris, etterfulgt av prisvinnerens tale.

lørdag 30. mai kl 12.00 beate vibe: selviakttagelsens sannhet
beate vibe ser på hvordan michel de montaigne bruker sine Essays som et erkjennelsesredskap i en utrettelig søken 
etter noe sant i tilværelsens forvirrende mangfold og etter nye innfallsvinkler til sikker viten om mennesket.

søndag 31. mai kl 12.00 linda kjosaas: lyset bak sløret
arabisk-oversetter linda kjosaas drøfter ulike tolkninger av den ultimate sannhet i islamsk idéhistorie gjennom et raskt 
glimt inn i ibn arabis og ibn taymiyyas motsetningsfylte verden, hvor sannheten som begrep svever mellom det håndfaste 
og det uforklarlige.

gratis inngang. arrangeres i samarbeid med Norsk oversetterforening.

� 2�mnd�kr�99
Ny Tid er Norges eneste avis i magasinformat og har det internasjonale 
magasinets kvaliteter. Med skjerpet blikk på nyheter, kultur, politikk, 
debatt, analyse og miljø gir vi deg litt ekstra tyngde.

Send sms med NT til 2007,  
ring 22 310 480,  

eller send en e-post til abo@nytid.no

ragnar hovland

tom lotherington

beate vibe

linda kjosaas

OVERSETTER-
TImEN 
Søndre Park
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torsdag 28. mai kl 12.00
morteN jostad og en vandring på gjengrodde stier
morten Jostad, forfatter og skuespiller fra lillehammer. hans mangeårige virke spenner vidt, fra oversettelser og 
skjønnlitterære bidrag til formidling av tekster – gjerne i form av et enmannsteater av en helt spesiell karakter. Er det 
en stjerne som kalles mira? – har han kalt den forestillingen, som tar oss med inn i knut hamsuns prosakunst ved 
livsveiens slutt. en 40 minutters vandring på gjengrodde stier. en litterær ballast å ta med seg inn i ettermiddagens 
program i tinghuset.

Fredag 29. mai kl 12.00 
iNeke briNkmaN og arNhild vik uten fanfarer og fioliner
ineke brinkman, nederlandsk skuespiller med teaterbakgrunn fra hjemlandet og med en allsidig scenekunstkarriere 
også fra Norge. arnhild vik, klassisk pianist med utdanning fra Norges musikkhøgskole og fra studier i london. hun har 
undervist, holdt konserter og har hatt engasjement ved flere osloteatre og det hemmelige teater i gausdal. her framfører 
de en litterær musikals cabaret. den følger på en måte et livsløp, forteller de. gjennomgangstemaet er å se sannheten 
i øynene på forskjellig tidspunkt i livet. tittelen antyder samtidig den enkle litterære cabaretformen med kun piano-
akkompagnement. Cabareten kommer på cd denne våren.

lørdag 30. mai kl 12.00 
Camilla graNlieN og ottadalsdikterne
Camilla granlien, utdannet i tradisjonskunst – med fordypning i sangtradisjonen fra gudbrandsdalen. hun er oppvokst 
på hamar og bor i dag på lillehammer. Camilla er en av Norges beste folkesangere, med landskappleikseire de tre siste 
årene – og med opptredener her i landet og utenlands. hun er soloutøver, og også aktiv med grupper som skrekk, Camilla 
granlien band og to cast a shadow. hun har jobbet som skuespiller og sanger, blant annet i peer gynt – verdensborger 
av gemytt og peer gynt-forestillingen som ble satt opp ved delacorte theater i New york i 2006.
konserten vil bli en presentasjon av tekster skrevet av ulike ottadalsdiktere med hovedvekt på Olav Aukrust og Tor 
Jonsson. det vil og bli presentert en og annen ballade og skillingsvise fra det rikholdige sangrepertoaret i gudbrands-
dalen. 

Billetter alle arrangement kr 150

Hamsun 2009 Lom/Vågå 1. - 7. august
►Teater
►Seminar
►Konsertar

►Vandring
►Bussturar
►Jubileumsmiddag

►Festkveld
►Utstillingar
►Og meir til...

www.hamsun.noMeir informasjon:

knut hamsun

ineke brinkman

arnhild vik

Camilla granlien

Lillehammer  
Kunstmuseum 
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onsdag 27. mai kl 13.00 brit bildøen leser i parken
brit bildøen debuterte som lyrikar med diktsamlinga Bilde av menn i 1991, men det er som prosaist ho sakte men 
sikkert har befesta sin posisjon i norsk samtidslitteratur. allikevel er dei poetiske elementa i romanane hennar sterkt til 
stades. ein annan impuls i bildøens bøker er den definerte topografien. kvar roman spring ut frå ein plass, det kan være 
øya, byen eller fjorden som i romanen mitt milde vesen. her skriv bildøen om johanne og tilhøvet ho har til mora, 
om johanne sitt forsøk på å finne sanninga om mor si, og om faren som forsvann sporlaust. bildøen har sjølv framheva 
verdien av å ha gode førebilete. Fleire av dei har ho skrive om i essaysamlinga Litterær salong. 
gratis

onsdag 27. mai kl 14.00 brit bildøen i samtale med endre ruset i Café banken
Billetter kr 100

torsdag 28. mai kl 13.00 helene uri leser i parken
helene uri har siden debuten i 2001 vært en produktiv forfatter med kritikerroste bøker innenfor flere sjangre.  
gjennombruddet kom med boken De beste blant oss (2006), en roman der handlingen er lagt til universitetsmiljøet 
på blindern. vårens roman Den rettferdige problematiserer spørsmålet om skyld og vårt grunnlag for å dømme andre 
mennesker. den pensjonerte dommeren edvard Frisbakke får et annet menneske dømt, men har han egentlig rett? 
helene uri har også publisert barnebøker og fagbøker. For Den store faktaboka om språk mottok hun kultur-
departementets fagbokpris. 
gratis

torsdag 28. mai kl 14.00 helene uri i samtale med arnhild skre i Café banken
Billetter kr 100

samtiden
Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål

samtiden2
w2008

sam
tiden

w2-2008
Redaktør: Cathrine Sandnes

kr. 110,-

ÅRETS 

kr. 110,- samtiden

3
w2008

samtiden

w3-2008Redaktør: Cathrine Sandnes abonnement@samtiden.no  
eller 22 400 400
Student/Elev 345,-  
Privat 399,-  
Institusjon 435,- 

TILBUD TIL NYE LESERE:
TEGN ABONNEMENT, FÅ ET NUMMER GRATIS

www.samtiden.no 
Redaktør: Cathrine Sandnes

brit bildøen

helene uri

LUNSJ  
I PARKEN  
Søndre Park 

ETTER LUNSJ
Café Banken
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Fredag 29. mai kl 13.00 per petterson leser i parken
per petterson debuterte som novelleforfatter i 1987 og har oppnådd stor internasjonal suksess med romanen Ut og 
stjæle hester som ble tildelt impaC dublin literary award, en av verdens mest prestisjetunge priser for skjønnlitteratur. 
i fjor kom hans sjette roman, Jeg forbanner tidens elv, som han mottok brageprisen, kritikerprisen og Nordisk råds 
litteraturpris for. petterson er en mester i å beskrive såre tema som ensomhet, hjelpeløshet og sorg i et usentimentalt 
og stilfullt språk. gratis

Fredag 29. mai kl 14.00 vinner av Nordisk råds litteraturpris 2009
per petterson ble tildelt Nordisk råds litteraturpris for romanen Jeg forbanner tidens elv. vi møter han i samtale med 
endre ruset i Café banken.
Billetter kr 100

lørdag 30. mai kl 13.00 ingvar ambjørnsen leser i parken
ingvar ambjørnsens debuterte som forfatter i 1981 og selv om han er mest kjent som romanforfatter har ambjørnsen 
også utgitt barnebøker, noveller og artikkelsamlinger. romanen Hvite Niggere er en av 80-tallets absolutte klassikere, 
og i bøkene om Elling skriver ambjørnsen mesterlig om outsideren som prøver som best han kan å møte livets mange 
utfordringer. Flere av ambjørnsens bøker er blitt filmatisert, senest Den siste revejakta. han har også utgitt de 
populære ungdomsbøkene om Pelle og Proffen. gratis

lørdag 30. mai kl 14.00  
ingvar ambjørnsen i samtale med Fredrik Wandrup i Café banken
Billetter kr 100

Tegn et abonnement og bli en bokvenn du også!   www.bokvennen.no

Bokvennen
litterært magasin

per petterson

ingvar ambjørnsen

LUNSJ  
I PARKEN  
Søndre Park 

ETTER LUNSJ
Café Banken

Elveg. 19, 2609 Lillehammer • Tlf: 61 24 81 60 • www.visma.no
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Skriv en 

Sannhet
– betroels

e

– tilståel
se

– sladder.
..

onsdag 27. mai, torsdag 28. mai og fredag 29. mai kl 13.00 i tinghuset 
langlesning. Frihetens øyeblikk av jens bjørneboe.
jens bjørneboes Frihetens øyeblikk er første bok i trilogien Bestialitetens historie. bokas forteller er den norske 
navnløse rettstjeneren som arbeider i den lille byen heiligenberg. den respektere dommeren i byen gjemmer pornograf-
iske bilder i rettsprotokollen og feller grusomme dommer over de tiltalte, uten å vie sakene deres særlig oppmerksomhet. 
Fortelleren skildrer et lite samfunn som bak fasaden viser seg å være både korrupt og umoralsk. han stiller spørsmål om 
frihet, sannhet og ondskap gjennom vår moderne historie, spørsmål som er like aktuelle i dag som da boken ble skrevet. 
Frihetens øyeblikk er en bok som avdekker grusomme og ubehagelige sannheter om vår sivilisasjon og søker dypt inn 
i ondskapens problem, satt i system hos menneskeslekten, som av fortelleren blir kalt de små bjørnene. 
Ingrid Bolsø Berdal er en av Norges mest kritikerroste yngre skuespillere innen film og teater. hun leser høyt fra 
Frihetens øyeblikk.

gratis inngang

jens bjørneboe

ingrid bolsø berdal

LANgLESNINg 
Tinghuset

suppe For eN saNNhet!
Fortell en sannhet og få en kopp med suppe!
skriv det ned på en lapp slik:

ta lappen med til OLIVEN i storgata.
som takk får du en kopp med god suppe!

Barnas Bokby

-en
 by full av magiske øyeblikk

Barnas Bokby midt i Lilleputthammer 
for leselyst og bokglede!

- 12 000 bøker - fra Smilie til Postmann Pat!

«Vagant är Nordens kanske väsentligaste 
litt eraturtidsskrift .»
joar tiberg, Aft onbladet

«Jeg mener, vi har simpelthen ikke 
noget i Danmark, der matcher Vagant.» 
tue ander sen nexø, Informationwww.vagant.no

2 /09 ute nå: rikdom
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onsdag 27. mai kl 14.00 ole robert sunde – om montaignes stil
hva skjer når vi velger en stil? hva slags sannhet lytter vi da etter? velger vi selv fra et antall tilrådelige stiler, eller er det 
samtiden som velger for oss? michel de montaignes (1533 – 1592) essays foreligger nå i ny norsk komplett oversettelse 
av beate vibe. montaignes har selv opphavet til essayet, og innførte en unik stil som i dag er en sentral litterær sjanger. 
ole robert sundes forfatterskap har blitt møtt av både hoderystende og fascinerte lesere og kritikere i Norden. sunde 
regnes i dag som en av våre mest særegne forfattere innen roman og essaysjangeren. hør sunde snakke om montaigne 
i opplysningstid.

torsdag 28. mai kl 14.00 lars Fr. h. svendsen – om sannhetens rolle
det finnes en myriade av filosofiske teorier, utviklet over flere tusen år, som forsøker å forklare hva sannhet er, men det 
er lite som taler for at vi er kommet stort nærmere et svar. vi trenger kanskje ikke en teori om hva sannhet er. i stedet bør 
vi stille spørsmål om hvilken rolle sannheten spiller i livene våre og hvordan vi er forpliktet av den. i ethvert samfunn som 
skal være oppriktig sannhetssøkende, må ytringsfriheten fastholdes som en grunnpilar. lars Fr. h. svendsen er filosof og 
har blant annet gitt ut bøkene Kjedsomhetens filosofi og Ondskapens filosofi. i 2007 kom boken Frykt. svendsen 
snakker om sannhetens rolle i opplysningstid.

Fredag 29. mai kl 14.00 thea selliaas thorsen – om sapfo og alkaios
thea selliaas thorsen er latindoktor med ovid som spesialfelt, hun har gjendiktet ovid til norsk, blant annet med ars 
amandi – kunsten å elske, og amores – kjærlighetseventyr. hun har bidratt til latinlære i p2s latinskolen, og skrevet om 
antikke diktere i morgenbladet. i opplysningstid vil hun forsøke å kutte gjennom sapfo og alkaios legendariske Nachleben 
og fokusere på temaene kjønn og sannhet i deres egne fragmenter. begge diktere levde på den greske øya lesbos og var 
virksomme samtidig i det 7. årh. før kristus. hør selliaas thorsen snakke om sapfo og alkaios i opplysningstid.

lørdag 30. mai kl 14.00 Cornelius jakhelln – om ulver
bandet Ulver holder sin første konsert på 15 år, lørdag 30. mai under Norsk litteraturfestival. ulver er tidligere pionerer 
innen norsk black metal, nå levende legender innen mørk eksperimentell musikk. Cornelius jakhelln, eller Cornelius von 
jackhelln, er forfatter og musiker. han spiller i bandene solefald, sturmgeist og g.u.t. jakhelln har utgitt dikttetralogien 
Quadra Natura, og vant den store nordiske romankonkurransen i 2007 med romanen gudenes fall. Cornelius jakhelln gjør 
et dykk i ulvers musikk og tekster i opplysningstid. jakhelln holder innlegget på engelsk. 

støttet av institusjonen Fritt ord
Billetter alle arrangement kr 100

ole robert sunde

lars Fr. h. svendsen

thea selliaas thorsen

Cornelius jakhelln

OPPLySNINgS-
TID
Lillehammer 
Bibliotek
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onsdag 27. mai kl 15.00 sannheten om midtøsten
hvordan snakker vi om israel og palestina i Norge? hvilke sannheter forholder vi oss til i diskusjonen? hvem stoler vi på? 
dagblad-debatten på litteraturfestivalen tar for seg den vanskeligste konflikten i verden, for å grave fram flere spørsmål 
under fastlåste sannheter.
i panelet blant andre: morten Strøksnes – idéhistoriker og forfatter, mads gilbert – lege og Bjørn gabrielsen – 
forfatter og kritiker. ordstyrer marte michelet.
arrangeres i samarbeid med dagbladet

torsdag 28. mai kl 15.00 tabutemaer i Norge
Finnes det temaer som det fortsatt er tabu eller svært vanskelig å diskutere i Norge? hvilke er de i så fall? og hvorfor 
er de vanskelige å drøfte fritt i norske offentligheter? aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås holder et 
foredrag om temaet. deretter blir det åpen diskusjon. åmås fikk i 2007 den store journalistprisen for å ha brakt inn nye 
ansikter og nye temaer i offentlig ordskifte i Norge. 
arrangeres i samarbeid med aftenposten

Fredag 29. mai kl 15.00 prosa-samtalen
hvordan formidles personlige sannheter om sykdom, smerte og sorg i dagens sakprosa? hva ønsker forfattere som skriv-
er om egne livskriser å formidle? «vitnesbyrdlitteraturen» er en stor sakprosasjanger, men anmeldes sjelden. hvorfor er 
det slik? prosa – Norges største litteraturtidsskrift – inviterer til samtale mellom bl.a. Ingar Sletten Kolloen – forfatter 
av bl.a. snåsamannen, Kari J. Spjeldnæs – forlagsdirektør i aschehoug, Drude von der Fehr – professor og forfatter 
med bokessay i prosa om samtalens tema. ordstyrer: Karianne Bjellås gilje, redaktør i prosa.
arrangeres i samarbeid med prosa

lørdag 30. mai kl 15.00 det norske essayet i sannhetens tjeneste
litteraturtidsskriftet vinduet lanserte nylig et nummer med fokus på det norske essayet. Nummeret inneholder tekster 
om og av en rekke norske essayister, hvor enkelte problemstillinger innen sjangeren blir diskutert. i den anledning holder 
tidsskriftet et essayseminar under litteraturfestivalen, der det norske essayet på 00- tallet drøftes og settes under debatt. 
i panelet: gisle Selnes – essayist, og professor i allmennlitteraturvitenskap på universitetet i bergen, Eldrid Lunden 
– lyriker, essayist og professor i skrivekunst, Arve Kleiva – forfatter og essayist. programleder er mazdak Shafieian 
fra vinduet.
arrangeres i samarbeid med vinduet

søndag 31. mai kl 15.00 virkelighetsbilder
hva tror vi på? 2009 markerer 200 år siden Charles darwins fødsel. evolusjonsteorien forandret vår oppfatning av verden, 
men troen lever videre, det samme gjør de dogmatiske sannhetene. Noen ser sannhet i bønn og helbredelse, andre 
fornekter det religiøse på grunnlag av mangelen på empiriske bevis. kampen om sannheten i religioner og hos ikke-
troende kan føre til alvorlige konflikter, men først og fremst handler det om hvordan vi på forskjellige måter ser verden. 
vi inviterer til debatt om tro og overtro, om sannhet og dogmatikk. panel: tba.

Billetter alle arrangement kr 100

mads gilbert

knut olav åmås

mazdak shafieian

DEBATTER
Lillehammer  
Kunstmuseum
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onsdag 27. mai kl 16.00 biografi og fiksjon 
en samtale mellom Nikolai Frobenius og Arne Sundelin
Nikolai Frobenius har mottatt både p2-lytternes romanpris og ungdommens kritikerpris for romanen Jeg skal 
viser dere frykten. boken er basert på virkelige hendelser, men samtidig er det en fiktiv skildring om forholdet 
mellom skrekkforfatteren edgar allan poe og kritikeren rufus griswold. arne sundelin (sverige) krysser i romanen  
Bergsundsstrand 23 to historier om eksil. den ene tilhører den verdenskjente poeten og nobelprisvinneren Nelly sachs, 
den andre en ung gutt som bor i samme leilighet 30 år senere. 

Fredag 29. mai kl 16.00 mjuk pønk
en samtale mellom Lone Hørslev og mette Karlsvik
lone hørslev (danmark) har skrevet romanene Fjerne galakser er kedelige og Naturlige fjender. i den sistnevnte 
romanen omtales den avdøde hovedpersonen anker i en rekke monologer fra en liten by i sør-jylland, der frustra–
sjoner, troløshet, dumhet og angst kommer til overflaten. boken er intens skildring fra provinsen, både sårt, snedig og 
humoristisk skrevet. mette karlsvik mottok tarjei vesaas debutantpris for debutromanen Vindauga i matsalen vender 
mot fjorden. med sine tre bøker har hun utviklet en helt særegen fortellermåte der tema som ensomhet, vennskap og 
fascinasjonen for det rare i det hverdagslige står i sentrum.

programleder: magnhild Bruheim

søndag 31. mai kl 16.00 Nordisk toppmøte
Sofi Oksanen (Finland)
sofi oksanen er i ferd med å få et stort litterært gjennombrudd med romanene Stalins Kyr og Renselse. For renselse 
har hun mottatt den prestisjetunge runebergprisen og Finlandiaprisen. Stalins Kyr, som nå er kommet i norsk overset-
telse, er en storslått og mørk historie om tre generasjoner kvinner, om selvstendighet, opphav og ensomhet.

gyrðir Elíasson (Island)
poet, romanforfatter og novellist gyrðir elíasson er en av islands best bevarte litterære skatter. han er to ganger nominert 
til Nordisk råds litteraturpris, sist i 2002 for novellesamlingen gula húsið. elíasson har også oversatt en rekke bøker til 
islandsk, blant annet av richard brautigan og isaac singer. 

Niels Fredrik Dahl (Norge)
Niels Fredrik dahl har med sine diktsamlinger, romaner og dramatikk vist at han er en av våre ypperste forfattere innenfor 
en rekke sjangrer. dahls nye roman Herre tar utgangspunkt i bernhard herres ulykkelige forelskelse i Camilla Wergeland, 
og hans skjebne som budbringer i den forbudte romansen mellom Camilla og j.s. Welhaven.

Forfatterne leser på originalspråket. oversettelse på skjerm. programleder: oscar rossi (Finland) 
Billetter alle arrangement kr 100

Nikolai Frobenius

mette karlsvik

Niels Fredrik dahl 

SKANDI-
NAVISKE 
møTER  
galleri Zink

NORDISK 
TOPPmøTE 
galleri Zink 
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onsdag 27. mai kl 17.00 kampen om sannhetene
kulturradikalismen var en avgjørende kulturell impuls i både danmark og Norge gjennom store deler av 1900-tallet: i 
Norge som radikal litterær og politisk bevegelse, i danmark etter hvert som statens offisielle kulturpolitikk. begge lands 
kulturradikale tradisjoner opplevde et backlash på 90-tallet; for danmarks vedkommende i form av dansk Folkepartis 
angrep på «smagsdommerne» og nedbyggingen av troen på kunstens folkeopplysende, frigjørende misjon, for Norges del 
i form  av en verdikonservativ nyorientering blant mange toneangivende yngre forfattere.
i denne debatten vil de to nabolandenes parallelle, men likevel ulike kulturradikale tradisjoner belyses i deres vekst og 
fall – og fremtidige muligheter.
deltakere: Rune Lykkeberg (danmark), redaksjonssjef for helgebilag og kultur i informationen og forfatter av boka 
 kampen om sandhederne. Eivind Tjønneland, professor ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier i 
bergen og forfatter av artikkelen kulturradikalismens fjerde fase. Lilian munk Rösing (danmark), kritiker og forfatter 
av blant andre bøkene kønnets katekismus og autoritetens genkomst.
arrangeres i samarbeid med Vagant

torsdag 28. mai kl 17.00 hamsun i tre versjoner
«st. hans 1948. i dag har høiesteret dømt, og jeg ender min skrivning.» slik avslutter knut hamsun Paa gjen-
grodde stier i en alder av 90 år. boken er både et personlig tilbakeblikk og beretning om hamsuns turbulente rolle i 
offentligheten under og etter 2. verdenskrig. landsvikoppgjøret rundt hamsun er en av Norges mest omtalte saker, og 
paa gjengrodde stier en klassiker fra en av våre største forfattere. boken har blitt stående som en biografisk fortelling, 
men også et litterært verk som har tålt tidens tann. særlig tre bøker fra perioden viser hamsun fra tre forskjellige pers-
pektiv: gabriel langfeldts rettspsykiatriske erklæring, sigrid strays bok min klient knut hamsun og ikke minst hamsuns 
egen beretning. hvor problematisk var den psykiatriske og rettslige prosessen til et nøkkelverk av hamsun, og hvordan 
leser vi den litterære epilogen til et av de mest omtalte rettsoppgjørene i norsk etterkrigshistorie, den dag i dag?
Foreløpig panel: Terje øiesvold – psykiater, klinikksjef ved salten psykiatriske senter og Cato Schiøtz – advokat og 
forfatter av boken høyesterett og knut hamsun (2004) sammen med anine kierulf.

Fredag 29. mai kl 17.00 terrortraumet
«den som kontrollerer frykten i et samfunn, kontrollerer også dette samfunnet», skriver lars Fr. h. svendsen i boken 
Frykt. Frykt kan være gunstig måte å politisk manipulere store deler av befolkningen på, vi kjenner scenarioet igjen fra 
science-fiction filmer og bøker, men også fra virkeligheten, blant annet den omstridte patriot act, vedtatt i u.s.a etter  
terrorangrepene i 2001. hvordan kan frykten for terror være med på å svekke beskyttelsen for privatlivene våre her 
hjemme i Norge? i boken Terrorindustrien spør filosof joakim hammerlin: har frykten for terrorisme blitt et større poli-
tisk problem enn terrorisme i seg selv? denne debatten vil forsøke å belyse de problematiske sidene ved terrorbegrepet, 
og den vanskelige balansen mellom vårt behov for beskyttelse og trygghet, og vårt krav på rettsikkerhet. 
i panelet: Joakim Hammerlin, filosof og forfatter av boka terrorindustrien, Laila Bokhari, forsker ved Nupi, 
Thomas mathiesen, rettsosiolog og fagbokforfatter, guro Slettemark, seniorrådgiver i datatilsynet, Cecilie Hellestveit, 
stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, uio.

Billetter alle arrangement kr 100

rune lykkeberg

Cato schiøtz

joakim hammerlin

laila bokhari

PROSESSEN
Tinghuset
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NavN

NavN

NavN

NavN

NavN

mANUS- 
FORFATTERE 
VELgER FILm 
Kulturhuset  
Banken

PEgASUS

Onsdag 27. mai kl 12.00 Plan B  
Pitbull-Terje og Skammaren
et møte og en samtale mellom den danske forfatteren  
Lene Kaaberbøl og uprisvinner Endre Lund Eriksen.

Torsdag 28. mai kl 10.00 Lillehammer Kino
Førstemann som pissa på månen
om hva som egentlig skjedde under månelandingen i 1969. 

Torsdag 28. mai kl 13.00 Kulturhuset Banken 
U
arrangement for ungdomsskolene med kåring av  
upris–vinner 2009. 

eNdre luNd erikseN vant uprisen for romanen 
«pitbull-terje blir ond» under festivalen i 2008. endre blir derfor sentral i  
programmet i 2009. han kommer til lillehammer med kjente bøker, og med 
ferske fortellinger!

bøkene om pitbull-terje er morsomme. det er mye å le av.  men det er hele tiden 
et underliggende alvor. «det er bra at det finnes forfattere som tør å trekke frem 
det ubehagelige, som tør å skape konflikter som kanskje aldri blir løst, og som still-
er spørsmål det nesten er umulig å svare på», er det sagt om endre lund eriksen.  
alt som skjer i disse bøkene kan faktisk skje i virkeligheten. sånn sett er det sant!

onsdag 27. mai kl 17.00 lillehammer bibliotek  
en slags orden i det kaos livet er
Endre Lund Eriksen i samtale med Jon Ewo
jeg opplever øyeblikk av lykke når jeg skriver. det kan være så enkelt som at jeg gleder meg over en god 
setning. eller at jeg lager karakterer det er artig å være sammen med, som tør ting jeg ikke ville tort. og det er 
herlig å lage universer der jeg bestemmer alt. lage en slags orden i det kaos livet er. la de gode vinne over de 
slemme, la de gode erobre de flotteste jentene. Endre Lund Eriksen

Fredag 29. mai kl 10.00 Bingo’n
En terrorist i senga
om adrian og en mulig terrorist som flytter inn.

Fredag 29. mai kl 17.00 Søndre Park
Ferksvare
ungdomsbokforfattere leser. 

Lørdag 30. mai kl 18.00 Bingo’n
Stereo

utfyllende informasjon om endre lund eriksen 
på www.litteraturfestival.no

mØT OGSÅ ENDRE LUND ERIKSEN PÅ ÅRETS FESTIvAL:

Pegasus er Norsk Litteraturfestivals 
tilbud til barn og unge. Programmet 
skal aktivere gjennom skoleåret og 
kulminere under festivalen. Pegasus 
tilbyr kurs og verksteder, konkurranser 
og aktiviteter, konserter, forestillinger 
og forfattermøter. Alle tilbud til barn  
og unge er gratis.
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onsdag 27. mai kl 19.00 
maihaugsalen 

the terrible infants
det engelske teaterkompaniet les 
enfants terribles kommer med en 
forestilling som er moderne teater 

på sitt beste! gjennom bruk av sang 
og musikk, gjøgling og fysisk teater, 
figurspilling og fortelling leverer de 
en fantastisk familieforestilling som 

er beskrevet som en mikstur hvor 
«roald dahl møter tim burton»!

LES ENFANTS TERRIBLES

stian hole

å fortelle med tegninger
tegneserieworkshop for ungdom  
med Tor Ærlig. 

så sant at – ikke sant? 
Filmverksted for ungdomsskoler. 

papirverksted
en skole har håndlaget papir.

skrivekurs
Norsk litteraturfestival samarbeider  
med skoler, bibliotek og kulturskoler 
i regionen. 

tor erling Naas

presentasjon av tekster og kåring  
av vinnere på arrangement i festivaluka.

et sant eventyr!
skrivekonkurranse for mellomtrinnet.

!leseløype
aktivitetsløype med idrett og lesing. 

skrøneriet
bokbussen kårer litteraturfestivalens  
beste skrønemaker.

7 setninger om sannhet
skrivekonkurranse for ungdom. 

skriv om sannhet
skriv inspirert av Stian Holes illustrasjon.

voksne kr: 100. barn kr: 50 
på billetservice og i døra

les mer om gjennomførte aktiviteter på www.litteraturfestival.no

KONKUR–
RANSER Og 
AKTIVITETER

gjennomførte 
KURS Og 
VERKSTEDER
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darren shan

SONYA hARTNETT
sonya hartnett, australsk forfatter og vinner av astrid lindgrens minnepris i 2008 (alma). hartnetts bøker utgis som  
ungdomsromaner, men sprenger alle rammer for hva det er vanlig å skrive om innenfor den tradisjonelle ungdoms- 
romanen. bøkene har en undertone av raseri, og hartnett fornekter ikke at livet kan være både dystert og svart. hennes 
fortellinger er presentert som «skarpe, realistiske inntil det brutale og med en enestående litterær nerve.» møt sonya hartnett:

onsdag 27. mai kl 14.00 lillehammer kino
«What rain is to growing crops, sonya harnett’s texts are to the reader’s identity» 
Norsk barNebokiNstitutt (Nbi) inviterer til et møte med sonya hartnett. jan hanson, direktør ved svenska barn-
boksinstitutet, presenterer sonya hartnetts forfatterskap i foredraget ”a universe beside the reader.” sonya hartnett 
leser. musikalsk innslag ved jazzbassist jo skaansar. ingen påmelding.

torsdag 28. mai kl 12.00 plan b hundene sover
en unik mulighet for lesende ungdom til å møte en av verdens ledende forfattere som skriver for deres aldersgruppe. 
hovedfokus vil være på boka «hundene sover». sonya hartnett vil også snakke om, og lese fra, sin nye bok «sommer-
fugl». påmelding nødvendig for skoler og klasser. 

torsdag 28. mai kl 17.00 lillehammer bibliotek den farlige sannheten
hvor mørkt kan man skrive når man skriver for ungdom? Finnes det følelser som er for farlige? Finnes det historier 
unge lesere ikke skal få høre? en samtale mellom sonya hartnett og hilde hagerup. ingen påmelding. Billetter kr 100

DARREN ShAN
darren shan, eller darren o’shaughnessy som er hans egentlige navn, er irsk forfatter som har skrevet siden 
han var liten (han kunne skrive som treåring!). med «sagaen om darren shan» og fortellingen om halvvampyren 
med samme navn som forfatteren (!), tok karrieren av. han er oversatt til en rekke språk, og bøkene har solgt 
i millioner. møt darren shan:

Fredag 29. mai kl 12.00 lillehammer kino  
grotten spesial: sagaen om darren shan
darren shan i samtale med den norske forfatteren jon ewo. se programtekst side 32. 

Fredag 29. mai kl 17.00 søndre park Ferskvare
darren shan leser sammen med norske barne- og ungdomsbokforfattere.

lørdag 30. mai kl 13.00 lillehammer kino et møte med darren shan
i samtale med den norske forfatteren jon ewo vil spennings- og grøsserforfatteren darren shan snakke om, og 
lese fra, bøkene i seriene «sagaen om darren shan» og «demonata.» 
gratis. åpent for alle. mulighet for signering.

sonya hartnett

torsdag 28. mai  
kl 10.00. 
the terrible  
iNFaNts  
spilles også som  
skoleforestilling.

påmelding nødvendig 
for skoler og klasser. 

støttet av eidsiva energi
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onsdag 27. mai kl 10.00 lillehammer bibliotek modellsageren
Lars Aurtande forteller om hvordan den halvgode tegneren ble illustratør, og om hvordan han arbeider. han vil også vise 
fram deler av sitt enorme «herbarie» av ting og rare duppeditter som blir brukt som inspirasjon i illustrasjonene. det vil 
bli høytopplesing fra boken «sageren», og halvdan vil framføre noen linjer av sin symfoni på sag!
For mellomtriNNet. arrangeres i samarbeid med kulturmenyen, oppland Fylkeskommune.

onsdag 27. mai kl 12.00 lillehammer bibliotek streker
øyvind Torseter vil først ha en kort presentasjon av noen av bøkene sine og vise noen illustrasjoner. andre del er en 
miniworkshop hvor elevene vil få prøve litt ulike tegneredskaper, og Øyvind vil tegne sammen med dem. målet er å prøve 
litt ulike tegneverktøy i tillegg til å senke terskelen for å sette i gang med å tegne.
For småtriNNet. arrangeres i samarbeid med kulturmenyen, oppland Fylkeskommune.

torsdag 28. mai kl 10.00 lillehammer kino Førstemann som pissa på månen
Endre Lund Eriksen leser og forteller fra sin rykende ferske bok. torill kove tegninger fra boka vises på storskjerm. 
 vi skal tilbake til 1969. tre karer som ikke tåler trynet på hverandre sitter i romskipet apollo 11 med kurs for månen. i år 
er det 40 år siden månelandingen. dette er den sanne historien om hva som egentlig skjedde. påstår forfatteren …
For småtriNNet. arrangeres i samarbeid med kulturmenyen, oppland Fylkeskommune.

torsdag 28. mai kl 12.00 lillehammer bibliotek så få ord som mulig
i billedbøkene sine forsøker Bjørn Arild Ersland å skrive så få ord som mulig. han mener at mye av fortellingen bør ligge 
i bildene. i denne skoletimen vil han vise hvor kort en fortelling kan være og likevel bli en bok det tar lang tid å lese.
For småtriNNet. 

Fredag 29. mai kl 10.00 og kl 12.00 lillehammer bibliotek  
med klør og spisse ører
Iben Sandemose vil snakke om og vise hvordan selv den minste situasjon i livet, kan bli idé til en hel bok. hun forteller 
hvordan vanskelige opplevelser kan bearbeides med humor. ibens bøker ligger i skjæringspunktet mellom det tragiske og 
humoristiske og hun vil vise bilder fra disse, kombinert med foto og andre tegninger.
For småtriNNet. arrangeres i samarbeid med kulturmenyen, oppland Fylkeskommune.

lars aurtande

Øyvind torseter

endre lund eriksen

bjørn arild ersland

iben sandemose

ORD & BILDE
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Øyvind holen

kirsti blom

erna osland

jørn lier horst

onsdag 27. mai kl 10.00 pan b det dumme øyet
det er fantastisk at du kan begynne å strigråte eller gapskratte bare ved å se på 
en oppdiktet fortelling på en liten skjerm. ikke sant? men et kamera er bare et 
dumt øye. medarbeidere fra Fabrikken-redaksjonen i Nrk vil i løpet av denne 
timen ta opp, redigere og klippe en musikkvideo sammen med publikum. 
For mellomtriNNet.

SANT & SAKLIg

bjørn arild ersland

torsdag 28. mai kl 12.00 tinghuset dyrebare venner
Erna Osland skal snakke om, og lese fra, sine tre prisbelønnede fagbøker om dyr. den siste, «dyrebare venner», handler 
om dyrenes forunderlige symbiotiske forhold. bøkene erna skal snakke om er fylt av kunnskap, poesi og sannhet!
For småtriNNet. arrangeres i samarbeid med kulturmenyen, oppland Fylkeskommune og Norsk faglitterær  forfatter- 
og oversetterforening.

Fredag 29. mai kl 10.00 plan b hiphophistorietime
øyvind Holen vender han blikket mot den amerikansk hiphop, fra dj kool herc begynte å mikse plater i bronx tidlig på 
1970-tallet og fram til dagens invasjon av rappere fra usas sørstater. Få med deg hiphophistorien fra bakgatene i bronx 
på 70-tallet til dagens multimillionindustri. 
For uNgdomstriNNet. arrangeres i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Fredag 29. mai kl 12.00 tinghuset snø, is og klima
Kirsti Blom viser bilder og forteller fra boken «snø, is og klima», et samarbeidsprosjekt med jan gunnar Winther, 
breforsker og direktør for Norsk polarinstitutt. det er en rikt illustrert faktabok for barn fra 7 til 90 år om et av de aller 
viktigste temaene i vår tid. For mellomtriNNet. arrangeres i samarbeid med kulturmenyen, oppland Fylkeskom-
mune og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

torsdag 28. mai kl 10.00 plan b mord og mysterier
Fingeravtrykk, dNa-profil, blodspor, likskue, arnested, skuddåpning, gjerningsmenn. det er slike ting denne bo-
ken handler om. politimannen Jørn Lier Horst tar oss med til åstedet, bak sperringene og inn i laboratoriet for 
å vise oss hvordan forbrytere opererer og politiet avslører dem. For mellomtriNNet. arrangeres i samarbeid 
med kulturmenyen, oppland Fylkeskommune og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

onsdag 27. mai kl 10.00 tinghuset Fengsel
med utgangspunkt i sine egne fagbøker for barn, vil Bjørn Arild Ersland fortelle om hvordan han skriver om 
virkeligheten. For tiden jobber han med en bok om fengsel. hovedpersonen er en mann som ble fange nå i vår, og som 
ersland følger gjennom rettsystemet. 
passer best for 7. og 8. trinn. arrangeres i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
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darren shan

endre lund eriksen

ruben eliassen og  
bente rannveig hansen

kristian kapelrud

onsdag 27. mai kl 10.00 bingo’n tegnets forsvarere
Kristian Kapelrud vil fortelle om og lese fra trilogien «tegnets forsvarere», fantasy-bøkene som handler om forfatteren 
louis mackenzie og om den fantasiverdenen han skriver og lever seg inn i. i den ene virkeligheten løses konflikter med 
penn, i den andre løses de med sverd.
For mellomtriNNet.

torsdag 28. mai kl 10.00 bingo’n phenomena
bøkene i serien «phenomena» handler om alvebarna alk og ilke. vi følger dem fra de forstår at de er utvalgte til et helt 
unikt oppdrag i den første boka til sluttoppgjøret i den femte boka. det mangler ikke på farer og utfordringer for alk 
og ilke, og det finnes én skikkelse som vil gjøre alt som står i hans makt for å hindre dem – tarkan. Forfatter Ruben 
Eliassen i samtale med Bente Rannveig Hansen.
For mellomtriNNet

torsdag 28. mai kl 12.00 bingo’n mare
«mare» er Ruben Eliassen sin fortelling om en guttunge som blir funnet av esmeralda, en snill dame med skjegg som 
jobber på et omreisende sirkus ledet av småkjeltringen og sirkusdirektøren Caravaggio. gjennom tre bøker kastes mare 
og Circus Caravaggio ut i stadig nye eventyr. direktøren har slu planer, og hver natt blir mare hjemsøkt av mareritt. 
Forfatter Ruben Eliassen i samtale med Bente Rannveig Hansen.
For mellomtriNNet

Fredag 29. mai kl 10.00 bingo’n en terrorist i senga
Endre Lund Eriksen skal snakke om adrian, som ikke har venner. men en dag finner han en gutt som ligger besvimt 
i snøen, og han tar ham med seg hjem. men ali, som adrian kaller ham, har hukommelsestap og husker ikke hvor han 
kommer fra eller hvem han er. har han rømt fra asylmottaket? på toppen av det hele er oldefar kjemperedd for både 
fremmede og terrorister. og kan ali faktisk være en terrorist?
For mellomtriNNet

Fredag 29. mai kl 12.00 lillehammer kino  
grotten spesial: sagaen om darren shan
spennings- og grøsserforfatteren Darren Shan i samtale med Jon Ewo. Fokus for dette møtet vil være bokserien 
«sagaen om darren shan». gjennom tolv bøker forteller forfatteren om halvvampyren darren shans (!) spennende og 
fantastiske opplevelser! og kanskje er det sant …
skoleForestilliNg For 7.triNN. arrangeres i samarbeid med kulturmenyen, oppland Fylkeskommune 
og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening.

gROTTEN
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onsdag 27. mai kl 12.00 
pitbull-terje og skammaren
i bøkene til Lene Kaaberbøl og Endre Lund 
Eriksen må heltene ordne opp i store og 
kompliserte problemer sjøl, uten hjelp fra de 
 voksne. de to forfatterne møtes til samtale.
For uNgdomstriNNet

UNGDOMMENS FAVORITTUNGDOMMENS FAVORITT

endre lund eriksenlene kaaberbøl magnhild bruheimterje torkildsen ylva karlssonhilde hagerup

tirsdag 26. mai kl 10.00
kulturhuset banken 
jenta som lærte kongen  
å spise havregrøt
Når kongen nekter å spise havregrøt  
vil heller ingen andre gjøre det.  
med mjøsScene produksjoner.

For barNehageNe. ekstraforestilling 
kl 12.00 ved behov. torsdag 28. mai kl 14.00 brenneriet 

4 forfattere og 1 band
Fire forfattere leser for elever i den videregående skolen. 
en lokal artist spiller. Forfatterne Åsne Seierstad, Per 
 Petterson, Levi Henriksen og gert Nygaardshaug er 
stemt fram av 1. klasse-elever på bakgrunn av et lese-
prosjekt som har gått på skolene i vinter. musikeren  
Onkl P er også stemt fram. ungdommene har vært med 
fra  begynnelsen og har vært med å drive prosjektet fram. 
de har også  planlagt festforestillingen, som de nå leder. 
arrangementet er åpent og gratis, med fortrinn for 1. klasse -
elever fra videregående skoler. bokpremier fra libris.

onsdag 27. mai kl 12.00 
kulturhuset banken 
himmelbro
Fellesarrangement for mellomtrinnet. 
avslutning av konkurranser og aktiviteter. 
verdenspremiere på forestillingen  
«himmelbro». 

torsdag 28. mai kl 13.00 
kulturhuset banken
utdeling av uprisen 2009, underholdningsinnslag, kåring av 
vinner i skrivekonkurranser og presentasjon av arbeider fra 
kurs og verksteder. 

U

2 PÅ 1 TImE
Plan B

onsdag 27. mai kl 20.00 plan b  
minibanken
oppkjøring til u. teatersportgruppen team myklebost frem-
fører et utvalg tekster på sin egen særegne og lattervek-
kende måte. Flere innslag og overraskelser! møt opp og se 
hva som skjer! arrangeres av uFo, et rusfritt tilbud og en 
møteplass for ungdom. 

Fredag 29. mai kl 12.00  
så här är det
ylva Karlsson og Hilde Hagerup ønsker 
begge å skildre jenteoppveksten. de møtes for 
å snakke om hvordan dette har ført dem til 
ulike steder i ungdomslitteraturen. 
For uNgdomstriNNet

torsdag 28. mai kl 12.00  
synes det er spennende
hvordan skrive så leserne synes det er spen-
nende? vil ungdom i dag ha action, sex og vold? 
Terje Torkildsen og magnhild Bruheim leser 
og drøfter egne og hverandres bøker.
For uNgdomstriNNet
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jørn lier horst

iben sandemose

trond brænne

Fra 23. april til 31. mai maihaugen
gå familievennlig !leseløype om festivalprogrammet og vinn bokpremier.

torsdag 28. mai kl 18.00 lillehammer bibliotek et skudd, tre sneiper og en sko 
bli med forfatter og politimann Jørn Lier Horst på en krimvandring i lillehammer for å oppklare et mysterium. For barn 
fra 10 år. kun 25 plasser. påmelding, oppmøte og start ved lillehammer bibliotek. utfyllende informasjon på nettsidene, 
og på biblioteket!

torsdag 28. mai kl 18.00 plan b lekene slår tilbake
skuespillerne i Isenkramteatret bruker barnas leker til å finne på nye og umiddelbare historier. husk å ta med egen 
leke!

Fredag 29. mai kl 17.00 søndre park Ferskvare
den som velger å skrive for unge lesere velger å åpne for flere lesere. barne- og ungdomsbokforfattere leser nye  tekster. 
med ingeborg arvola, endre lund eriksen, magnhild bruheim, bjørn arild ersland og kristian kapelrud og darren shan.  
jon ewo er konferansier.

lørdag 30. mai kl 11.00 kulturhuset banken bob og honolulu
et møte med forfatterne Iben Sandemose og Trond Brænne og deres underlige univers; om detektivhunder, Fiat og 
farmor – og litt til. 
samme program i barnas bokby på lilleputthammer klokka 14.00!

lørdag 30. mai kl 15.00 kulturhuset banken den gamle mannen och valen
den svenske teatergruppen Teater Tre spiller sin familieforestilling basert på billedboken «den gamle mannen og hvalen» 
av stian hole.  DEN gAmLE  

mANNEN och 
vALEN

LEkENE SLåR TILBAkE

For mer informasjon: www.litteraturfestival.no
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i samarbeid med norske forfattere er fire fengslede skribenter invitert til årets festival. 

onsdag 27. mai kl 17.00 ungdom i møte med truong Quoc huy 
vietnameseren truong Quoc huy sitter i fengsel fordi han chattet på internett. hvordan kan noen få tastetrykk føre til 
fengselsstraff? Norske forfattere stiller spørsmålet i samtale med ungdom. 

torsdag 28. mai kl 17.00 vigdis hjorth møter muhammad abbou
mohammed abbou (tunisia) publiserte to artikler på internett. resultat: langvarig fengsel. vigdis hjorth er en av Norges 
tydeligste kvinnelige forfattere og hun bruker sin posisjon til å invitere muhammad abbou til Norsk litteraturfestival.

Fredag 29. mai kl 17.00 lars ove seljestad møter karim amer
i romanen Frægd hyller seljestad løgnen. bli med på et litterært møte mellom seljestad og menneskerettighetsaktivisten 
karim amer (egypt) som er fengslet for å ytre seg på nett. hva er sannhet, og hvem bestemmer hva som er sant? 

lørdag 30. mai kl 17.00 inger bråtveit møter hu jia
det blir musikk og litteratur, sannhet og ytringsfrihet når inger bråtveit møter fengslede hu jia (kina). han er fengslet 
for å ha sagt sin mening på nettet.

søndag 31. mai kl 17.00 ladyen av burma
en monolog av richard shannon, presentert av Nord-trøndelag teater. vi møter skuespilleren Ingunn øyen som aung 
san suu kyi, regi ved liv hege Nylund og musikk av Frode Fjellheim.

arrangeres i samarbeid med amnesty international Norge.
Billetter alle arrangement kr 100

risiko
 www.kapittel.com 16.-20. sept

karim amer

hu jia

muhammad abbou

suu kyi

SANNHETENS 
PRIS 
Kulturhuset  
Banken
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onsdag 27. mai kl 17.00 pia tafdrup & Wenche larsen
pia tafdrup (danmark. f. 1952) regnes som en av Nordens betydeligste poeter. For diktsamlingen Dronningeporten 
mottok hun i 1999 Nordisk råds litteraturpris. i 2007 ga hun ut den gripende diktsamlingen Tarkovskijs heste som 
omhandler tapet av faren. i tafdrups dikt finner man ofte en sterk kroppslighet og sanselighet i et krystallklart språk. 
tafdrup samtaler med Wenche larsen, litteraturviter og kritiker. hun har blant annet gitt ut boken skuespillet om kvin-
nekroppen, en litterær analyse av Cecilie løveids skuespill. hun har også skrevet om kvinnebildet i pia tafdrups poesi.   

Fredag 29. mai kl 17.00 juliana spahr & susanne Christensen
juliana spahr (usa. f. 1966) er kritikerrost poet og redaktør for det amerikanske tidsskriftet Chain. diktsamlingen Alle 
med lunger kopla saman er gjendiktet til norsk av gunstein bakke og ingrid storholmen i 2008. i forbindelse med 
denne boka har spahr uttalt at hun «vil bruke det lyriske til å si noe om intimitet i en krigstid». spahr er nå aktuell med 
diktsamlingen The Incinerator utgitt på attåt forlag. møt henne i samtale med kritiker og redaktør susanne Christensen.  

lørdag 30. mai kl 17.00 milan richter & geir pollen
milan richter (slovakia. f. 1948) har i tillegg til et formidabelt arbeid med oversettelser av nordisk litteratur til slovakisk, 
også gitt ut en rekke diktsamlinger. diktene hans finnes på norsk i utvalget Røter i lufta, gjendiktet av knut Ødegård i 
1996. Flere av disse diktene ble til i en elleve år lang periode på 1970 og 80-tallet da richter opplevde publiseringsforbud 
i tsjekkoslovakia. geir pollen (1953) er forfatter og oversetter, og mottok kritikerprisen for beste oversettelse av W. g. 
sebalds roman austerlitz.  

Billetter alle arrangement kr 100

Å vise sitt sanne jeg
Skal målgruppen din få vite hvem du er, og ikke minst kjenne igjen 
akkurat din bedrift fra gang til gang, så må du være bevisst på hvordan 
den fremstår. Med Navigator, Kreativ, WEBit, Profi lering og Trykk hjelper 
vi deg å skape et godt og riktig førsteinntrykk som varer og varer og varer.

 Gjøvik: Tlf 61 14 54 80 • Lillehammer: Tlf 61 24 67 70 • Vinstra: Tlf 61 29 21 80 • www.dialecta.no • post@dialecta.no

pia tafdrup

juliana spahr

milan richter 

POETISKE 
DIALOgER 
Café Banken
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onsdag 27. mai kl 18.00
lene kaaberbøl, david Wroblewski og dag solstad leser. 

torsdag 28. mai kl 18.00
terje torkildsen, olav kristiseter, aravind adiga og ingrid storholmen leser. 

Fredag 29. mai kl 18.00
ylva karlsson, levi henriksen og hans petter blad leser.  

lørdag 30. mai kl 18.00
endre lund eriksen, vidar kvalshaug og Caterina Cattaneo leser. 
konferansier: madeleine Cederström

Billetter alle arrangement kr 100

dag solstad

ingrid storholmen

hans petter blad

Caterina Cattaneo

STEREO
Bingo’n

møt poesien på toget! journalist og poesi-feinschmecker tom stalsberg samler norske poetiske krefter på 
lyriske skinner mellom oslo og lillehammer under festivalen. her vil tre nestorer innen norsk poesi, arnljot 
eggen, triztan vindtorn og jón sveinbjørn jónsson minnes. 
litterær avgang onsdag, torsdag og fredag kl 09.37 fra oslo s. togets fremste vogn. kaffe serveres. god 
mulighet for minipris hvis du bestiller tidlig. 
arrangeres i samarbeid med Nsb og dagbladet.

Fredag 29. mai kl 15.00 lillehammer bibliotek boktimen – kjersti scheen 
leser emma3 og tore hund
emma liker seg på nettet. der kan hun nemlig være en annen enn seg selv. bak en skjerm og et tastatur er 
hun trygg, tenker hun. så treffer hun tore hund på nettet. hun liker ham kjempegodt, men så vil han møtes. 
hvem skal emma være da?
emma3 og tore hund har nå kommet som lydbok. kom og hør forfatteren lese gjennom hele boka for deg.   
arr: leser søker bok og lydbokforlaget

EKSTERN ARRANGØR

PoESIEkSPRESSEN
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thorvald steen

onsdag 27. mai kl 18.00 hvem snakker sant? 
erfaringer fra dialogarbeid mellom mennesker i dyp konflikt, ved steinar bryn, leder av Nansen dialog.
Forelesningen vil belyse kampen om sannhetsbeskrivelsen fra ulike vinkler.
propaganda som ensidig vektlegging på deler av sannheten. Fortier, fornekter og lyver vi om egne overgrep eller er vi 
uvitende om hvilke konsekvenser de har for den andre? kan vi snakke om konkurrerende sannhetsbeskrivelser? hvem 
formidler sannheten om en konflikt? hvem kan vi stole på? Finnes det en dialogisk sannhet?
Billetter kr 100

torsdag 28. mai kl 18.00 sigrid undset-forelesningen 2009 – sigrid undset og 
sannhet ved janicke karin solheim, cand. philol.
sigrid undset var som forfatterpersonlighet preget av mangfold og flertydighet. hun hadde utpreget polemisk evne og 
anlegg for å avdekke logiske brister og inkonsekvenser i andres argumentasjon, men var samtidig flink til å skjule egne 
meninger. hun hadde en ambivalent holdning i mange saker, noe som kommer til uttrykk både i hennes sakprosa og i 
det skjønnlitterære forfatterskapet. dette gjør undset til en utfordrende forfatter.
Billetter kr 150 (medlemmer SUS kr 100) 

Fredag 29. mai kl 18.00 om bullshit og sannhet
en samtale mellom Harry g. Frankfurt og Lars Fr. H. Svendsen
«hvordan skulle et samfunn som ikke brydde seg nok om sannheten, kunne treffe fornuftige beslutninger om hvor-
dan offentlige anliggender best bør håndteres?» dette spør harry g. Frankfurt om innledningsvis i det lille filosofiske  
essayet Om sannhet. teksten er nylig utgitt på norsk sammen med en annet liten bok av Frankfurt, Om bullshit. ifølge 
Frankfurt er den overveldende mengden bullshit en større samfunnstrussel enn løgnen. der løgneren kjenner skillet 
mellom sant og usant, er bullshitteren likegyldig ovenfor sannheten. Om bullshit innledes med et forord av den norske 
filosofen lars Fr. h. svendsen. harry g. Frankfurt er professor i filosofi ved princeton university og har utgitt flere bøker 
innen filosofi. lars Fr. h. svendsen er en av Norges fremste filosofer og har gitt ut en rekke kritikerroste bøker, blant 
dem Kjedsomhetens filosofi og Ondskapens filosofi. møt Frankfurt og svendsen i samtale om bullshit og sannhet. 
ordstyrer er: andreas vaa bermann, arkitekt og forlegger krakiel Forlag.
Billetter kr 100

lørdag 30. mai kl 18.00 knut hamsun og reisen – foredrag av thorvald steen
i år er det 150 år siden knut hamsun ble født. i den anledning har Norsk litteraturfestival invitert forfatter thorvald steen 
til å holde et foredrag om knut hamsun og reisen. knut hamsuns egne reiser gikk blant annet til amerika og kaukasus, 
og han skriver om dem begge i Fra det moderne Amerikas Aandsliv og I Æventyrland. romankarakterene hans er 
ofte vandrere, de flakker tilsynelatende om uten helt å finne seg til rette. hamsuns eget liv er en innholdsrik reise mot 
storhet og fall. thorvald steen debuterte som poet og ga ut en rekke diktsamlinger på åttitallet, og har siden skrevet 
essays, noveller, skuespill og romaner. i 2006 ga han ut en av de fineste oppvekstskildringene i norsk samtidslitteratur 
med romanen. Vekten av snøkrystaller. oppfølgerboka Det lengste svevet kom i 2008. etter foredraget vil thorvald 
steen avduke knut hamsuns stein med sitat fra mysterier her i lillehammer.
Billetter kr 100

steinar bryn

janicke karin solheim

harry g. Frankfurt 

FOREDRAg 
Bjerkebæk
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Sannheten kom som et dikt
onsdag 27. mai kl 19.00
toróddur poulsen (Færøyene), magssanguaq Qujaukitsoq (grønland) og sigurbjörg Þrastardóttir (island), er samtlige 
nominerte til Nordisk råds litteraturpris 2009. de leser fra sine respektive bøker Rot, Sisamanik teqeqqulik, og 
Blysfarir. programleder: Cathrine strøm, redaktør i vagant.

torsdag 28. mai kl 19.00 
johan jönson (sverige) ga i fjor ut den massive diktsamlingen Efter arbetschema. ingvild burkey ble nominert til 
brageprisen for Den mest tenkelige av alle verdener. pia tafdrup (danmark) har mottatt Nordisk råds litteraturpris 
og har senest utgitt Tarkovskijs heste. programleder: Cathrine strøm, redaktør i vagant.

Fredag 29. mai kl 19.00
oscar rossi (Finland) er aktuell med diktsamlingen Funny. Øyvind rimbereid har skrevet dikt om tulipanen i sin siste 
bok Herbarium. lone hørslev (danmark) har utgitt tre særegne diktsamlinger, sist Lige mig i 2007. programleder: paal 
bjelke andersen, forlegger attåt Forlag og redaktør Nypoesi.

lørdag 30. mai kl 19.00
jenny tunedal (sverige) kom i fjor ut med sin andre diktsamling Kapitel ett. knut Ødegård er aktuell med Det blomstra 
så sinnsjukt. gyrðir elíasson (island) er oversatt med en rekke dikt i antologien moderne islandske dikt. program-
leder: paal bjelke andersen, forlegger attåt Forlag og redaktør Nypoesi.

Poetene leser fra sine diktsamlinger
Billetter alle arrangement kr 100

Tegn et abonnement og bli en bokvenn du også!   www.bokvennen.no

Bokvennen
litterært magasin

toróddur poulsen

Øyvind rimbereid

jenny tunedal 

ingvild burkey

NORDISKE 
POETER 
galleri Zink
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onsdag 27. mai kl 19.00 sannheten om hamsun
i 2009 er det 150 år siden knut hamsun ble født. årets hamsundebatt finner sted på litteraturfestivalen på lillehammer. 
i panelet, blant andre: Vigdis Hjorth (forfatter), Anders Heger (forlegger og biograf) og Atle Kittang (professor i 
litteratur). ordstyrer: Lasse midttun fra morgenbladet.  
arrangeres i samarbeid med morgenbladet

torsdag 28. mai kl 19.00 krigen i våre hjarte
den andre verdskrigen tok slutt for 64 år sidan, men appetitten på bøker om temaet verkar umetteleg. kva kjem denne 
seigliva interessa av – er det ein lengt etter klare og tydelege skilje mellom godt og vondt? brukar vi krigen som tema 
for å drøfte moralske og politiske spørsmål som vi har vanskeleg å handtere på anna vis? kan den intense merksemda 
kring den andre verdskrigen gjere oss blinde for krigar, kriser og utfordringar i vår eiga samtid?
i panelet: Bjørn Westlie (journalist og forfattar av den brageprislønte boka Fars krig), Frode molven (sjefredaktør i 
spartacus forlag) og Anders Johansen (professor ved institutt for informasjons- og medievitskap ved universitetet i 
bergen).
arrangeres i samarbeid med Dag og Tid

Fredag 29. mai kl 19.00 islamofobi
siv jensen påstår at sharia-lover har tatt fullstendig overhånd i sverige. arbeiderpartiet skal «bekjempe radikal islam». 
lar politikerne seg styre av islamofobi? 
i panelet: Andreas malm, forfatter av den ferske boka «hatet mot muslimer», marte michelet fra dagbladets debatt-
redaksjon, Jon Hustad, journalist i dag og tid og Sara Azmeh Rasmussen, skribent, som 8. mars markerte seg ved å 
sette fyr på en hijab. ordstyrer: Hilde Reinertsen, kronikk- og debattredaktør i klassekampen. 
arrangeres i samarbeid med Bokmagasinet i Klassekampen

lørdag 30. mai kl 19.00 Feminismens fallitt i aust-europa? 
sovjetunionen var pionerar i likestilling, sjølv om mange kvinner opplevde den som sur plikt og vart dobbelt hardtar-
beidande. Forfattaren Sofi Oksanen (Finland) skreiv i syn og segn 1/09 om feminismens backlash i aust-europa, der 
frigjeringsprosjektet for kvinner i dag synes å vere retten til å bli husmor eller babe. prostitusjon og trafficking er blitt 
store problem, likestillingspolitikken er død, og vestleg feminisme vil dei ha seg fråbedt. kva skjer når feminismen har 
spelt fallitt? sofi oksanen har engasjert seg sterkt i debatten om estiske kvinners lagnad og historie. 
professor og forfattar Stephen Walton er opptatt av korleis førestillingane våre om kjønn og seksualitet vart mod-
erniserte, og av korleis vi forvaltar dei no når det postmoderne held på å kollapse. han har særleg vore interessert i skeiv 
teori. samtaleleder: Bente Riise, redaktør i syn og segn. debatten føregår på engelsk. 
arrangeres i samarbeid med tidsskriftet Syn og Segn
 
Billetter alle arrangement kr 100

knut hamsun

bjørn Westlie

andreas malm

sofi oksanen

DEBATTER
Café Banken
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onsdag 27. mai kl 20.00 agnes ravatn – hvem er kjartan Fløgstad?
kjartan Fløgstad har siden søttitallet tilført norsk essayistikk, prosa og romankunst en unik og ekspansiv stemme som 
opphever skillet mellom bestemte litterære stilnivåer. i romaner som f.eks. dalen portland, Fyr og Flamme og grand 
manila skriver han med et overskudd der vi møter fantastiske figurer i et fabulerende språk. Fløgstads prosa er satirisk, 
burlesk, med stor spennvidde og velskolert kritisk sans. Forfatterskapet står sentralt innenfor nordisk prosa skrevet de 
siste førti årene. agnes ravatn er forfatter og journalist, og var i 2008 med å å redigere gi lyd! en utvalg av Fløgstads 
tekster fra 1968 til 2008. hør henne snakke om sitt forhold til Fløgstads mangslungne forfatterskap i opplysningstid. 

torsdag 28. mai kl 20.00 
tore rem – om esoterikeren og naturisten jens bjørneboe
til høsten kommer første bind av tore rems store bjørneboe-biografi. hos oss vil han snakke om en av de store spennin-
gene i bjørneboes forfatterskap og intellektuelle virke, nemlig den mellom esoterikeren og naturalisten. er sannheten noe 
som er forbeholdt de få eller er den for de mange? er sannheten farlig eller setter den fri? rem vil skissere bjørneboes 
utvikling fra mystiker til selverklært naturalist og nihilist, og vil særlig knytte an til festivalens langlesningsbok Frihetens 
øyeblikk.

lørdag 30. mai kl 20.00 thomas lundbo – hvem er Faïza guène?
Faïza guène (Frankrike) vakte oppsikt med debutromanen Kiffe Kiffe i morgen. jeg-fortelleren er 15 år gamle doria 
som bor sammen med moren i et av de beryktede forstedene til paris. boken er oversatt til 25 språk og har vakt oppsikt 
i og utenfor hjemlandet Frankrike. i Norge har boken mottatt begeistrede kritikker. i fjor ble også guènes andre roman, 
Drømmer for gærninger, utgitt på norsk. thomas lundbo har oversatt begge bøkene, som er utgitt på minuskel forlag. 
han mottok kulturdepartementets oversetterpris for kiffe kiffe i morgen, og arbeider nå med en norsk oversettelse av 
gùenes tredje roman, le gens du balto. thomas lundbo gir en presentasjon av Faïza guènes forfatterskap i forkant av 
hennes besøk under festivalen. 

støttet av institusjonen Fritt ord
Billetter alle arrangement kr 100

agnes ravatn

tore rem

thomas lundbo

rune Christiansen

OPPLySNINgS-
TID
Lillehammer 
Bibliotek

onsdag 27. mai kl. 11.00 – 13.00 og 14.00 – 16.00 Nansenskolen 
For øyet, i øret. om bilde og musikk som motor i teksten
hvordan blir teksten til? den første klangen, bildet, rytmen? det neste ordet, den påfølgende setningen? hva 
skaper fremdriften i teksten? og meningen, når oppstår den? Forfatterne rune Christiansen og lars amund 
vaage deler av sin mangeårige erfaring med å skrive – både prosa og poesi. Foredrag og samtale. 

EKSTERN ARRANGØR
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onsdag 27. mai kl 20.00 jørn lier horst
jørn lier horst arbeider til daglig som etterforskningsleder ved politiet i vestfold, og kjenner med det godt til metodene 
for å avdekke sannheten bak kriminelle handlinger. med sine bøker om politiførstebetjent Wisting regnes han som en 
av Norges fremste krimforfattere. mest kjent er han kanskje likevel for boken om etterforskningsgruppen hunter som 
mange har fulgt på Nrk. i hans seneste kriminalroman, Den eneste ene, står William Wisting nok engang ovenfor en 
forsvinningssak og en intrikat mordgåte. 

torsdag 28. mai kl 20.00 torkil damhaug
torkil damhaug har med en mildt eventyrlig bakgrunn, som bryggeriarbeider, teatertruppmedlem, vagabond og lege, 
etablert seg som forfatter av flere kritikerroste romaner. Overlord er en roman som går tilbake i historien, til 2. verden-
skrig og skjebnen til en tysk løytnant. i Se meg, medusa møter vi legen axel glenne hvis flere kvinnelige bekjentskaper 
brutalt blir myrdet. torkil damhaug viser med sin siste roman, Døden ved vann, at han er en ambisiøs forfatter med en 
egen evne til å fange inn mørke spenninger.

lørdag 30. mai kl 20.00 mons kallentoft
For romanen Pesetas mottok svenske mons kallentoft den høythengende katapultprisen for beste skjønnlitterære debut, 
men det er den påbegynte krimtrilogien om etterforsker malin Fors, som har gitt kallentoft et litterært gjennombrudd i 
og utenfor sverige. midtvinterblod er første bok oversatt til norsk i trilogien, en bred anlagt roman der offerets stemme 
følger leseren selv etter sin død. et lik blir funnet hengt i et tre, tappet for blod og ille tilredt. i jakten på morderen må 
Fors til bunns i noen ubehagelige sannheter. 

programleder: magnhild bruheim. 
Billetter alle arrangement kr 100

 Storgata 26, 2609 Lillehammer 
Tlf: 61 25 08 85

torkil damhaug

mons kallentoft 

KRIm  
I PARKEN 
Søndre Park 

jørn lier horst
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kampen om sannheten 
Fokus på krigsfortellinger i den fredelige ettertid
dramatikerforbundet følger opp debatten etter kinosuksessen max manus og spør:
omfavner vi ukritisk fortellingene som fremviser oss som gode, heroiske og rettferdige? er en revisjonistisk tilnærming 
til krigen mindre påaktet nå enn før? i hvilken grad forteller vår tids kinofilm om ubehagelige sannheter? Finnes det en 
kløft mellom historisk og kunsterisk sannhet?
vi diskuterer og har visning sammen med filmskaperne til tre norske filmer som på hvert sitt vis henter inspirasjon fra 
historiske hendelser knyttet til 2. verdenskrig og perioden etter. 

onsdag 27. mai kl 21.00 iskyss (2008)
manus: alf r. jacobsen og knut erik jensen. regi: knut erik jensen
Iskyss er basert på alf r. jacobsens bok med samme tittel. den forteller historien om gunvor galtung haavik, som etter 
krigen spionerte for kgb mens hun arbeidet ved den norske utenrikstjenesten. Filmen er en kunstnerisk skildring av et 
kjærlighetsforhold som den kalde krigen ikke klarte å ødelegge.
knut erik jensen og alf r. jacobsens samarbeid har tidligere gitt oss filmer som brent av frost og Når mørket er forbi 
– fortellinger med lignende tematikk og det samme poetiske raffinementet som iskyss.

torsdag 28. mai kl 21.00 over grensen (1987)
manus og regi: bente erichsen
Over grensen er en oppgjørsfortelling som kaster lys over en av de mindre ærefulle hendelsene under 2. verdenskrig. 
Filmen bygger på faktiske hendelser og forteller historien om det velstående, jødiske ekteparet Feldmann som blir ranet 
og drept av grenselosene som skulle berge dem over til sverige. etterforskningen etter krigen bringer saken inn for 
rettsapparatet. Filmen lar skyldspørsmålet stå åpent og gir med dette rom for grånyanser i kontrast til det nasjonale, 
ideologiske identitetsarbeidet som preget etterkrigstiden. Filmen Over grensen skapte sterke reaksjoner. 
bente erichsen har allsidig bakgrunn fra norsk film og teater, blant annet som regissør, manusforfatter, produsent og 
teatersjef. hun er i dag leder for Nobels fredssenter. 

lørdag 30. mai kl 21.00 krigerens hjerte (1992)
manus: arthur johansen og leidulv risan. regi: leidulv risan
Krigerens Hjerte handler om ann mari som arbeider som sykepleier i Finland under vinterkrigen (1939). her møter hun 
den finske soldaten marcus, som blir med ann mari til Norge etter vinterkrigens slutt. de politiske forholdene 2. verdens-
krig fører med seg, skaper vansker for det unge paret. marcus drar tilbake til Finland for å kjempe mot sovjetstyrkene – i 
allianse med tyskland. hjemme i Norge blir ann mari vitne til nazistenes okkupasjon av landet.
arthur johansen og leidulv risan har et langt samarbeid bak seg i norsk film, og står bak filmer som Etter Rubicon 
og Pakten.
 
arrangeres i samarbeid med Norske Dramatikeres Forbund
Billetter alle arrangement kr 100 Festivalpass gjelder

mANUS- 
FORFATTERE 
VELgER FILm 
Lillehammer  
Kino (sal 3)
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tirsdag 26. mai kl 22.00 Formular
markus midré har siden debuten med boka Teori om tusen tanker markert seg som en av de fineste lyrikerne i norsk 
samtidslitteratur. midrés poetiske nøkternhet og sterke musikalitet får man bevis på med platen mirakelarkivet i 
samarbeid med musiker sjur miljeteig. på littfest leser han med utgangspunkt i diktsamlingen Formular, i improvisert 
trespann med sjur miljeteig (trompet) og peder kjellsby (keyboard).

onsdag 27. mai kl 22.00 svisker fra dr. munks popleksikon
ragnar hovlands bok Dr. munks popleksikon er en vittig og dedikert gjennomgang av forfat-
terens populærmusikalske inspirasjonskilder. polka og jodlebandet the herman hermanis har 
latt seg inspirere til en aften med helt spesielle coverversjoner av noen av hovlands favorittlåter. 
ragnar hovland leser om låtene. The Herman Hermanis spiller opp til dans. bandet består av 
bjørn tomren (gitar og vokal) og heine bugge (trekkspill). 

torsdag 28. mai kl 22.00 manngard
olav kristiseter har med bøkene Blodlenka og måkane skrevet to av norsk litteraturs svarteste 
og mørkeste romaner. til lillehammer har han med seg bandet manngard som er et ledende band 
i sjangeren death metal. vær forberedt på en mørk og hardtslående aften når manngard inntar 
Norsk litteraturfestival! 

lørdag 30. mai kl 22.00 punkt:poetisk:eter og sannhet
Nils Christian moe-repstad har med sine fem diktsamlinger tilført norsk poesi en unik lyrisk 
stemme, senest med I de brente restene av alt du har lovet meg. sammen med erik honoré 
har han utviklet et konsept med tekst samplet til musikk. konserten på littfest er en utvidelse av 
dette prosjektet, i samarbeid med de to profilerte norske musikerne jan bang (livesampling) og 
Nils petter molvær (trompet). 
konserten er støttet av vest-agder Fylkeskommune

Billetter alle arrangement kr 150, studenter kr 100

Litteratur og musikk

markus midré

LITTFEST  
Bingo’n

olav kristisetermanngard

Nils Christian moe-repstadNils petter molvær

ragnar hovlandthe herman hermanis
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onsdag 27. mai kl 15.30 jon michelet – brev fra de troende
etter å ha vært gjennom lengre alvorlig sykdom lot jon michelet seg intervjue av den kristne dagsavisa vårt land.  
i etterkant av intervjuet mottok han en rekke brev fra troende kristne over hele landet. disse brevene ble til boka brev 
fra de troende, en ydmyk beretning om tro og tvil. hør jon michelet snakke med utgangspunkt i Brev fra de troende.  

onsdag 27. mai kl 23.00 arnfinn Nordbø – betre død enn homofil
da sanger og forkynner arnfinn Nordbø gikk ut med sin homofile legning opplevde han å bli utstøtt og oversett. i boken 
betre død enn homofil skriver han om hva det kostet da sannheten om legningen hans ble kjent, men også hvordan 
sannheten om han selv ga nye muligheter og friheten til å være den han er. hør arnfinn Nordbø snakke med utgangs-
punkt i Betre død enn homofil.

torsdag 28. mai kl 23.00 åsa linderborg (sverige) – meg eier ingen
meg eier ingen er åsa linderborgs beretning om å vokse opp med en alenefar på et industristed i sverige. boken er en 
rørende historie om forholdet mellom en datter som elsker faren sin over alt på jord, en far som ødelegges av ensomhet 
og alkoholisme. dette er en sann og sår historie, skrevet av en skarp og ærlig forfatter. hør åsa linderborg snakke med 
utgangspunkt i meg eier ingen. 

programleder per halstein Nielsen, prost i sør gudbrandsdal prosti  
Billetter alle arrangement kr 100

Følg Hamsun-jubileet på www.hamsun.no

jon michelet

arnfinn Nordbø

åsa linderborg

SANNHETENS 
TImE 
Lillehammer kirke

søndag 31. mai kl 11.00 gudstjeneste
temaet for gudstjenesten, denne 1. pinsedag, vil være «sannhet».
tormod kapelrud vil lede gudstjenesten og selv holde prekenen.
«dette temaet angår oss som kirke og lokalmenighet», sier han.  
morten jostad fremfører deler av pinsescenen fra 5. akt i peer gymt.
det blir sang av koret «Crescendo» og markering av en pilgrimsstafett som passerer lillehammer denne helgen.

EKSTERN ARRANGØR
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NARRSPIEL  
First Hotel  
Breiseth kl 24.00

ELVE- 
VANDRINg  

tirsdag 26. mai, onsdag 27. mai, torsdag 28. mai og lørdag 30. mai
Velkommen til Narrspiel! 
Få en fantastisk oppsummering av dagen med Norges dyktigste impro-teaterskuespillere!
Narrspielimprovisa tør ene består av Nils petter mørland, marte mørland og mats eldøen og lydimprovisatør peter lunga. 
de tre første er norgesmestere i teatersport, men alle fire er aktive i teater liksom. teater liksom er et av Norges aller 
største improvisasjonskompanier og disponerer noen av Norges minst og mest erfarne improvisatører. de spiller fore-
stillinger minst en gang i uken, og som oftest micetro impro av keith johnstone. 
gratis

lørdag 30. mai kl 23.00 kuNsteN å se saNNheteN
på en nattlig vandring langs mesnaelva vil vi møte sterke historiske personer som har hatt stor betydning for menneskene 
– fordi de så og viste oss sannheten. skuespillerne er fra Ungdomslaget Henrik Wergelands minne og regien er ved 
henrik slåen. kanskje møter vi også noen nysirkusartister?
turen starter ved badedammen og ender opp ved Colletts bru.
støttet av eidsiva energi

Butikkene i lillehammer sentrum har langåpent til kl 20.00 torsdag 28. mai.
torsdag og lørdag vil det være stands på sigrid undsets plass.

Nitimen sender direkte fra søndre park fredag 29. mai fra kl 09.00 – 11.00. publikum ønskes velkommen! her vil 
vi møte forfattere og andre av festivalens gjester. programleder er hans-petter jacobsen, Nrk p1.

Bergen mandolinband, fem poeter og «gatemusikanter» som musikalsk befinner seg mellom bluegrass og 
 visefolk, har «banknattvorspiel» i sentrum fredag 29. mai om ettermiddagen. arrangør er lillehammer sentrum.

Avduking av kanonsitatsteiner. vårt store kanonprosjekt, som startet med offentliggjøring av Norsk litterær 
kanon under festivalen i 2007, avsluttes i løpet av festivalen dette året med avduking av de fem siste sitat-
steinene.
26. mai arne garborg 
27. mai jan erik vold
28. mai kjartan Fløgstad
29. mai rolf jacobsen
30. mai knut hamsun

I BYEN

mer info kommer på www.litteraturfestival.no
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illustrasjon i søndre park
Få med deg grafill illustrasjon sin  
utstilling i søndre park under festivalen.  
seks illustratører tolker seks kjente  
litterære verk på hver sin enorme flate  
i paviljongen i søndre park. 

graFill illustrasjoN jobber for 
synliggjøring og tydeliggjøring av norsk illustrasjon. illustrasjon  
er et særlig virkemiddel til økt verdiskaping og suksess for markedet. 

galleri zink ønsker velkommen til festivalutstilling 
med Frans Widerberg
Åpning tirsdag 26. mai kl 17
utstillingen åpnes av svein olav hoff, direktør lillehammer kunstmuseum. 
musikkinnslag ved sander tingstad og iver johannes kleppan. servering. 
utstilingen varer frem til 10. juni. 
Frans Widerberg er en av de mest synlige av dagens norske kunstnere, 
og står som fantasiens følelsenes og vitalitetens kunstner fremfor noen. 
helt siden slutten av 1960 tallet har hans fargesterke bilder vekket stor 
oppmerksomhet. bildene handler om møte mellom mennesker i ulike 
 sammenhenger og deres fellesskap. selv sier kunstneren at bildene viser 
mennesker i spennet mellom frihet og trygghet. Noen av de vanligste 
 motivene er «rytteren og sveveren» og de er nettopp klassiske frihets-
metaforer.

Forventning
jannecke lønne Christiansen  
28. og 29. mai kl 12.00–18.00  
30. mai kl 12.00–15.00 
«Forventning» handler om menneskers 
møte med det offentlige rom. publikum 
inviteres til å delta ved å la sin stemme 
og sin historie bli en del av prosjektet.
produksjonshallen, kio på Fabrikken.
utstillingen er støttet av Norsk kulturråd og oppland Fylkeskommune

jon doblougs samling
Samtidskunst i gave til Lilleham-
mer Kunstmuseum. gaven består av 
159 kunstverk fordelt på 19 kunstnere: 
schultz, strømme, riis, tordhol, jåks, 
pahr-iversen, Nymoen, kyllingstad, 
Carlsen, sivesind, holene, Ørnvall, torvund, bratteli, borchgrevink, 
janos toth, dæhlin, gullvåg og melgaard. hovedvekten av arbeidene er 
produsert i 1980- og 90-årene. museet har nå en betydelig samling med 
kunst fra slutten av det forrige århundret. 

www.jlcart.net/prosjekter

BJØRN RANSVE
27.05 - 11.06

Utstillingen åpnes tirsdag 27. mai kl 17
av fylkeskultursjef Tone Kolaas 

eventuelt sitat?

Foto: Tom Sandberg

Storgt 49. Lillehammer - tlf 48 19 23 03

FESTIVALUTSTILLING
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onsdag 27. mai kl 20.00 kulturhuset banken «a light exists in spring»
«a light exists in spring» forsøker å trenge inn i 1800-tallspoeten emily dickinsons kjærlighet til et menneske vi ennå 
ikke med sikkerhet kan si hvem var. alene i andre etasje i huset homestead i amherst lot hun papiret få det hun gjennom-
levde. kjærligheten, og dens smerte, ble transformert til oppsiktsvekkende skrivekunst. de mystiske «mesterbrevene», 
som dukket opp blant emily dickinsons papirer etter at hun døde, er blant det mest intense og glødende hun skrev 
noensinne. «how sweet if i am not forgot», sa hun. de ønsker å holde hennes drøm levende. gjennom toner, bilder og ord.
amherst: ingvild koksvik amundsen – vokal, lene anett killingmo – saxofon og bassklarinett, lars jakob rudjord – piano
ellen andrea Wang – kontrabass, Wenche-britt hagabakken – tekst, morten stoltz vernegg – video
Billetter kr 150

onsdag 27. mai kl 21.00 rica victoria hotel sannheten om absint
ingen alkoholholdige drikker er så myteomspunnet som absint. det smaragdgrønne brennevinet var en favoritt blant 
kunstnere som vincent van gogh og henri de toulouse-latrec. i Norge har kristianiabohemene hans jæger og edvard 
munch særlig blitt knyttet til drikken som både har rykte på seg for å bidra til kunstnerisk kreativitet og sinnssykdom.  
alkoholhistorisk talsmann torkjell berulfsen har gjennom boken og tv-programmet edle dråper, gitt nordmenn en  
innføring i absintens turbulente historie. han vil holde et foredrag om den mytologiske drikken. Forfatter og musiker 
Cornelius jakhelln har fått det ærefulle oppdraget å snakke om kunsten å drikke absint. se frem til en aften i drømme-
spirituosaens tegn. smaksprøver vil bli servert.
Billetter kr 200 ikke festivalpass

amherst

torkjell berulfsen

ONSDAg 

onsdag 27. mai kl 23.00 brenneriet TEV gOES SUPERHERO!
trondheim elektroverksted (tev) traller nedover til lillehammer med opp til flere formål. de er her  
selvfølgelig først og fremst for å spille verdens mest dansbare musikk med sin naturlige og snertne 
beats og rytme. samtidlig så ønsker de også å la publikum og alle dansende ekorn få lov til å  
oppfylle den absolutte drøm – å vÆre eN superhelt! kle deg ut som den superhelten du har 
lyst til å være til denne rytmiske og meget dansbare aftenen på brenneriet. lillehammer kommer 
aldri til å bli det samme igjen.
Billetter kr 100DIS

co

BRASILIANSK 
GRILLRESTAURANT

ÅPENT 
ALLE 

DAGER 
FRA 18:00 
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onsdag 27. mai kl 16.00 lansering av marg og kuiper
det allmennkulturelle tidsskriftet marg og det skjønnlitterære tidsskriftet Kuiper er ute med nye nummer. Forlaget margmedia generator 
presenterer en antologi med dramatekster og sjelens sult, en bok om religion av bjørn vassnes.  deretter leser lisbeth lied venaas egne dikt.

torsdag 28. mai kl 16.00 vagant lanserer temanummer om rikdom
Vagant lanserer årets andre utgave: et temanummer om rikdom. 160 sider med stoff om bl.a. dubai, johan harstad, marki de sade, gated 
communities, trond giskes filmpolitikk, Félix guattari og georg johannesen. «vagant är Nordens kanske väsentligaste litteraturtidsskrift,» ifølge 
joar tiberg i aftonbladet. deretter leser kirsti maanum og eigil steinsfjord.

Fredag 29. mai kl 16.00 utenlandsk flamme
Flamme Forlags nye gjendiktningsserie består av små, tematisk styrte diktutvalg. Norske forfattere står for utvalg og oversettelse. i første 
pulje slippes «13 dikt om familien» av michael ondaatje, «2 dikt om modernitet» av Álvaro de Campos (pseudonym for Fernando pessoa) og 
«11 dikt om einsemd» av sonja åkesson. i søndre park vil to av gjendikterne, espen stueland og Øystein vidnes, lese høyt fra de rykende ferske 
bøkene. deretter leser olav henriksen fra vera henriksens bøker og forteller sannheten om hennes forfatterskap.

lørdag 30. mai kl 16.00 Forlaget attåt i paviljongen
Forlaget Attåt drives av paal bjelke andersen og gir ut håndlagde bøker i små opplag. katalogen består av bøker som varierer fra 12 til 48 
sider, fortrinnsvis poesi. mange er skrevet på bestilling fra forlaget. i attåts katalog finnes bøker av toneangivende poeter som  juliana spahr, 
johan jönson og hanna hallgren. hør utdrag fra attåts særpregede bøker i paviljongen! deretter leser signe-åshild lien og ole bjerke.

dette er en åpen scene der flere kan melde seg på. henvendelse på festivalkontoret.
gratis inngang alle arrangement

PAVILJONgEN
Søndre Park 
Åpen scene

torsdag 28. mai kl 21.00 lillehammer bryggeri 
røsbaks aften
Røsbaks aften er et populært arrangement på lillehammer bryggeri. 
det er forfatter Ove Røsbak som leder og har regien for kveldene. 
det blir liv og røre og sus i serken når ord- og toneekvilibristen stian 
Carstensen kommer til puben for å boltre seg i dialekter sammen med 
røsbak. i og med at begge lever etter regelen at improvisasjon er den 
ypperste kunstform, kan det meste skje. stian Carstensen fra eidsvoll er 
jazz- og folkemusiker, som kombinerer ulike musikktradisjoner. vi kjenner 
han blant annet fra gruppa Farmers market. 

EKSTERN ARRANGØR

Quiztorsdag 28. mai kl 22.00 kulturhuset banken
tradisjonen tro blir Norges mest 
prestisjesprudlende litteratur- 
quiz holdt under Norsk litteratur-
festival. spørsmålene er utarbeidet  
og stilles av de eminente  
quizmasterne Cato Schiøtz og 
Anne Bull-gundersen. mål dine 
litteraturkunnskaper med godtfolk  
fra fjern og nær i en uformell konkurranse.  
påmelding av lag på festivalkontoret. Billetter kr 50



Fredag 29. mai kl 20.00 kulturhuset banken 
vert: atle antonsen
komiker, skuespiller, ddr-musiker og lillehamring Atle Antonsen er konferansier 
på banknatta. han vil lose oss gjennom en heidundrende kveld med litteratur,  
musikk og festivitas i ærverdige kulturhuset banken. 

Program
20.00 bokbad: david Wroblewski, helene uri og victoria hislop FestsaleN
21.00 poesi-slam ekspedisjoNeN
22.00 the source of summer FestsaleN
23.00 Før kampen CaFÉ baNkeN
24.00 bergen mandolinband FestsaleN

Bokbad
møt Helene Uri, Victoria Hislop og David Wroblewski i samtale med bademester tuva Ørbeck sørheim.
helene uri er aktuell med romanen den rettferdige, en rystende roman om mennesker som gjør hverandre vondt fordi 
de elsker hverandre. victoria hislop fikk et stort publikum med romanen Øya. Nå kommer hun med en ny roman,  
hjemkomsten, der borgerkrigens spania ligger som et bakteppe. david Wroblewski har fått gode anmeldelser for  
historien om edgar sawtelle, om en stum, ung mann som fortviler over at han ikke klarer å rope om hjelp da faren dør. 
en spennende oppdatering av hamlet!
arrangeres i samarbeid med Bokklubben

Poesi-slam
Norgesmesterskapet i poesi-slam arrangeres for femte år på rad, og under Norsk litteraturfestival på lillehammer har 
du mulighet til å oppleve regionuttaket for Innlandet. poesi-slam er en konkurranse i poesi med publikum som jury, 
og kan beskrives som en blanding av diktopplesning, stand up og hip hop-battle. det startet i usa, og kom til 
Norge for noen år siden. møt opp på poesi-slam, og bli med i en av juryene som skal avgjøre hvem fra lillehammer som 
skal representere innlandet i Nm-finalen! vi garanterer en underholdende stund med både etablerte og ukjente poeter, 
forfattere og rappere! ta kontakt med Foreningen !les på telefon 22 400 600 eller les@foreningenles.no 
arrangeres i samarbeid med Foreningen !les

Før kampen
Norge spiller mot england i forfatterlandskamp i fotball under Norsk litteraturfestival lørdag 30. mai. 
kvelden før kampen møtes lagene til opplesning i kulturhuset banken. hør et utvalg av forfatterne fra  
det norske og engelske laget måle åndelige krefter når de leser fra sine bøker. 
programleder Atle Antonsen

Helene Uri

Victoria Hislop

David Wroblewski

Bank natta
50



The Source of Summer
the source of Christmas goes summer… dette blir årets store sommerkonsert med The Source – godt hjulpet av 
Sharkiat Fathy Salama Cairo Orchestra fra egypt! alle disse musikerne samt en rekke gjesteartister fra vårt ganske 
land vil presentere kjente og kjære sommerhits i versjoner vi aldri tidligere har hørt. etter snart 15 år med musikalsk  
julefeiring beveger nå the source seg videre gjennom årstidene – og tar for seg sommeren i en musikalsk fest! the 
source har invitert et vell av gjesteartister fra en rekke himmelstrøk – og i anledning denne konserten et kobbel 
musikere, fløyet direkte inn fra sivilisasjonens vugge – kairo! la brytningen mellom arabisk og vestlig musikktradisjon gi 
deg en god dose hildringer – så du kan sveve ut gjennom sommernatta – i en orientalsk sensommernattsdrøm… 
the source: trygve seim (saksofoner), Øyvind brække (trombone), per oddvar johansen (trommer), mats eilertsen 
(bass). Fathy salama (keyboard), marcel regheb Faragalla (vokal), saleh «el artest» mohamed (accordeon), ramadan 
mohamed (perkusjon), ayman sedki ahmed (perkusjon), ahmed «el ghazar» amer (perkusjon og dans). + flere gjeste-
artister. atle karstad (lyd), stian lindquist (lys).
Støttet av Utenriksdepartementet. 

Bergen mandolinband
rabulistene, poetene og gatemusikantene i Bergen mandolinband insisterer på å være et vestlandsband selv om 4 av 
5 medlemmer holder til i oslo – ifølge dem selv uten noen spesiell grunn. de fråtser i «old-time-klassikere» samtidig 
som de skriver eget materiale et sted mellom bluegrass og visefolk, og joda – de både spiller og synger på hauge-
sundsdialekt. Femmannsorkesteret består av olav Christer rossebø (fele, mandolin), ståle holgersen (mandolin), gaute 
m. sortland (vokal, gitar), ingemund askeland (banjo, munnspill) og kjetil olai lundø (kontrabass). 
gruppa har opparbeidet seg et sterkt rykte som et noe spesielt liveband, som har lært seg kunsten å kommunisere 
med publikum. på konserter med bergen mandolinband blir det sprek musikk, vitser fra scenen og spørsmål fra salen i 
perfekt harmoni. alt ender i en syntese av god stemning, fra scenen og fra salen. Og så blir det dans! 

Bank natta
51

Billetter kr 250 på billettservice og i døra
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lørdag 30. mai kl 20.00 kulturhuset banken «Kom ut, kom fram»
Finn kalvik møter den Norske mannsoktett med gjester. de følger opp tidligere års suksesser med fokus på norske/ 
nordiske singer/songwriters. denne gang møter Finn Kalvik karene i oktetten med kjente sanger fra kalviks mangfoldige 
karriere, flere i helt nye arrangementer, samt dNm’s perler fra eget repertoar. 
kalvik platedebuterte i 1969 med viseklassikeren «Finne meg sjæl». han ble sentral i den norske visebølgen på 70-tallet. 
i fjor ga han ut sitt 18. album.
Den Norske mannsoktett er et dyktig vokalensemble, kjent for originale arrangementer, ofte i en humoristisk ramme. 
på festivalen har de tidligere gjort stor suksess med bl.a. olle adolphsson, ole paus og anne grete preus.
Billetter kr 250 på billettservice og i døra

lørdag 30. mai kl 22.00 Fra pub til pub – start på Felix
Knut Nærum er av mange betegnet som Norges morsomste mann, både på tv-skjermen og med sine bøker, blant andre 
madonna-gåten og døde menn går på ski. han har omskrevet ibsens peer gynt til peer!, en forrykende teaterforestilling 
for barn og unge. han sier selv at han ikke stoler på folk som aldri ljuger. Agnes Ravatn debuterte med veke 53, og 
er nå aktuell med essaysamlingen stillstand, sivilisasjonskritikk på lågt nivå. Forfatteren viser stort talent for å beskrive 
situasjoner der ingenting skjer, med særegent blikk og underfundig humor. bli med de to på en uforglemmelig litterær 
vandring fra pub til pub i lillehammer. 
Fra Felix går turen til Brenneriet og Haakons pub.
gratis

Finn kalvik

knut Nærum

agnes ravatn

lørdag 30. mai kl 16.00 stampesletta 
landskamp Norge – england
«your boys took a hell of a beating, maggie thatcher! Norge har slått england i fotball! vi er best i verden!» 
slik avsluttet bjørge lillelien i sin legendariske kommentar da Norge slo england i fotball i 1981. Forhåpentligvis 
er det sjanse for en gjentakelse når det norske forfatterlandslaget møter England til dyst på stampesletta 
under årets festival. For Norge er dette en mulighet til å revansjere fjorårets tap mot sverige på samme arena. møt 
opp til en forrykende fotballkamp med mange innlagte overraskelser underveis. dommertrio: team darko zugor. 
Billetter kr 50
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søndag 31. mai kl 18.30 rockettothesky
i årets avslutningskonsert møter vi jenny hval alias rockettothesky. med platene To sing you apple trees og medea 
har hun bidratt med særegen og surrealistisk musikk som svever fritt mellom flere sjangre i norsk og internasjonal 
musikksfære. subtil poesi og sterk berøringskraft er stikkord i musikken til jenny hval. rockettothesky begynte som 
et hemmelig prosjekt med musikalske monologer til jenny hvals avdøde hund, og har nå resultert i to pregnante og 
innfallsrike plater. med seg på scenen har hun musikerne håvard volden og kyrre laastad. 
Billetter kr 150 på billettservice og i døra

SøNDAg

takk!!!
i forbindelse med litteraturfestivalens siste  

programpost ønsker vi å takke alle våre frivillige og våre  
samarbeidspartnere for en fantastisk innsats!

vi byr på et glass vin – i Café banken søndag kl 18.
og så inviterer vi dere alle på konsert – roCkettothesky! 

onsdag 27. mai kl 12.00 galleri zink lansering:
smykker med litterære sitater av Frank søderlund

EKSTERN ARRANGØR
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«sannhet, verk og virkelighet»
kritikerseminaret har tradisjonelt komponert sitt seminar under sigrid undset-dagene med utgangspunkt i festivalens 
overordnede tema. vi har valgt å koble årets hovedtema, «sannhet», opp til begrepet «virkelighet». med utgangspunkt 
i sannhetstematikken vil vi belyse virkeligheten og fiksjonens forhold til hverandre, spesielt eksempler der de glir over i 
hverandre. Seminaret er åpent for alle.

poul behrendt

gunnar skirbekk

stig sæterbakken

terje holtet larsen

KRITIKER- 
SEmINARET
Lillehammer 2009

torsdag 28. mai, holbøsalen, kulturhuset banken:
11.00: registrering, kaffe, velkommen

11.30: åpningsforedrag ved filosofiprofessor gunnar skirbekk

12.30: Foredrag ved universitetslektor poul behrendt 

14.30: Foredrag ved forfatter og essayist stig sæterbakken

19.00: middag

Fredag 29. mai, holbøsalen, kulturhuset banken: 
11.00: Foredrag ved forfatter terje holtet larsen

13.00: Foredrag om performanceprosjektet goksøyr & martens ved 
toril goksøyr og Camilla martens

seminaret avsluttes ca. klokka 14.45.

presentasjon av foredragsholderne:
gunnar Skirbekk (f. 1937) prof.em. i filosofi ved universitetet i 
 bergen, debuterte i 1958 med boka Nihilisme? var forskingsassistent 
for herbert marcuse eitt år under vietnamkrigen, har arbeidd ved 
 university of California san diego, ved université de Nice – sophia 
antipolis, ved Freie universität berlin og ved east China Normal uni-
versity i shanghai. er i år aktuell med boka rasjonalitet og modernitet, 
som dannar bakteppet for innlegget hans om sanningsspørsmålet: 
«kva er sanning?» spurde pilatus. men kva svarar filosofane?

Poul Behrendt (f. 1944) er lektor ved institut for Nordiske studier og 
sprogvidenskab på københavns universitet. har skrevet om 68-gen-
erationens familiehistorie i bissen og dullen (1984), om thorkild 
hansen og peter seeberg i djævlepagten 1-2 /1995) og om (post)
moderne litteratur i dobbeltkontrakten (2006) samt i essaysamlingen 
den hemmelige note (2007). kritiker i Weekendavisen 1991–2001. 
redaktør for gyldendals tidsskrift kritik 1977–87 og medlem av kritiks 
skjønnlitterære anmelderpanel 2006–2009.

Stig Sæterbakken (f. 1966) debuterte som forfatter i 1984 og har 
siden utgitt tretten bøker, senest romanen usynlige hender (2007). i 
lys av sæterbakkens eget forfatterskap, samt kontroversen rundt hans 
fratredelse som kunstnerisk leder for Norsk litteraturfestival høsten 
2008, har vi bedt ham dele med oss noen av sine tanker omkring 
tematikken sannhet, verk og virkelighet.

Terje Holtet Larsen (f. 1963) debuterte med romanen sønnen i 1991. 
han har utgitt to novellesamlinger og syv romaner, sist home is where 
you die, sier mr. saunders (2008). For novellesamlingen variasjoner 
mottok han gyldendals legat i 1996. larsen har gjort seg bemerket for 
sin særegne og komplekse måte å blande fakta, essayistiske passasjer 
og fiksjon i sitt forfatterskap.  

Camilla martens (f.1969) og Toril goksøyr (f. 1970)
goksøyr & martens er et performanceprosjekt etablert i 1997 av toril 
goksøyr og Camilla martens. de er begge utdannet ved kunstakad-
emiet i oslo. sammen har de produsert forestillinger oppført i gallerier, 
 museer og på teaterscener i og utenfor Norge. 
g&m benytter dokumentariske strategier i sitt arbeid. autentiske 
 elementer som knytter teateret opp mot virkeligheten og som muliggjør 
både et sosialt og politisk engasjement.
g&m representerte Norge med performanceverket it would be nice to do 
something political på veneziabiennalen i 2007.  
i januar 2009 satte de opp forestillingen salong på  
Nationaltheatret i oslo.
hjemmeside: www.g-m.as

Billetter alle arrangement kr 100

goksøyr & martens
EKSTERN ARRANGØR
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BIBLIOTEKSEmINAR I REgI AV OPPLAND FyLKESBIBLIOTEK 
I SAmARBEID mED ABm-UTVIKLINg Og NORSK BIBLIOTEKFORENINg

«det er sant – hvert evig ord…!»
Onsdag 27. mai og torsdag 28. mai rica victoria hotell

Onsdag 27. mai
12.30–13.00 registrering
13.00–13.15  velkommen 
13.15–14.00  Ny bibliotekmelding  

leikny haga indergaard, direktør i abm-utvikling 
14.15–15.00  slipp brukerne løs! om bibliotek og brukermedvirkning
 jannik mulvad, prosjektleder, århus hovedbibliotek
15.15–16.00 det er da løgn! litterære sannheter
 beth juncker, forskningsrådsprofessor ved danmarks bibliotek-

skole
16.15–17.00  en forfatter sitt syn på folkebiblioteket  

– som bruker hans olav lahlum, historiker og forfatter

Torsdag 28. mai
09.00–09.45 e-boka i Norge. sannhetens øyeblikk nærmer seg for bibliotek-

ene 
 per kristian bjørkeng, journalist i aftenpostens kulturredaksjon
10.00–10.45 sant og usant om e-boka: hva vet vi nå og hva tror vi om 

fremtiden? kari j. spjeldnæs, forlagsdirektør i aschehoug
11.00–11.45 tenk det, hedda. om kjønn og språk i massemediene
 helene uri, forfatter og språkviter
12.00–12.45  sannheten om hamsuns kvinner
 ingar sletten kolloen, redaktør, journalist, biograf og forfatter
12.45–1300  oppsummering og avslutning
13.00 slutt

Festivalpasset gjelder ikke for seminaret.
seminarpris to dager kr 500,–
pris pr. foredrag kr 100,– pris pr dag kr 300,–
praktiske opplysninger og påmelding: 
tone.Nyseter@oppland.org, tlf. 61 18 96 14
se oppland fylkesbibliotek sine nettsider under www.oppland.no

I SAmARBEID mED NORSK BARNEBOKINSTITUTT  
INVITERER VI TIL:
«What rain is to growing crops, sonya harnett’s   
texts are to the reader’s identity»
Onsdag 27. mai kl 14.00-16.00 lillehammer kino
den australske forfatteren sonya hartnett – vinner av astrid lindgren  
memorial award 2008 – har skrevet 20 bøker. bøkene utgis som ungdoms-
romaner, men sprenger alle rammer for hva det er vanlig å skrive om innenfor 
den tradisjonelle ungdomsromanen. 
Jan Hansson, direktør ved svenska barnboksinstitutet, presenterer
sonya hartnetts forfatterskap i foredraget «a universe beside the reader»  
Sonya Hartnett leser. musikalsk innslag ved jazzbassist jo skaansar.

sannheten og syndefallet
Torsdag 28. mai kl 14.00-16.00 seminarrom k3, rica victoria hotel 
barnelitteraturen har vært forankret i en rekke konvensjoner. 
Nå hevdes det gjerne at barnelitteraturen er ute av edens hage.
men er det sant? og i tilfelle på hvilke måter?

Norsk barnebokinstitutts fagpersonale 
drøfter festivaltemaet fra fire barnelitterære vinkler: 
«sannhet og identitet» ved hanne kiil
«sannhet og makt» ved kjersti lersbryggen mørk
«sannhet og sjanger» ved birgitte eek
«sannhet og marked» ved dag larsen 

sannheten om tarzan  
– om jungelheltens inntog i bok, tegneserie og film
Fredag 29. mai kl. 14.00-16.00 seminarrom k3, rica victoria hotel 
helt siden eventyrlystne vitenskapsmenn på 1700- og 1800-tallet hugget seg 
gjennom den afrikanske jungelen med fare for sine liv, har reisebeskrivelser 
om det mørke kontinentet opplyst den vestlige litterære himmel og inspirert 
lenestolsreisende forfattere innen både seriøse og underholdende sjangre, for 
barn og for voksne. 
og fra bok er det også blitt både tegneserier og film. ved kristin Ørjasæter

Kontaktperson for NBI: birgitte eek, tlf. 23 27 63 68/991 22 844
se ellers www.barnebokinstituttet.no 

EKSTERN ARRANGØR
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onsdag 27. mai kl 11.00 maihaugen 
debutantseminaret Sannhet og virkelighet
Norsk litteraturfestivals årlige seminar for siste års skjønnlitterære debutanter. 
Fra programmet: Nikolaj Frobenius «drømmen om virkeligheten». Wenche-britt hagabakken «å huske som om det var 
sant». dag solstad om å debutere skjønnlitterært.
seminarleder: Wenche-britt hagabakken. (kun for inviterte)

NORLA, senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet arrangerer også i år, som i alle foregående år, seminar 
for oversettere av norsk litteratur til andre språk under Norsk litteraturfestival på lillehammer.

Sigrid Undset og «SANNHET»?
Tekstene hennes er «… eit spel mellom det bastante og 

det komplekse, det einøygde og det vidsynte» skriver Solveig Aareskjold

Bli medlem i SUS
www.undset.no   

Wenche-britt hagabakken

26. til 28. eller 29. til 31. mai sigrid undset og hedemarken et tre dagers program
i samarbeid med Norsk litteraturfestival tilbys et tre dagers program m. mulighet til sjeldne opplevelser, ofte utilgjengelige for enkelt-
reisende; sigrid undsets gamle hamar, foredrag ved domkirkeruinen med det verdenskjente glassbygget, urtehagen, konserter i kirker 
sigrid undset hadde et forhold til. middelaldermåltid og kulturhistoriske måltider inspirert av sigrid undsets private oppskrifter. besøk på 
simenstad gard, og naturligvis innenfor gjerdet på bjerkebæk, Norges vakreste hjem. gravstedet i mesnali og tekster om livets avslutning. 
overnatting på herskapelige hotel Norge høsbjør. vi ser fram til inspirerende og hyggelige dager i mai.
For ytterligere informasjon og påmelding: tlf: 95 27 11 02 post@anne-aamodt.com

EKSTERN ARRANGØR

lørdag 30. mai en kulturhistorisk reise med skibladner til bjerkebæk dagstur
gjøvik – moelv – Lillehammer tur-retur
vi inviterer våre reisende inn i det estetiske, det kulinariske og det religiøse i sigrid undsets liv. avreise gjøvik kl 09.30. avreise moelv  
kl 10.30. ankomst lillehammer kl 12.00. avgang med skibladner fra lillehammer kl 16.30, til moelv kl 18.00, til gjøvik kl 19.00. 
totalpris per person: kr 880 fra gjøvik/kr 830 fra moelv, inkludert reise med skibladner, busstransport til og fra brygga, omvisning på 
bjerkebæk og middag ombord med kaffe. informasjon og bestilling, telefon 61 14 40 80, e-post skibladner@skibladner.no
www.skibladner.no 

EKSTERN ARRANGØR
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Forfatternes hus 
Faglig påfyll & samvær på Nansenskolen tirsdag 26. – fredag 29. mai  
av programmet bl.a: Rune Christiansen og Lars Amund Vaage om bilde og musikk som motor i teksten. merete 
morken andersen om samarbeidet mellom forfatter og forlag. den palestinske forfatteren sahar khalifeh om undertryk-
kelse og frihet. hagefest med bl.a. vigdis hjorth og standup forfatterscene. musikk v/Trio Fattal.  
pris per arrangement kr 100,– seminarpris: kr 2200,– inkl. tre overnattinger, festivalpass og måltider. For fullstendig 
program, se www.nansenskolen.no 

skrivekurs 
Helgekurs i kreativ skriving 
For alle skrivelystne – uansett erfaring. gjennom enkle og lekbetonte øvelser kan du nærme deg nye og fantasifulle sider 
ved ditt skriftlige uttrykk. Forfatterne Arne Hugo Stølan og merete morken Andersen byr på impulser, knep og 
rettledning. påmelding innen 14. mai  
dato: Fredag 29. mai 18.00–22.00, lørdag 30. mai 10.00–18.00 og søndag 31. mai 10.00–14.00 
kurspris: kr 2000,– inkl. lunsj/kaffe; kr 2800,– inkl. full kost og losji 

Lynkurs for skrivelystne
2 timers lynkurs med en forfatter og noen kreative teknikker. kurset passer for deg som liker å skrive, men trenger 
noen nyttige knep. påmelding fortløpende frem til kursstart. Først til mølla…
dato: Fredag 29. mai kl 13.00–15.00
Kurspris kr 450
se også www.nansenskolen.no kontakt administrasjon@nansenskolen.no / tel 61 26 54 00 

Nansen dialog
Nansenskolen vil under Norsk litteraturfestival invitere en gruppe forfattere fra Balkan som vil diskutere hvorvidt 
det er mulig for forfattere å være sannhetsvitner i krig og konflikt. hvilket ansvar har forfattere til å delta i aktivt 
forsoningsarbeid?

NANSEN-
SKOLEN

EKSTERN ARRANGØR
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velkommen til maihaugen! 
maihaugen er det mest opplevelsesrike og et av de største museene i Norge! de fem museene og fire fagavdelingene 
favner et mangfold av temaer, som diktning, idrett, håndverk, samtid, kulturelt mangfold og historie.

maihaugen
maihaugen er et friluftsmuseum med 200 bygninger, utstillinger, spisesteder og opplevelser for folk i alle aldre. museet 
ble grunnlagt av anders sandvig i 1887, og flyttet til maihaugen i 1904. museet blir mer levende når du kan prate med 
det! mange av husene er «bebodd». underveis møter du skuespillere, som du og barna kan prate med og bli aktivisert 
sammen med.

Bjerkebæk
her bodde Nobelprisvinneren sigrid undset med sine barn fra 1919 til sin død i 1949. bjerkebæk ble åpnet som museum 
i 2007, gjenskapt slik det så ut på 1930-tallet.

I bøkenes verden
«– hennes verden er bøkene, sagaene, legendene, all historie skrevet ned gjennom tidene, mennesker, slektene, jordens 
og himlens. i den lever hun.» slik skrev Nini roll anker i sin dagbok etter et besøk på bjerkebæk i 1935. 

Utstillingen ligger i publikumsbygget, «guds skjønne døtre»
bøkene var en viktig del av sigrid undsets liv. de ga henne den innsikt som hun trengte i sitt forfatterskap og i sitt samfunnsen-
gasjement. det var naturlig å ta utgangspunkt i boksamlingen når vi skulle lage en utstilling som skulle utdype kjennskapet 
til forfatteren. vi ønsker å gi publikum en mulighet til å bli bedre kjent med boksamlingen og der i gjennom forfatteren.  
i utstillingsmontrene har vi stilt ut utvalgte klenodier fra sigrid undsets samling. i tillegg er vakre boksider digitalisert 
slik at man kan «bla» i bøkene på skjermer.

Aulestad
aulestad er et av Norges best bevarte kunstnerhjem. her bodde Nobelprisvinneren bjørnstjerne bjørnson med sin familie 
fra 1875 til han døde i 1910. i 1935 åpnet aulestad som museum. i 2009 er aulestad stengt på grunn av et stort restau-
reringsarbeid, men i mai 2010 – 100 år etter bjørnstjerne bjørnsons død – åpner aulestad i all sin prakt!

www.maihaugen.no 

Fire museer til prisen av tre

VOKSEN 220,–
BARN 110,–

FAMILIE 550,–
HONNøR/StudENt 165,–

du kan kjøpe FELLESBILLEtt for 4, 3 eller 2 museer.  
det gir 25% rabatt. Fellesbilletter gjelder for ett besøk  
pr. museum hele sesongen det året den er kjøpt.  
Postmuseet er inkludert i Maihaugens tilbud. 

cox.no
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overnatting
vi er en stor festival i en liten by så bestill hotellrommet  
ditt så fort som mulig. 
vårt festivalhotell er First Hotel Breiseth. 
booking: 61 24 77 77 breiseth@firsthotels.no

Lillehammer sentrums øvrige hoteller:
rica victoria hotel 61 25 00 49
mølla hotell 61 05 70 80
Clarion Collection hammer hotel 61 26 73 73
radisson sas lillehammer hotel 61 28 60 00
birkebeineren hotel & apartments 61 26 47 00 

Fotokonkurranse!
ta det beste festivalbildet og vinn 2 festivalpass  
til neste års festival! bildet må være  
høyoppløselig og sendes til  
post@litteraturfestival.no innen 1. juli 2009. 

kontakt:
E-post: post@litteraturfestival.no • Telefon: + 47 61 28 89 91 
Norsk litteraturfestival, maihaugveien 1, No-2609 lillehammer

Øvrig
det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i programmet. 
programmet oppdateres kontinuerlig på våre nettsider  
www.litteraturfestival.no 

PRAKTISKE 
OPPLySNINgER

FESTIVALKONTOR
Festival- og presse-
kontor er på First hotel 
breiseth, rett ved jern-
banestasjonen, inngang 
jernbanegata. 
telefon: 61 24 77 24 
(kun under festivalen) 

Åpningstider:
tirsdag til lørdag  
10.00 til 20.00

søndag 10.00 til 17.00 

billetter
Pass (student- og honnørrabatt)
Festivalpass kr 1 150 (750)
dagspass kr 350
dagspass fredag kr 450
helgepass kr 750 (550)

passene må byttes i armbånd på festivalkontoret. passene gjelder  
for alle arrangement med unntak av konserten med ulver og program-
poster markert med eksterN arraNgØr. 

Enkeltbilletter
billetter til alle enkeltarrangement fås kjøpt i døra i en time  
før arrangementets start. 

Utsalgssteder
pass og billetter til noen utvalgte arrangement fås kjøpt hos  
billettservice (www.billettservice.no 815 33 133), posten,  
Narvesen og 7-eleven. 

gratisarrangement
alle arrangement i søndre park på dagtid. 
alt program for barn og unge (med unntak av en familieforestilling). 
Narrspiel, langlesing, pub til pub og elvevandring.

Ledsager
ledsager går gratis med godkjent ledsagerbevis.  
den som ledsages kjøper ordinær billett. 

litteraturtog
se side 37. 

FOTO: aravind adiga (akash shah), ingvar ambjørnsen (marie sjøvold), torkjell berulfsen (ole kaaland), ingvild burkey (morten brun), rune Christiansen (erlend aas/scanpix), Cornelius jakhelln (gezette de gerald zörner), Niels Fredrik dahl 
(torunn Nilsen), den gamle mannen och valen (martin skog), Finn kalvik (hans otto Nesbø), kjartan Fløgstad (jo michael), harry g. Frankfurt (princeton university press), hans petter blad (katharona barbosa), jenny tunedal (s. mackey), knut Nærum 
(Fredrik arff), ingar sletten kolloen (jan hauge/scanpix), terje holtet larsen (Finn ståle Felberg), åsa linderborg (ulla montan), jon michelet (Finn ståle Felberg), markus midré (egil haraldsen), milan richter (lennart sjögren), Nils Christian moe-repstad  
(torunn N. momtazi), knut Ødegård (milan richter), sofi oksanen (toni härkönen), ola kvernberg trio (g. t. Nergaard), olav kristiseter (janne helen leknessund), ole robert sunde (jo michael), per petterson (Finn ståle Felberg), poul behrendt (lisbeth  
thorlacius), ragnar hovland (herborg pedersen), agnes ravatn (paul bernhard), Øyvind rimbereid (Nikita solenov), rune lykkeberg (anders hviid), sahar khalifeh (jamal assaf), darren shan (Colin mcpherson/Corbis), dag solstad (tom sandberg), sonya hartnett (Cappelen 
damm), thorvald steen (per maning), stig sæterbakken (jo michael), aung san suu kyi (den Norske burmakommité), pia tafdrup (jon Norddahl), thea selliaas thorsen (marte g. johnsen), torkil damhaug (Fredrik arff), ulver (sebastian ludvigsen), helene uri (Christian 
elgvin), victoria hislop (mel smith), vigdis hjorth (siv-elin Nærø), david Wroblewski (marion ettlinger), mari k. bjerke (ingvil skeie ljones), endre ruset (ingvil skeie ljones), Widar aspeli (ingvil skeie ljones), randi skeie (ingvil skeie ljones) forsideillustrasjon david 
Wroblewski (exil design), forsideillustrasjon kjartan Fløgstad (gyldendal Norsk Forlag), forsideillustrasjon jens bjørneboe (gyldendal Norsk Forlag), isenkramteatret (birgitte sjøberg), isenkram – plakatdesign (bendik kaltenborn), Fabrikken forside (skin designstudio), kirsti 
blom (johanna blom), endre lund eriksen (jørn henriksen), kristian kapelrud (john harald Frøen), lene kaaberbøl (morten holtum), terje torkildsen (line langhelle/marius ververk), lars aurtande (tone lileng), mazdak shafieian (gyldendal Norsk Forlag) brit bildøen 
(tove k. breistein), åsne seierstad (Cecilie owren), helge rønning (birgit danneberg), illustrasjon (iben sandemose), Fotballkamp (lars erik skrefsrud), banknatta (odd bjerke), maihaugen (jan haug)
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