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TEMA PENGER
«Bare en tosk har noen 
gang skrevet for annet 
enn penger.» 
Dr. Samuel Johnson
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VELKOMMEN

Velkommen til en berikende festiVal!
«Money, money, money,» synger ABBA, «must be funny, 
in the rich man´s world.» Enhver diskusjon om penger 
bør starte med en bevissthet om hva det vil si å ikke ha 
penger. Penger har alltid skapt forskjeller og avstand 
mellom mennesker. Helt siden penger ble oppfunnet 
som byttemiddel i Mesopotamia for mer enn 5000 år 
siden har penger dannet grunnlaget for fremskritt og 
optimisme, men også fortvilelse og misunnelse for den 
som mangler eller ikke har nok penger. 

I en finansverden som de siste årene ved flere 
anledninger har løpt løpsk, er det grunn til å spørre 
hva penger gjør med oss som mennesker. Blir vi 
lykkeligere? Norge har gått fra å være et fattig fiske- og 
jordbrukssamfunn til å bli verdens rikeste land. Hvordan 
har den store velstandsutviklingen påvirket norske 
forfattere og måten vi skriver på? 

I vårt rikholdige festivalprogram ser vi på penger 
gjennom litterære, historiske og politiske briller. 
Forholdet mellom «penga og livet», økonomi og etikk 
står sentralt i forfattermøter, samtaler og debattene i 
årets program. Men kom gjerne til festivalen også uten 
å tenke på penger! Andre temaer vil også være viktige, 
i tillegg til det rent litterære. En rekke programposter 
er gratis og vi håper at lesere i alle aldre og med ulike 
interesser finner noe som frister. Start gjerne dagen 
med film og frokost i kinoen, ta turen innom parken, 
biblioteket, kunstmuseet eller noen av våre andre arenaer. 
De finnes over hele byen, ute og inne, i små og store 
formater. Vår festivalpub, Felix Pub & Scene er kveldens 
samlingssted, der litterære opplevelser fordøyes i hyggelig 
og uformell stemning.  

I løpet av festivalen kan du møte mer enn 150 forfattere 
som deltar i mer enn 250 programposter. Opplesning, 
film, forfattermøter, debatt, scenekunst, fotball og musikk 
– velkommen til en berikende festival! 

Randi Høiholt-Vågsnes 
Prosjektkoordinator og Pegasusansvarlig

Ida-Sofie Solberg Stryken 
Praktikant

Gabriel Michael Vosgraff Moro 
Kunstnerisk rådgiver

Annette Seglem 
Produksjonskoordinator

Marit Borkenhagen 
Festivalsjef



Festivalen Fra Å til a
Festivalen Fra Å til a
 
Det starter med den storslagne Åpningsforestillingen tirsdag 29. mai i Maihaugsalen og ender med Ingrid Bjørnovs 
Avslutningsforestilling samme sted søndag 3. juni. Mellom disse ytterpunktene er det 250 andre arrangement å velge blant.  

med festiValpass har du tilgang til alt! 
festiValpass kr. 1150 (honnør/student kr. 750) 
dagspass kr. 350

Billetter på billettservice.no eller i døra.

Åpningen  
blir en litterær forestilling med humor, 
opplesning og musikk. Blant 
de medvirkende er Linn 
Ullmann,Tomas Espedal og Anne 
Krigsvoll. Les mer på s. 16.

aVslutningen 
Ingrid Bjørnov er aktuell med både bok og 
plateutgivelse. I avslutningsforestillingen får 
publikum oppleve henne både som forfatter og 
artist. Les mer på s. 78.

3 



FORSKJELLENE

ØKER

GULL-
REKKA

ØKONOMISK
MIGRASJON

EN REISE
I GJELD

OLJE-
FONDET

PENGA
ELLER
L IVET

FATTIGE
SKJEBNER

$ $

€
$

%

KRIGENS
OMKOSTNINGER

MOR INDIA
SALGS

4 
PraKtisK inFO

FEstiVaLKONtOr 
Festival- og pressekontor er på First Hotel Breiseth,  
rett ved jernbanestasjonen, inngang Jernbanegata.

BiLLEttEr 
Pass 
Festivalpass kr. 1150 (honnør/student kr. 750) 
Helgepass  kr. 750 (honnør/student kr. 550) 
Dagspass fredag kr. 450 
Dagspass øvrige dager kr. 350 
Passene må byttes i armbånd på festivalkontoret. 
De gir adgang til alle arrangement, men vær tidlig ute da 
arrangement kan bli fulltegnet.  
Enkeltbilletter 
Billetter til arrangement fås kjøpt ved inngangen hvis det 
ikke er fullt.
Rabatter
Bokklubbens medlemmer 25%, Studenter 
50%, Honnør 25% på enkeltbilletter.                                     
Utsalgssteder 
Pass og billetter til utvalgte arrangement selges gjennom: 
www.billettservice.no | 815 33 133 | Posten | Narvesen 
| 7-Eleven. Det selges også billetter på Lillehammer 
Skysstasjon. 
Gratisarrangementer 
Alle arrangement for barn og unge, alle pub-
arrangement på festivalpuben og alle arrangement 
i Søndre Park er gratis. Enkelte gratis arrangement 
også andre steder. Se informasjon om pris under hver 
programpost. 
Ledsager 
Ledsager går gratis med godkjent ledsagerbevis.  
Den som ledsages kjøper ordinær billett. 

OVErNattiNg 
Vi er en stor festival i en liten by, så bestill hotellrom tidlig!  
Vårt festivalhotell:  
First Hotel Breiseth    61 24 77 77  
Øvrige hoteller: 
Rica Victoria Hotel   61 27 17 00 
Mølla Hotell   61 05 70 80 
Clarion Collection Hammer Hotel 61 26 73 73 
Radisson Blu Lillehammer Hotel  61 28 60 00 
Birkebeineren Hotel & Apartments 61 05 00 80
Vandrerhjem:
Lillehammer Vandrerhjem Stasjonen 61 26 00 24

PEgasus - FOr BarN Og uNgE 
Alle tilbud til barn og unge er gratis. Arrangementene 
er åpne for alle, men påmelding er nødvendig for 
skoleklasser og grupper. 

KONtaKt   
61 24 71 66 | post@litteraturfestival.no | Postboks 4, 
2601 Lillehammer | www.litteraturfestival.no 

ØVrig 
Endringer kan forekomme. Det tas forbehold om 
eventuelle feil og mangler i programmet. Våre nettsider 
oppdateres kontinuerlig. 

BOKsigNEriNg                                                    
Forfattere signerer bøker etter arrangement. 
Festivalbokhandelen Gravdahl er tilstede med salg  
av bøker. 
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PrOGraMserier
programserier

FiLM Og FrOKOst – Start dagen 
med film og tilhørende frokost. 
Lillehammer Kino.*

FOrFattEr VELgEr FiLM – Et knippe 
festivalfilmer om tema penger, 
valgt  av forfattere som stiller som 
innledere. Lillehammer Kino.*

ParKMOrgEN – Forfattere leser fra 
sine bøker. Søndre Park.  

OVErsEttErtiMEN – Oversettere 
forteller om aktuell utenlandsk 
litteratur. Søndre Park.

KritiKErsEMiNarEt – Norsk 
kritikerlag arrangerer dyptpløyende 
foredrag og debatter. Kulturhuset 
Banken. 

LuNsj i ParKEN – Aktuelle 
forfattere leser fra sine bøker. Søndre 
Park.

OPPLysNiNgstid – Nærmere 
introduksjon til forfattere og aktuelle 
tema. 

FraMtidsBiBLiOtEKEt – Vi 
debatterer bibliotekets utfordringer 
og muligheter. Kafeen i Lillehammer 
Kunstmuseum. 

POEtisK diaLOg – Norske og 
utenlandske poeter leser og samtaler. 
Galleri Zink.

iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE 
- Dybdeintervju med noen av våre 
fremste internasjonale forfattere. 

NOrdisK FOrFattErMØtE  
– Dybdeintervju med noen av våre 
fremste nordiske forfattere. 

FOLKEtaLE – I Bjørnsons ånd 
utfordres aktuelle forfattere og 
samfunnsaktører til ord for dagen. 
Søndre Park.

HOVEddEBattEN –  Dagsaktuelle 
problemstillinger debatteres heftig.  
Lillehammer Kunstmuseum. 

KriM i ParKEN – Aktuelle 
krimforfattere presenteres i parken. 
Søndre Park.

FEstiVaLPuB – Festivalens uformelle 
samlingssted på kveldstid. Felix Pub 
& Scene med avslappet stemning 
oppe i puben og musikkopplevelser 
nede i konsertsalen.

PENga ELLEr LiVEt  – Samtaler 
og diskusjoner omkring penger og 
etikk. Hvelvet.

KLassiKErtiMEN – Foredrag 
om nyere og eldre klassikere fra 
verdenslitteraturen. 

FattigdOM HaNdLEr iKKE OM 
PENgEr  –  Musikalsk, litterær 
og frigjørende opplevelse i regi 
av Amnesty International Norge. 
Bingo’n.

i tOLVtE tiME  – I dagens siste 
time får du litterære opplevelser. 
Lillehammer Kirke.

guLLrEKKa  – Norsk Form 
inviterer til korte kåserier om 
design og forbruk, og om by- 
og tettstedsutvikling. Kafeen i 
Kunstmuseet 

 
  

        Pengesymbolet er en markering 
for å vise hvilke programposter som er 
relatert til tema Penger.

* Forfattere velger film og Film 
og frokost – I billettprisen ligger et 
medlemskap i Lillehammer Filmklubb. 
Ser du flere filmer får du medlemspris 
fra og med film nummer to.
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HØYDePUnKter

ViL du BLi MiLLiONær ELLEr FOrBLi LittErær? 
Arve Juritzen møter Anne B. Ragde, Tomas 
Espedal, Anne Oterholm og Jostein Gaarder i 
millionærstolen på Maihaugen. Det er duket for 
et berikende litterært spørreshow om penger og 
litteratur. Se side 45.

ViNNEr aV NOrdisK råds LittEraturPris 2012, 
Merethe Lindstrøm, møter to nordiske forfatter-
kolleger, svenske Linda Boström Knausgård og 
danske Josefine Klougart. Født i hvert sitt tiår, 
har vi valgt å kalle denne forfattersamtalen for 
60-70-80. Se side 41. Få også med deg forfatter-
møte med Merethe, se side 54.

GÅ iKKe GliPP av …



7 

HØYDePUnKter

tO aV NOrgEs FrEMstE ØKONOMEr, Kalle Moene og Erik S. 
Reinert, holder foredrag og deltar i debatter om penger, 
likhet, krise og vår fremtid i Europa. Se side 26, side 27, 
side 28 og side 38. 

PENgEr i Ny NOrsK saMtidsLittEratur? Morgenbladets    
Maria Berg Reinertsen har finlest litteraturen på jakt 
etter dem. Se side 39 og side 43, 69.

aMEriKaNsKE suKsEssFOrFattErE: Nicole Krauss og David 
Vann i samtaler med Linn Ullmann og Fredrik Wandrup. 
Se side 24 og side 66. 

OLjEMiLLiardENE strØMMEr iNN, MEN BruKEr Vi VårE PENgEr 
På EN riKtig MåtE? Oljeindustrien står også sentralt i 
moderne kriminallitteratur. Se side 25 og side 39.
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FilMFestival

vÅr lille FilMFestival
Under Norsk Litteraturfestival vises hele elleve filmer som er verdt å få med seg!

Morgenfugler kan starte dagen med FiLM Og FrOKOst i Lillehammer kino 10:00. Onsdag vises Inside Job, torsdag  
The treasure of the Sierra Madre, fredag Glengarry Glen Ross  og lørdag There will be blood.
Syvsovere og andre filmglade kan se film 18:00, da FOrFattErE VELgEr FiLM i Lillehammer Kino. Onsdag velger Axel 
Hellstenius Rollebyttet, torsdag velger Marit Eikemo NOKAS og lørdag velger Nikolaj Frobenius L’argent. Når boblene 
brister vises torsdag 21:00 og Å leve uten penger vises lørdag 13:00. 
Gå for all del ikke glipp av de to prisvinnende animasjonsfilmene Sinna mann og The Lost Thing. Disse to filmene vises i Galleri 
Zink fredag kl. 15:00 (programposten heter Lekenhet opp mot alvor). 

 

iNsidE jOB (dOKuMENtarFiLM)  
Om de som slapp unna finanskrisa 
i 2008, og om de som måtte betale 
for den.  

tHE trEasurE OF tHE siErra MadrE  
Om to amerikanere i Mexico på jakt 
etter arbeid og gull.

L’argENt Om en falsk pengeseddel.

NOKas Om norgeshistoriens  
største ran.

gLENgarry gLEN rOss Om fire 
eiendomsmeglere som kniver om å 
bli den neste toppselgeren i et lite 
eiendomsfirma. 

rOLLEByttEt Om en snobbete 
investor, en boms og et veddemål.

tHErE WiLL BE BLOOd  Om en 
oljemagnat som slår seg opp i et 
uttørket, men oljerikt California. 

tHE LOst tHiNg  
Om en merkelig skapning på en strand. 
 

siNNa MaNN  
Om en pappa som har en sinna 
mann inni seg. 

Når BOBLENE BristEr  Om Terra-
skandalen og hvordan en norsk 
kommune kan tape pengene sine i  
det globale finansielle casinoet.

å LEVE utEN PENgEr  Om 68 år 
gamle Heidemarie Schwermer, en tysk 
kvinne som for 14 år siden bestemte 
seg for å leve uten penger – hun sa  
opp leiligheten, ga bort alt hun eide  
og startet et nytt liv.
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FaMilieFestival
ta barna MeD PÅ Festival!

uNg rØd LØPEr
Familieforestilling med Vera Micaelsen og blant 
annet Bukkene Bruse på Badeland, Doktor Proktor, 
Don Fridtjof og storkoret til Søre Ål. Passer best 
for barn i alderen 4-10 år. Se side 64 og 98.

EVENtyrdag På MaiHaugEN
Vi feirer 200-års jubileet for P. Chr. Asbjørnsen 
og inviterer alle barnefamilier til eventyrdag på 
Maihaugen søndag 3. juni, se side 76.

ØyEts FOrtELLiNg
20 års jubileumsutstilling for Karsten og Petra!
Historiene om Karsten og Petra er skrevet av 
Tor Åge Bringsværd og illustrert av Anne Holt 
og er en av de største norske barnebokseriene 
noensinne. Se bildene i 2.etg på Galleri Zink.

Med mer enn 40 barne- og ungdomsbokforfattere i programmet byr Pegasus på bokopplevelser 
for barn i alle aldre. Mange opplever festivalen for første gang sammen med barnehagen eller 
skoleklassen, og i helgen ønsker vi hele familien velkommen!
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aDOnis er Årets bjØrnsOnFOreleser! 
 
Forelesningen blir holdt på Høgskolen i Lillehammer. Den syriske poeten og forfatteren har 
preget arabisk litteratur i flere tiår. Adonis vil også delta i en forfattersamtale på Nansenskolen og 
lese under arrangementet «Poetisk festaften» sammen med årets hovedforedragsholder, koreanske 
Ko Un, og polske Adam Zagajewski. Se side 36, side 39 og side 55.

Festivalen Fra Å til a

Norges utenriksminister  
Jonas Gahr Støre i samtale 
med koreanske Ko Un.  
Se side 40.
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bjerKebæK OG siGriD UnDset selsKaPet
Festivalen Fra Å til a
 

Bjerkebæk er Sigrid Undsets hjem og dikterverksted. 
Stedet ble åpnet som museum i 2007, og er gjenskapt 
slik det så ut på 1930-tallet. I 1921 kjøpte Sigrid Undset 
eiendommen som hun først bare hadde leiet. Hun ga da 
stedet navnet Bjerkebæk. Stedet bærer navnet med rette, 
omgitt som det er av bjørk og med en liten rislende bekk 
gjennom hagen. Men Bjerkebæk var også navnet på en 
helnorsk nordmann i et dansk syngespill av Erik Bøgh. 
Slik ga hun sin danske familie et lite vink om at hun nå 
ville være norsk. 

På Bjerkebæk bodde Sigrid Undset sammen med sine 
tre barn i gamle tømmerhus som var flyttet fra to gårder 
i Gudbrandsdalen. Hun skapte et særpreget hjem med 
tradisjonsbevisst og gjennomtenkt innredning. Rundt 
husene anla hun en vakker hage til glede og nytte. Da 
det eldste huset var ferdig innredet i 1924, skrev hun: 
”Det nye huset er blitt så vakkert, at du kan ikke tro det 

før du har sett det. (…) Jeg kan absolutt ikke få det mer 
præsis efter min smag.”
Sigrid Undset bodde på Bjerkebæk fra 1919 til hun døde 
i 1949, med unntak av krigsårene da hun bodde i USA. 
Middelalderromanene om Kristin Lavransdatter (1920-
1922) og Olav Audunssøn (1925-1927) skrev Undset på 
Bjerkebæk.  

Sigrid Undset ble tildelt Nobels litteraturpris i november 
1928, for sine ”mäktiga skildringar ur Nordens medeltida 
liv”. Hun var den nest yngste som var blitt tildelt littera-
turprisen til da og den tredje kvinnen. Prisen ble overrakt 
av kong Gustaf i Stockholm 10. desember 1928. Den 
bestod av gullmedalje, diplom og prispengene på kr 156 
000. Alle prispengene ga hun bort til veldedige formål.

Bjerkebæk holder åpent alle dager kl. 10.00 – 17.00.  
Omvisning hver time kl. 11.00 – 16.00.





Boktelt i Storgata 
med tusenvis av bøker 

til festivalpriser!
Boksigneringer

FESTIVAL
BOKHANDEL

Gravdahl bokhandel • Storgata 61 • Lillehammer
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tirsDaG 29. Mai

LiNN ULLMANN
ToMAs EsPEdAL
ANNE KRiGsvoLd
shAUN TAN
MAThiAs EicK
ØyviNd BERG
MARiANGELA cAcAcE
ØRNULf oPdAhL
TEATER sPiLLEBRiKKENE
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tirsDaG 29. Mai
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tirsDaG 29. Mai

UtstillinGsÅPninG    
Tirsdag 17:00   |  Galleri Zink   
Ørnulf Opdahl er en ledende norsk billedkunstner. 
Han har et kunstnerisk engasjement som uttrykker seg 
i naturskildringer hvor spennet mellom det lyse og det 
mørke berører oss som betraktere på mange nivåer. 
Under festivalen viser han også en serie trykk fra En 
folkefiende av Henrik Ibsen. 
Gratis

ÅPninGsFOrestillinG  
Tirsdag 19:00   |  Maihaugsalen  
Åpningen av årets litteraturfestival vil hylle litteraturen 
og åpne noen dører inn til festivalens tema Penger. 
I årets forestilling møter vi en nyetablert forlagssjef. 
Hun har nylig startet opp i bransjen, og har åpenbart 
stor suksess. Hva er hemmeligheten bak suksessen, og 
hvordan har hun lykkes? Og – hvem er hun egentlig? 
Med et humoristisk skråblikk på årets tema Penger, for-
lagsbransje og aktuelle hendelser siste året, flettes humor 
og alvor i hverandre med musikalsk følge fra scenen. I 
forestillingen møter vi blant andre Anne Krigsvoll og 
Mathias Eick med band, og ikke minst et sterkt knippe 
aktuelle forfattere fra inn- og utland: Tomas Espedal, 
Linn Ullmann, Mariangela Cacace, Øyvind Berg og den 
australske ALMA-prisvinneren Shaun Tan. 
Regi og film: Arne Rostad. 
 
Doblougprisen deles ut under forestillingen. Den ble 
opprettet for å fremme norsk og svensk litteratur, og ble 
grunnlagt av testamentarisk gave fra forretningsmannen 
Birger Dobloug (1881-1944).  Doblougprisen har vært 
utdelt årlig siden 1951. 
Billetter kr. 300 / på Billettservice kr. 270 pluss avgift

 



Lillehammer Ishockeylag, u 11-12 år
Fra venstre: Sverre Rønningen, Adrian Ellingsen, Kristoff er Jøstne, Andreas Hellvik og Steff en Engsveen.

LO
S&

CO
   Foto: Jens E. H

augen

En del av Innlandet

Hvordan kan Mesnaelva være til ny� e 
for hockeylaget på Lillehammer?
Alt henger sammen. Når du betaler strømregningen din, bidrar du til 
å gjøre Innlandet til et bedre sted å bo. Eidsiva fører verdier tilbake 
til di�  lokalsamfunn, og sponser alt fra opera og li� eratur til ski og 
ishockey.  Les mer på eidsivaenergi.no

Eidsiva_Lillehammer_142x139.indd   1 27.03.12   09:44
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OnsDaG 30. Mai

Ko UN
KåRE wiLLoch
NicoLE KRAUss
ARNE sviNGEN
ØyviNd RiMBEREid
josEfiNE KLoUGART
ØysTEiN sTRAy sPETALEN
ERiK s. REiNERT
ToM KRisTENsEN
iNGRid sToRhoLMEN
MiKhAiL sjisjKiN
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OnsDaG 30. Mai

litteraturtoget Onsdag 09:37  |   Fra Oslo til Lillehammer  
Lars Saabye Christensen/Tom Stalsberg fra den nye boka Min buick er lastet med leder 
morgentoget fra Oslo til Lillehammer. Ønsker du en god og litterær start på dagen og vil 
du at festivalen skal starte allerede på veien? Bestill billettt gjennom NSB til toget kl.09.37 
og gå inn på kupeen som er skiltet med Litteraturtoget.  
 
inside Job (Charles h. ferguson, 2010)  Onsdag 10:00 |  Lillehammer  
Kino, sal 3  |    FiLM Og FrOKOst
Inside Job viser Charles Ferguson som kritiserer de ansvarlige maktposisjonene som slapp 
unna finanskrisa i 2008, og som lot amerikanske borgere betale fra egne lommer. Filmen 
vant Oscar i 2011 for beste dokumentarfilm.
Visningen blir innledet av Mímir Kristjánsson, tidligere leder i Rød Ungdom og politisk 
journalist i Klassekampen. Han vil også samtale med en av filmens store bidragsytere, den 
islandske forfatteren, Andri Snær Magnason.
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb  |  Billetter kr. 150 (kr 100 for medlemmer) Billetten 
inkluderer frokost. 
 
skriV sÅ alle forstÅr  Onsdag 10:00 - 11:30   |   Breiseth Hotel 
Kurs for forfattere og forlagsredaktører 
Ville vi godtatt at befolkningen, for eksempel i Stavanger, ikke fikk lese bøker? 
Flesteparten av bøkene som kommer ut i Norge i dag er i form eller språk mer eller mindre 
utilgjengelige for de som leser i motvind. Enkle grep kan gjøre en bok tilgjengelig for 
mange nye lesere. Hilde Hagerup har skrevet bøker som vil leses. To av hennes utgivelser er 
i språk og form tilrettelagt for lesing for alle, uten at det går utover bokas litterære kvalitet. 
Hun forteller om hvordan hun arbeider med tekst, innhold og form for at flere skal lese 
hennes bøker. Kurset ledes av litteraturformidler og daglig leder i Leser søker bok, Liv 
Gulbrandsen.  
I samarbeid med Leser søker bok  
 
hVa er det med russland? Onsdag 11:00   |  Lillehammer  Kunstmuseum  |   
OPPLysNiNgstid 
Russland er vårt største og mektigste naboland og St. Petersburg ligger bare halvannen 
flytime fra Oslo. Russland kan ligne Norge, men likevel - likt er det ikke. Penger har de, 
men hva slags penger? I sovjettiden var pengene liksompenger. Da Sovjetunionen gikk 
til grunne, dukket det opp en klasse nyrike som syntes å ville svi av pengene så fort som 
mulig: Betalte man for eksempel 100 dollar til eieren, fikk man lov til å skru av lyset i en av 
Moskvas nattklubber. Peter Normann Waage, som utga Russland er sitt eget sted tidligere i 
år, vil trekke opp linjer av landets biografi, for slik å forsøke å forklare både det som er likt 
og det som er ulikt Vesten. 
Billetter kr. 100  | Støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 
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doblougprisVinnerne leser Onsdag 11:00   |  
Søndre Park  |   ParKMOrgEN  
Doblougprisen deles ut under åpningen av festivalen, og 
Søndre Park er stedet for å høre de ferske vinnerne lese. 
Doblougprisen ble første gang delt ut i 1938, opprettet 
på grunnlag av testamentarisk gave fra den norske 
forretningsmannen Birger Dobloug (1881-1944). Prisens 
formål er å fremme norsk og svensk samtidslitteratur.  
Gratis  
 
kJøpesenter  Onsdag 12:00  |  Kafeen i 
Lillehammer Kunstmuseum  |   guLLrEKKa 
Annenhver norske kommune har nå et kjøpesenter. 
Hvordan påvirker disse kommunene, nærmiljøet og 
folks hverdagsvaner? Interesserer norske forfattere seg 
for livet på kjøpesenter – eller er ikke disse overbygde 
minisamfunnene interessante nok? Kåserier ved Morten 
Ragnøy Ednes, prosjektleder i Norsk Form og Jonny 
Halberg, forfatter. 
I samarbeid med Norsk Form |  Gratis 
 
refsernes pris Onsdag 12:00   |  
Søndre Park |    OVErsEttErtiMEN 
Refsernes pris – 
mafialitteraturens  
samfunnskritiske rolle  
Helt fra romertiden er litteraturen 
i Italia blitt brukt til å refse 
samfunnets mange skavanker: Korrupte embedsmenn, 
paver og fyrster, sex-fikserte prelater og kaldblodige 
skjøger, autoritære pedanter og kriminelle organer. 
Forfattere er blitt forvist, forfulgt, drapstruet og torturert, 
men litteraturens rom har åpnet for viktig erkjennelse 
av grams og grums, også i nyere tid. Oversetteren av 
Roberto Savianos Gomorra og Leonardo Sciascias 
Uglens dag, Jon Rognlien, snakker om mafialitteraturens 
samfunnskritiske rolle i lys av italiensk litteraturhistorie.  
I samarbeid med Norsk Oversetterforening | Gratis 
 

linn ullmann Onsdag 12:00   |  
Café Stift  |   FOrFattErMØtE  
Linn Ullmann debuterte med 
den kritikerroste romanen Før du 
sovner i 1998. Ullmanns romaner 
er utgitt i store deler av Europa og 
i USA. I 2011 utkom Ullmanns 
femte roman Det dyrebare, en 
fortelling om å fortelle om hvordan liv uopphørlig diktes 
opp og om. Det dyrebare er en besettende, beksvart og 
humoristisk roman om sorg og overlevelse, om en familie 
som blir offer for sine egne hemmeligheter og om en 
brutal forbrytelse. Møt Linn Ullmann i samtale med 
Inger Merete Hobbelstad. 
Billetter kr. 100 
 
mor india til salgs Onsdag 12:00  |  Hvelvet   
De kalles kjærlighetsarbeidere, men bak den vakre 
betegnelsen skjuler det seg en yrkesgruppe av svært 
unge jenter, hvis eneste oppgave er å tilby kroppen 
sin til enhver som kan betale. De tilhører Nat-ene, et 
omreisende, kasteløst folk som er blant Indias aller 
fattigste og som er hovedpersoner i Anne Ch. Østbys 
roman Kjærlighetsgata. Vi har invitert Østby til en 
samtale med Mala Wang-Naveen, om boken og om 
indiske kvinners situasjon i dag, både i India og i Norge. 
Wang-Naveen er journalist og forfatter av romanen 
Desiland, som høstet gode kritikker for sin skildring av 
livet til en indisk familie i Norge i dag. Nå jobber hun 
med en debattbok om indiske surrogatmødre som føder 
barn for norske par.  Billetter kr. 100 
 
litteraturlunsJ Onsdag 13:00   |  Søndre Park  |   
LuNsj i ParKEN  
Nicole Krauss leser fra Det store huset, fra 
Pegasusprogrammet leser Arne Svingen fra Sangen om en 
brukket nese, Ingrid Storholmen leser fra Til kjærlighetens 
pris og Tomas Espedal leser fra Imot naturen. 
Programleder Linn Rottem. 
Gratis  | Salg og signering av bøker etter arrangementet 
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ei reise i gJeld Onsdag 13:00 | 
Lillehammer Kunstmuseum 
Jon Hustad møter Kåre Willoch. 
Jon Hustad er historikar, forfattar 
og journalist i Dag og Tid. Han 
har reist gjennom fleire europeiske 
land; Island, Hellas, Tyskland, 
Italia og Irland, for å dekkja 
finans- og eurokrisa, og sett 
nærare på årsakene til at vi fekk 
den store økonomiske krisa og 
kva som kan gjerast for å koma ut 
av henne. Han meiner at norske 
medium og norske forfattarar har 
ei for einsidig merksemd retta 
mot den anglosaksiske og amerikanske røyndomen og for 
lite mot den europeiske. Hustad og Willoch vil snakka om 
Hustad si nye bok Ei reise i gjeld og Europa si framtid i den 
pågåande økonomiske krisa. Ordstyrer er Leif Høghaug. 
Billetter kr. 100 
 
hVa forteller pengene om oss selV?  
Onsdag 13:00 | Hvelvet 
Om finans og følelser, økonomiske myter og hvordan 
pengene får naturen til å forsvinne av syne. Per Espen 
Stoknes er forfatter, psykolog og førstelektor ved BI. 
Stoknes ble tildelt prisen Årets foreleser 2000-2001 ved 
BI-Executive. Han har skrevet bøkene Penger og sjel og 
Lær av Fremtiden.  
Billetter kr. 100 
 
niCole krauss  
og linn ullmann  
Onsdag 14:00 | Cafe Stift  |  
iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE 
Den amerikanske forfatteren 
Nicole Krauss har hatt stor 
internasjonal suksess med sine 
romaner. De kritikerroste bøkene Mann går inn i et rom, 
Kjærlighetens historie og sist Det store huset, har fått mye 

og velfortjent oppmerksomhet og flere nominasjoner 
til viktige litterære priser, samt oversettelser til 35 
språk. Krauss bor i Brooklyn i New York med barn 
og ektemann, forfatteren Jonathan Safran Foer. Det 
britiske litteraturtidsskiftet Granta valgte Krauss som 
en av de beste amerikanske forfatterne i sin generasjon 
og The New Yorker tok henne med på listen over de 20 
beste forfatterne under 40 år. Fortellinger om familie, 
eksil og historiens innflytelse på våre live har vært 
gjennomgangstemaer i bøkene. Linn Ullmann har flere 
fellestrekk med Krauss og vil lede samtalen om hennes 
siste bok Det store huset, livet og litteraturens plass i våre 
omskiftelige moderne liv.   
Billetter kr. 100 | Salg og dobbelsignering av bøker etter 
arrangementet  |  Intervjuet vil foregå på engelsk. 
 
ayn rand: VisJonær eller reaksJonær 
Onsdag 14:00  | Lillehammer Biblioteket   |  
KLassiKErtiMEN 
Den russisk-amerikanske forfatteren og filosofen Ayn 
Rand (1905  -1982) er mer lest i dag enn noensinne før, 
og en rekke aktører i norsk politikk og næringsliv holder 
henne som forbilde. Hva er det ved Rand og tankene 
hennes som taler til vår tid i dag? Torgrim Eggen er 
forfatter og skribent. Som romanforfatter er han kjent 
for å stille diagnoser på vår tids kultur og samfunnsliv. 
Han har i flere bøker 
utforsket forholdet 
mellom individ 
og ideologi. 
Pynt fra 2000 
er kanskje 
hans mest 
«Ayn 
Rand-
aktige» 
roman. 
Billetter kr. 100
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de 100 beste! Onsdag 14:00  |  Bingo`n 
Det å åpne en bok er som å åpne en dør til en annen verden. Men denne døra kan være 
blytung for den som sliter med å lese. Derfor lanseres 100-lista 2012: 
De 100 beste, lettleste bøkene det norske bokmarkedet har å by på i år.  Bøkene er valgt 
ut på bakgrunn av lesevennlighet og litterær kvalitet.  Skal vi anbefale en bok til en som 
sliter med å lese, må boka være god. Her møter du forfattere som skriver godt, uten å gjøre 
teksten vanskelig. Noen av disse er Hilde Hagerup, Sidsel Mørck, Liv Eirill Evensen og 
Morten Øen. Alle leser utdrag fra sine bøker. Programleder Liv Gulbrandsen 
I samarbeid med Leser søker bok  | Billetter kr. 100

sigrid sCene Onsdag 14:00  |  Sigrid Undsets plass      
Fra Sigrid Scene kan publikum oppleve barn og unge som leser, spiller, synger og spiller 
teater. For alle | Gratis  
 
forValtningen aV olJefondet Onsdag 14:00 |  Hvelvet  |  dEBatt 
Statens pensjonsfond, eller oljefondet som det oftest kalles, ble opprettet i 1996 som 
Norges sikkerhet for fremtiden. Noe å leve av når oljerikdommen tar slutt og andelen 
eldre i befolkningen reduserer inntektene og øker utgiftene i statsbudsjettet. Fondets verdi 
er svimlende, men i stadig endring, opp eller ned. Et turbulent år, der de internasjonale 
finansmarkedene opplevde bred nedgang og store svingninger, førte til at Statens pensjonsfond 
utland tapte 86 milliarder kroner i 2011. Store penger, men kun en nedgang på 2,5 %. Det 
er delte meningen om hvorvidt forvaltningen av oljerikdommen er god eller dårlig og om 
arvesølvet burde vært ivaretatt på annen måte. Investor Øystein Stray Spetalen, krimforfatter 
og grunnlegger av Nettavisen, Odd Harald Hauge og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen 
i First Securities møtes til debatt. Ordstyrer: Cato Schiøtz. 
Billetter kr. 100 
 
makeløst! Onsdag 14:30  |  Sigrid Undsets plass    
Et kunstprosjekt med bøker som venter på makulatur 
Litteraturfestivalen redder bøker fra forlagenes makulasjonskvern. Hvert år blir 
tusenvis av usolgte bøker destruert. Studenter fra Nansenskolens billedkunstlinje og 
skrivekunstlinje tar tak i ånd- og papirsløseriet, og lager nye visuelle og tekstlige uttrykk 
av makulasjonsdømte bøker. Papir kan resirkuleres. Kan tekst resirkuleres? Studenter og 
forfattere står for utstillingsåpningen. Kunstverket kan nytes resten av festivalen.  
Gratis 
 
e-bøker i norske folkebibliotek – hVa er problemet? Onsdag 15:00 | 
Kafeen i Lillehammer Kunstmuseum |  FrEMtidsBiBLiOtEKEt 
Mange bibliotekbrukere i dag stiller seg spørsmålet: hvorfor kan ikke bibliotekene tilby 
e-bøker? Vi tar debatten sammen med Arne Vestbø, Norsk Kulturråd, bibliotekar Jonas 
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Svartberg Arntzen fra Deichmanske bibliotek, journalist Vidar Kvalshaug i Aftenposten og 
Kristenn Einarsson fra Forleggerforeningen.  
I samarbeid med Oppland Fylkesbibliotek, Nasjonalbiblioteket og Norsk bibliotekforening. |   
Billetter kr. 100 
 
mikhail sJisJkin Onsdag 15:00 | Kulturhuset Banken, Holbøsalen |  
iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE 
Mikhail Sjisjkin er født i Moskva, men bor nå i Sveits. Han regnes som en av Russlands 
aller fremste yngre forfattere. For Venushår (2005) mottok han de mest betydningsfulle 
litterære prisene i Russland. Romanen handler om en tolk som intervjuer tsjetsjenske 
asylsøkere i Sveits. De gir ham sine sanne og usanne historier. Romanen kom på norsk i 
2010 i Marit Bjerkengs oversettelse. I Brevboken, på norsk ved Bjerkeng i 2012, skriver en 
mann og en kvinne kjærlighetsbrev til hverandre – hun er hjemme i Russland, han er dratt 
i krigen som pågår i Kina. I de første brevene er de unge og fulle av håp om at de snart 
skal møtes igjen. Hans brev gir etter hvert intense skildringer av krigens grusomhet. Hun 
skriver gradvis mer om familie og dagligliv, om forholdet til en elsker, om et samfunn og et 
liv i forandring. Mikhail Sjisjkin er en forfatter i den store russiske tradisjonen, og temaet 
«krig og fred» strømmer gjennom hele Brevboken. I samtale med Marit Bjerkeng. 
Billetter kr. 100 
 
shaun tan - alma- og osCarprisVinner Onsdag 15:00   |  Galleri Zink  |    
aLdri VOKsEN  
I 2011 ble den australske bok- og filmkunstneren Shaun Tan hedret med Astrid Lindgren 
Memorial Award (ALMA) i Stockholm og Oscar i Los Angeles. Nå kommer han til 
Norsk Litteraturfestival for å presentere sine arbeider for barn og voksne i bildebok og 
animasjon.Moderator: Kristin Ørjasæter 
I samarbeid med NBI | Gratis inngang 
 
det uopplyste pengeVelde Onsdag 15:30 | Hvelvet  |  OPPLysNiNgstid 
For hver rik mann er det minst fem hundre fattige. Hva forklarer den økte polariseringen 
i verden og de alvorlige økonomiske og politiske krisene? Preges utviklingen av en 
korrumpering av våre politiske og moralske standarder der vi beundrer de rike og 
mektige og forakter de fattige og hjelpeløse? Leder marked og penger til uunngåelige 
ulikhetskriser, eller kunne vi hatt en egalitær markedsøkonomi? Disse spørsmålene vil en 
av Norges aller fremste økonomer, Kalle Moene, forsøke å svare på. Moene er professor 
i økonomi ved Universitetet i Oslo og er kjent som en original tenker med en spiss 
penn. Han skriver jevnlig kronikker i Dagens Næringsliv og ble i 2011 tildelt Norges 
forskningsråds formidlingspris «for sin evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål 
på en forståelig måte».  
Billetter kr. 100
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hVa kan Vi lære aV finansthrilleren? Onsdag 16:00 | Café Stift  
Finansthrilleren er den eneste litterære sjangeren som eksplisitt har gjort penger til en 
hovedingrediens i intrigen. Ofte dreier det seg om å avsløre grådighet eller avdekke 
kriminelle handlinger i finans- og næringsliv. Tom Kristensen er utdannet siviløkonom 
og ingeniør. Forfatteren har erfaring fra bank, industriselskaper i Norge og utlandet, 
samt rådgiving innenfor internasjonal finansiering. Eirik Wekre har bakgrunn som 
etterretnings- og sikkerhetsoffiser i Forsvaret og arbeider nå som rådgivende økonom.  
Bjørn Olav Nordahl har vært gravejournalist i Dagens Næringsliv i tretten år. Han 
har vunnet en rekke priser, blant annet Den store journalistprisen (2005). Forfatter og 
redaktør Aslak Nore har en særlig interesse for krim- og thrillerlitteratur og vil snakke om 
sjangeren med tre av Norges dyktigste thrillerforfattere. 
Billetter kr. 100 | Signering og salg av bøker etter arrangementet 
 
markedsøkonomisk duell Onsdag 16:00 | Lillehammer Bibliotek 
Professor Erik S. Reinert møter sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities til 
duell og samtale om hva slags markedsøkonomi verden er best tjent med. Den amerikanske 
økonomen Hyman Minsky skal ha sagt at det finnes minst 57 varianter av kapitalisme, tallet 
57 tok han fra ketsjupflasken, Heinz 57 varieties. Programleder: Kathrine Aspaas. 
Billetter kr. 100 
 
hoVedforedraget: ko un Onsdag 16:00 |  Lillehammer Kino 
Den koreanske forfatteren Ko Un (f. 1933) har skrevet poesi, romaner, reiseskildringer, 
essays og jobbet som oversetter. Han har utgitt mer enn 120 enkeltverk. I det pågående 
hovedverket Maninbo Ti tusen liv forsøker han å gi stemme til alle mennesker han har møtt 
på sin vei. I 2007 kom en diktsamling med son-poesi (koreansk zen-buddhisme) ut på 
norsk med tittelen Hva. Forfatteren har figurert på toppen av tippelistene til Nobelprisen 
i litteratur de siste årene og mottok i 2005 Bjørnsonordenen i Molde. Ko Un har levd et 
meget begivenhetsrikt liv og vært en sentral forfatter, men også politisk opposisjonell da Sør-
Korea fremdeles var et diktatur. I ti år var han munk i et son-buddhistisk kloster og han har 
sittet fengslet ved flere anledninger på 70- og 80-tallet. Ko Un forteller i sitt hovedforedrag 
om sin litterære pilegrimsvandring fra asketisk buddhistmunk til poet og forfatter, 
holdningen til liv og diktning og politisk engasjement. Allen Ginsberg har beskrevet Ko Un 
som en «fengselsfugl», «en demondrevet Bodhisattva i koreansk poesi, sprudlende, folkelig, 
rik, besatt av poetisk skaperkraft.» Innledning ved oversetter Jarne Byhre. 
Billetter kr. 100  |  Støttet av Fritt Ord  |  Foredraget blir holdt på koreansk. En bok med en norsk 
oversettelse av foredraget følger med billetten. Boken er produsert i et eksklusivt opplag på 500 eks.

mat og matkulturer Onsdag 16:00 | Sigrid Undsets plass 
Fra matbevisstløs til matbevisst og handlekraftig på 45 minutter  
Kostholdet vårt har endret seg kraftig de siste 20-30 årene. De færreste av oss har 
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kunnskap og lyst til å sette oss inn i hva vi faktisk får i oss i det daglige. Skjulte tilsetnings- 
og holdbarhetsforlengende kjemikalier er vanlig i det meste av hurtigmat og ferdiglaget 
mat på markedet i dag. Tor Jakobsen fra Kulturstua i Ro, Annis Pølsemakeri i Ringebu, 
Lykkelige Dager og kjøkkeninspirator Bjørn Hettervik viser deg hvordan du med enkle knep 
kan lage god mat av friske råvarer. Programleder er forfatter og matskribent Torgrim Eggen. 
I samarbeid med Kulturstua i Ro, Annis Pølsemakeri på Ringebu og Lykkelige dager.  | Gratis 
 
eduard kotsJergin Onsdag 17:00 | Kulturhuset Banken, Holbøsalen | 
iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE 
Eduard Kotsjergin er født i Leningrad i 1937. Han er scenograf, kunstner og forfatter. 
Kotsjergin har det meste av livet jobbet med teater, fra 1972 som kunstner og scenograf 
på Tovstonogov Bolsjoj Dramateater i St. Petersburg. Han publiserte fortellinger i 
tidsskrifter før han debuterte som forfatter i bokform med novellesamlingen Engledukken 
(2003). Kotsjergins forfatterskap er sterkt selvbiografisk. I romanen Med Stalin som 
gudfar: opptegnelser på knærne (2009), en bestselger i Russland, forteller Kotsjergin om 
da foreldrene ble arrestert i Leningrad under 2. verdenskrig. Han beskriver sin flukt 
vestover fra et barnehjem i Omsk. Han reiser som blindpassasjer, en periode som 
hjelpegutt for togrøvere. Hver vinter melder han seg for politiet og overvintrer på de lokale 
barnehjemmene. Hver vår går flukten videre vestover. Han overlever fordi han kan forme 
Lenins og Stalins profiler av to biter kobbertråd han stadig har i lommen. Romanen kom 
på norsk i vår. Kotsjergins stil er på en og samme tid nøktern og autentisk, men med stor 
visuell rikdom. I samtale med Marit Bjerkeng. 
Billetter kr. 100  | Støttet av Petrusjka 
 
odd harald hauge Onsdag 17:00   |  Søndre Park  |   FOLKEtaLE  
Odd Harald Hauge har fortid som journalist og redaksjonell leder i Kapital, arbeidet 
i aksjemeglerbransjen, vært næringslivsredaktør i Aftenposten og er grunnlegger av 
Nettavisen. Han har gitt ut en rekke bøker, blant andre en uautorisert biografi om skipsreder 
John Fredriksen, Storeulv (2006). I tyvenes tid (2009) er en aktuell finansthriller om 
Oljefondet og mennesker som tar altfor store sjanser. Løgnerne (2011), også en finansthriller, 
handler om en formue ervervet på løgnaktig vis - to hundre millioner kroner vel plassert på 
en konto i en bank i Sveits. Til høsten kommer hans tredje finansthriller, hvor han nok en 
gang tar utgangspunkt i menneskets grådighet og sine erfaringer fra næringslivet. Gratis

forskJellene øker Onsdag 17:00   |  Lillehammer Kunstmuseum  |   HOVEddEBattEN  
Er det bare fattigdom som er et problem eller også den økende ulikheten?  
I panelet: Torbjørn Røe Isaksen, Høyre-politiker og forfatter av boka Høyre om, Tone Fløtten, 
forsker FAFO, Kalle Moene, professor i økonomi og Mímir Kristjánsson, forfatter av boka De 
superrike, journalist i Klassekampen. Debattleder: Hege Ulstein, debattredaktør Dagsavisen. 
Billetter kr. 100  |  Støttet av Fritt Ord 
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rimbereid og Jönson  
Onsdag 17:00   |  Galleri Zink  |   
POEtisK diaLOg  
I 2009 var både den svenske 
poeten Johan Jönson og 
den norske poeten Øyvind 
Rimbereid blant de nominert 
til Nordisk Råds litteraturpris. 
Jönson for diktsamligen Efter 
arbetsschema og Rimbereid for Herbarium. I år befant 
Rimbereid seg igjen på nominasjonslisten, denne gangen 
for Jimmen. I vår kommer Jönsons Efter arbeitsschema 
i norsk gjendiktining. Møt to sentrale nordiske poeter 
med vidt forskjellig uttrykk, men med det til felles at 
de skriver poesi med klare, episke trekk og en poesi 
som kretser rundt temaer som arbeid og økonomi. 
Programleder: Oscar Rossi. 
Billetter kr. 100 | Signering og salg av bøker etter 
arrangementet 
 
stig sæterbakken 
Onsdag 18:00 | 
Kulturhuset Banken, 
Festsalen 
Det var et stort tap 
for den skandinaviske 
samtidslitteraturen da 
Stig Sæterbakken gikk 
bort i januar i år. Som 
romanforfatter skrev 
han en rekke romaner om menneskelivets utsatthet og 
samfunnets skrøpelige skott mot det uregjerlige. Som 
essayist var han en utrettelig fortolker og introdusør 
av andre forfatteres verk. På Lillehammer var han en 
høyt verdsatt lærer for stadig nye kull med studenter 
ved Nansenskolen. Sæterbakken arbeidet for Norsk 
litteraturfestival fra 2006 til 2008. Festivalen vil med 
dette arrangementet markere sin takknemlighet. 
Gjennom fem innlegg og en panelsamtale vil ulike 

sider ved Stig Sæterbakkens verk og virke løftes frem. 
Deltakere: Audun Lindholm, kritiker og redaktør 
(Vagant), Leif Høghaug, forfatter og redaktør 
(Bokvennen Forlag), Nora Simonhjell, forfatter og 
førsteamanuensis (UiS), Hans Tarjei Skaare, hovedlærer 
ved Skrivekunstlinjen (Nansenskolen), Brit Bildøen, 
forfatter og Karl Ove Knausgård, forfatter. 
 
krigens omkostninger Onsdag 18:00 | 
Lillehammer Bibliotek 
Emil Johansen avtjente førstegangstjenesten i 
Minedykkerkommandoen fra 2004 til 2005. Han jobbet 
i Telemarksbataljonen fra 2006 til 2011 og er nå fenrik i 
Hæren. I dokumentarboken Brødre i blodet gir Johansen en 
nærgående skildring av hvordan norske krigere blir sendt 
til Afghanistan for å slåss mot Taliban. Boka viser krigen 
fra soldatens perspektiv. Hvem kjemper de for? Hvorfor 
kjemper de? Hva kan Johansen fortelle om krigsområdet 
han befant seg i, menneskene han møtte, kontrasten 
mellom vår vestlige oppfatning av konflikten og hvordan 
den oppleves for folkene der? Og sist, men ikke minst, 
hvilke motiver har en ung norsk mann for å reise ut i krigen 
og sette sitt eget og andres liv i fare? Programleder og 
samtalepartner, Aslak Nore, er forfatter, redaktør og spaltist 
i VG. Han har selv tjenestegjort i Telemarksbataljonen og 
vært soldat i Bosnia. Som journalist og forfatter har Nore 
dekket både krigen i Afghanistan og i Irak. 
Billetter kr. 100 
 
rollebyttet Onsdag 18:00   |   
Lillehammer Kino, sal 3  |   FOrFattEr VELgEr FiLM  
Filmen Rollebyttet (1983) med Eddie Murphy og 
Dan Aykroyd i hovedrollene, er tydelig inspirert av 
Mark Twains novelle Millionpund-seddelen. Forfatter 
Axel Hellstenius kommer i sin innledning til å snakke 
om veien fra bok til film. I Trading Places ( John 
Landis, 1983) er Louis Winthorpe en suksessfull 
forretningsmann, og Ray Valentine er en gangster fra 
gata. Et veddemål blir gjort, og plutselig må de bytte 
roller. Vil den rike forretningsmannen klare seg i det 
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harde livet på gata, og vil den slurvete tyven klare seg i en hensynsløs forretningsverden?   
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb | Billetter kr. 100 (kr 50 for medlemmer) 
 
undsetforelesningen  Onsdag 18:00   |  Bjerkebæk   
Sigrid Undsets Fattige skjebner sett i lys av fattigdom i dagens velferdssamfunn 
I år er det 100 år siden novellesamlingen Fattige skjebner av Sigrid Undset ble utgitt. I 
disse novellene skriver Undset om fattigdom og urett på den tiden, og spesielt hvordan 
klassesamfunnet opplevdes fra fattige kvinners og barns ståsted.  Fattigdom er et aktuelt 
tema også i vår tid. Årets foredragsholder, Mona Sandbæk, instituttleder og forsker, har 
ledet et 10-årig prosjekt om fattigdom i barnefamilier i dagens samfunn. I foredraget vil 
hun ta opp likheter og forskjeller i hvordan fattigdom oppleves i dag, sett i forhold til 
Sigrid Undsets beskrivelser. I samarbeid med Sigrid Undset Selskapet | Billetter kr. 150/100 
 
forfattermøte - espedal/klougart Onsdag 19:00 | Galleri Zink 
Den unge danske forfatteren Josefine Klougart har på kort tid blitt en av dansk litteraturs 
mest bejublede nye stemmer. For debutromanen Stigninger og fald ble hun i 2010 innstilt til 
Nordisk råds litteraturpris og mottok det danske kronprinsparets Stjernedryspris. Hennes 
tredje og foreløpig siste roman, Én af os sover, har fått mye skryt i dansk presse. Klougart 
vil samtale med sin norske kollega, Tomas Espedal, om litteratur og skriving, tilknytning 
til steder og landskaper, og hvordan det selvbiografiske fremtrer i det de skriver. Samtalen 
ledes av Cathrine Strøm. 
Billetter kr. 100 | Signering og salg av bøker etter arrangementet

mÅnedens bok! Onsdag 19:30 | Lillehammer Bibliotek 
Fire profilerte forfattere møtes over samme bok. Programleder er Anne Bøhler. 
I samarbeid med Kulturhuset i NRK P2 | Gratis 

tom kristensen Onsdag 20:00 | Søndre Park |   KriM i ParKEN 
Tom Kristensen er utdannet siviløkonom og ingeniør. Forfatteren har erfaring fra bank, 
industriselskaper og rådgiving innenfor internasjonal finansiering. Kristensen debuterte i 
2001 med En kule, en thriller med handling hentet fra Oslos finansverden. Boken ble en 
salgs- og kritikersuksess, og også hans senere bøker er blitt svært populære. I hans siste 
utgivelse, den oljedryppende thrilleren Dypet (2010), er handlingen lagt bl.a. til Nordsjøen 
og Olje- og energidepartementet. Møt ham i samtale med Inger Merete Hobbelstad.  
Gratis 
 
barnebokquiz Onsdag 21:00   |  Kulturhuset Banken, festsalen    
Hvor mye kan du om barne- og ungdomslitteratur? Historisk quiz med Bjørn og Bjørn. 
For første gang i litteraturfestivalens historie, arrangeres quiz om barne- og ungdomslitteratur 
for voksne. Quizmastere er forfatterne Bjørn Ingvaldsen og Bjørn F. Rørvik. Lett blanding fra 
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litteraturhistorien for barn og ungdom. Uformell tone og 
topp stemning!  
I samarbeid med Foreningen !les  | For voksne | Gratis 
inngang   | Max 5 på hvert lag | Påmelding til pegasus@
litteraturfestival.no 
 
til kJærlighetens pris Onsdag 21:00   |   
Café Stift  |   LittFEst  
Dette er en forestilling med lyrikk og musikk i ulike 
kombinasjoner og konstellasjoner. Utgangspunktet er 
Ingrid Storholmens siste diktsamling Til kjærlighetens 
pris, som handler om den viktige og vanskelige 
kjærligheten og om et besøk i hulen der Orfeus gikk 
ned for å hente opp sin elskede Eurydike fra dødsriket. 
Komponist og pianist Olav Kallhovd har satt musikk 
til diktene, og spiller sammen med kontrabassist Ole 
Marius Sandberg. Det er stor plass for improvisasjon 
mellom poetens lesning og musikken, og kanskje får vi 
høre om musikere også kan lese dikt høyt?  
Billetter kr. 150 
 
gJeld  20 År etter Onsdag 21:00 | Felix Pub  
og Scene - Puben|   FEstiVaLPuB 
I Torgrim Eggens debutroman Gjeld, som kom ut i 
1992, skildres jappetid med spektakulære leiligheter 
og forretningslunsjer med hummer og Chablis. Hør 
Eggen fortelle og lese fra en 20 år gammel bok hvor 
«nød» skildres som noe annet enn materielle savn, som 
fornedring og ydmykelse, som tap av status, verdisett og 
moral. Og som komedie. 
Gratis  inngang 
 
alle skal fÅ Onsdag 22:00 
| Felix Pub og Scene - 
Konsertsalen|   FEstiVaLPuB 
Alle Skal Få ble født på Høgskolen 
i Lillehammer, og består av en 
gjeng unge musikere som viser stort 
talent og enda større spilleglede. 
Bandnavnet har sin opprinnelse i 

norsk kulturpolitikks visjon om å formidle et mangfold 
av kulturtilbud til hele Norges befolkning, og de tar 
oppgaven på alvor. Her blir det mange sjangre, og alt 
formidles med stor sjarm og entusiasme! 
Billetter kr. 50 |  I samarbeid med SubUnit Rockklubb  
 
kammerfolk og noVellekunst Onsdag 23:00   |  
Lillehammer Kirke  |   i tOLVtE tiME  
Kammerfolk-trioen Slagr har skrevet musikk til Hans 
Herbjørnsruds novelle På gamletun i Europa. I tolvte 
time spiller de musikken, mens Herbjørnsrud leser fra 
novellen. Hans Herbjørnsrud er født i Heddal i Telemark 
i 1938, og debuterte i 1979 med novellesamlingen 
Vitner. Han er utdannet lærer, men livnærer seg i dag 
som forfatter og bonde. Herbjørnsrud regnes som en 
av våre aller fremste novelleforfattere, og utmerker seg 
særlig innenfor de lengre novellene. Med Anne Hytta 
på hardingfele, Sigrun Eng på cello og Amund Sjølie 
Sveen på vibrafon og glass, står Slagr for en sjelden 
instrumentasjon i den store bandfloraen. Musikken låter 
også umiskjennelig som Slagr, et sted mellom akustisk 
framføring og ambient lydlandskap. Elementer av Steve 
Reichs rytmiske mønstre og Morton Feldmans malende, 
sparsomme stykker kan oppleves i musikken, men først 
og fremst hentes inspirasjon til Slagrs nykomponerte 
musikk fra folkemusikkens smidige håndtering av 
melodilinjene; melismer, 
ornamenter og stadig 
sirlige små avveier 
fra melodiens 
fast opptrukne 
linjer. 
Billetter  
kr. 150
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Prøvetilbud: Få Magasinet Plot 
tre ganger hjem i postkassen 

for kun 99 kroner:

Send kodeord Plot <mellomrom> 
99 + navn + adresse 

til 417 16 800
Les mer om PLot På www.magasinetPLot.no
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Kultur-
interessert?

I GD finner du ukentlig 28-30 
varierte kultursider.

Les kulturavisa GD!

Finn kultur-
arrangementene 
på www.gdpuls.no
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litteraturtoget Torsdag 09:37   |  Fra Oslo til Lillehammer  
Håvard Rem leser fra den nye boka 30 40 50 på  morgentoget fra Oslo til Lillehammer. 
Ønsker du en god og litterær start på dagen og vil du at festivalen skal starte allerede på 
veien? Bestill billett på NSB til toget kl.09.37, og gå inn på kupeen som er skiltet med 
Litteraturtoget.  
 
the treasure of the sierra madre Torsdag 10:00   |  Lillehammer kino,  
sal 3 |   FiLM Og FrOKOst 
Humphrey Bogart og Walter Huston spiller Dobbs og Curtin, to amerikanere i Mexico på 
jakt etter arbeid. Etter å ha blitt tipset om et gullrikt område i Sierra Madre-fjellene, setter 
de avsted etter rikdommene. De finner gull, og fremtiden ser lys ut, men spliden slår rot, og 
ganske snart er alle og enhver for seg selv.  Det blir servert frokost til filmen. 
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb |  Billetter kr. 150  (kr. 100 for medlemmer) Billetten 
inkluderer frokost. 
 
bJørnsonforelesningen 2012 Torsdag 10:00-12:00   |  Høgskolen i Lillehammer 
Adonis: Poesiens krise i den islam-arabiske kultur 
Den syriske dikteren Adonis, Ali Ahmad Said, har i mange år hatt en meget sterk 
innflytelse innen arabisk litteratur og kultur, både som poet og samfunnskritiker. I sin poesi 
og tenkning forener han, som få andre, vestlig modernitet og arabisk tradisjon. Adonis har 
flere ganger vært aktuell for Nobelprisen. Han bor nå i Paris etter flere års eksil i Beirut. 
Herfra har han tatt til orde for varig forandring i Midtøsten, noe han bare ser skje ved 
endringer i religionsutøvelse og stammekultur. Han sier: «Nøyer de politiske motstanderne 
seg med å bytte ut et regime mot et annet i håp om at det skal være mindre tyrannisk 
og korrupt, er det i virkeligheten en begrensning av opposisjonen i seg selv.» Foredraget 
oversettes fra arabisk. Poeten Gunnar Wærness innleder om det drøyt sekstiårige 
forfatterskapet: Adonis - En bonde fra Qassabin. Midtøstenkorrespondent Amal Wahab gir 
en generell introduksjon. Kunstneriske innslag ved Miriam Segal.  
Gratis inngang og buss fra Nansenskolen via Skysstasjonen kl. 09.30. Retur kl. 12.30 . 
I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen og Lillehammer Museum/Maihaugen 
 
debutantene kommer Torsdag 11:00   |  Søndre Park  |   ParKMOrgEN  
Opplesning ved fire av fjorårets skjønnlitterære debutanter. Sunniva Relling Berg leser 
fra Utfor, Lina Undrum Mariussen leser fra Finne deg der inne og hente deg ut Arne Borg 
leser fra og Didrik Morits Hallstrøm leser fra Du er ikke død før jeg slutter å elske deg. 
Programledere er Magnhild Bruheim og Kjersti Annesdatter Skomsvold. 
Gratis  | Salg og signering av bøker etter arrangementet
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babybokkafé Torsdag 11:00   |  Maihaugkafeen   
Hva leser vi for de minste? Vera Micaelsen presenterer 
et utvalg bøker for de minste og noen for de litt eldre. 
Erlend Loe leser fra Sov for helvete!.  
For barselgrupper og andre som er hjemme med små barn | Gratis 

bokbuffeens festiValmarked  
Torsdag 11:00-17:00 |  Sigrid Undsets plass   
Bokbuffeen er et nettsted utviklet for Den norske 
Forfatterforening, hvor norske lesere finner de bøkene 
de ikke finner i bokhandelen. Forfatterne har overtatt 
restlagrene og selger bøkene sine selv. Gjennom 
Bokbuffeen møtes forfattere og lesere som ikke ser på 
boken som ferskvare. Bokbuffeen har i år sitt eget lille 
festivalbokmarked på i Lillehammer.  
I samarbeid med Den Norske Forfatterforening  

kunstpause Torsdag 11.30-11.45 |  Lillehammer 
Kunstmuseum  
Lillehammer Kunstmuseum inviterer til Kunstpause 
med førvisning i utstillingen Christian Krohgs sene 
kunst - fra Paris til Kristiania. Utstillingsåpning lørdag 
2. juni kl 14.  
Billetter kr. 30  |  Gratis med årskort og for festivalens 
publikum 
 
modernismeVariasJonar 
Torsdag 11.00   |  Kulturhuset 
Banken, Holbøsalen |   
KritiKErsEMiNarEt 
Modernismevariasjonar – 
åpningsforedrag  
Eldrid Lunden er forfattar og 
professor emerita. Ho var leiar av forfattarstudiet ved 
Høgskolen i Telemark 1982-2010. Ho har skrive lyrikk, 
essays og litteraturvitskaplege tekstar. Hennar siste 
utgjeving var Modernisme eller litterær populisme? Eit 
essay om Arne Garborg og Knut Hamsun (2008). Ho opnar 
Kritikerseminaret 2012. 
I samarbeid med Norsk Kritikerlag | Billetter kr. 100  

økonomisk migrasJon Torsdag 12 :00   |   
Søndre Park   |   OVErsEttErtiMEN 
Økonomisk migrasjon i Festung Europa  
En lutfattig moldovsk landsby forsøker med all sin 
energi og oppfinnsomhet å utvandre til Italia, landet 
som flyter av godt betalte jobber og velstand. Et falskt 
curlinglag fra Europas fattigste land får innvilget visum 
til et av verdens rikeste: Norge. Melk og honning er 
en roman om korrupte prester og politikere, nyrer og 
kvinner på billigsalg, apati og kreativitet i ressursknappe 
tider. For sin svarte satire måtte Vladimir Lortsjenkov 
tåle tøffe avhør og beskyldninger om medvirkning til 
urolighetene i Chisinau i april 2009. Oversetter Hege 
Susanne Bergan forteller. 
I samarbeid med Norsk Oversetterforening | Billetter kr. 100 
 
design Torsdag 12:00 
|  Kafeen i Lillehammer 
Kunstmuseum  |   guLLrEKKa 
Ved siden av behov for klær på 
kroppen og lys til å lese: Hva 
driver oss til å bruke stadig mer 
penger på en ny bukse eller en 
designlampe? Er design kunst? En metode? Eller er 
design kun pynt? Hvordan iscenesetter norske forfattere 
sine karakterer gjennom hvilke forbruksvarer de kjøper 
og omgir seg med? Kåserier ved Kathrine Kullberg, 
designer og Torgrim Eggen, forfatter. 
I samarbeid med Norsk Form |  Gratis

litteraturlunsJ  
Torsdag 13:00   |  Søndre Park  |   
LuNsj i ParKEN  
Linda Boström Knausgård 
leser fra Grand mal, fra 
Pegasusprogrammet leser Harald 
Rosenløw Eeg fra Gyldig fravær, 
Brit Bildøen leser fra Adam Hiorths veg og Mikhail 
Sjisjkin leser fra Brevboken. Programleder Linn Rottem. 
Gratis  | Salg og signering av bøker etter arrangementet 
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nordisk rÅd Torsdag 13.00  |  Lillehammer  
Bibliotek  |   dEBatt  
Gir det fortsatt mening å snakke om den nordiske 
modellen, med sosial og økonomisk trygghet for 
innbyggerne? Eller er de nordiske landene i ferd med 
å utvikle seg i ulik retning, avhengig av hvor hardt 
finanskrisen har rammet, om landet står innenfor eller 
utenfor EU, hvorvidt landet har en oljerikdom å hvile 
seg på eller ikke?  
I panelet: Forfatter Hanne-Vibeke Holst (DK), 
journalist og forfatter Göran Rosenberg (SE), forfatter 
og filmskaper Andrí Snær Magnason (I) og representant 
for  tenketanken Civita, Kristin Clemet (N). Ordstyrer: 
Thomas Berg Reinertsen. 
Billetter kr. 100  |  Støttet av Fritt Ord

slutten pÅ den 
europeiske 
Velferdsstaten? 
Torsdag 13:00 | 
Hvelvet 
Finanskrise og 
Eurokrise: Slutten på 
den europeiske 
velferdsstaten slik vi 
kjenner den? Erik S. 
Reinert er norsk sivil- og 
sosialøkonom, professor i teknologi- og 
utviklingsstrategier ved Tallin University of Technology 
og rådgiver i tenketanken Res Publica. Han er som 
eneste nordmann omtalt i verdens mest solgte bok i 
økonomisk idéhistorie, Robert Heilboner’s The Worldly 
Philosophers. Erik Reinerts bok How Rich Countries Got 

Rich…and Why Poor Countries Stay Poor kom på 
Financial Times’ bestselgerliste, og har fått 
oppmerksomhet både fra sentrale økonomer, så vel som 
tidligere president Bill Clinton.   
Billetter kr. 100 
 
olJen i litteraturen 
Torsdag 14:00 | Café Stift 
Hvilke spor etterlater det 
norske oljeeventyret seg i 
norsk litteratur? Hvorfor 
er oljeindustrien et 
eldorado av en kulisse, for 
ikke å si hovedscene, for 
norsk kriminallitteratur? 
Hogne Hongset, Eystein 
Hanssen, Ulrik Imtiaz Rolfsen og Sidsel Dalen skriver 
alle fra den forlokkende, lunefulle og skitne oljens 
univers. Møt forfatterne i samtale med Asle 
Skredderberget. 
Billetter kr. 100 | Salg og signering av bøker etter 
arrangementet 
 
kritisk kapital – historie, teori og  
praksis – paneldebatt. Torsdag 13:30   |  
Kulturhuset Banken, Holbøsalen |  KritiKErsEMiNarEt 
Kritisk kapital  er både den samlede, kollektive kritiske 
produksjon gjennom årene, og den enkelte kritikers egen 
opparbeidete kapital i form av kunnskaper, teori og 
praksis. Kan man snakke om en abstrakt, ikke-pekuniær 
kritisk kapital?  
Arne Melberg (SV/NO) –professor emeritus i allmenn 
litteraturvitenskap, Trond Haugen (NO) – 
forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og kritiker, 
Linn Ullmann (NO) – forfatter, Kristoffer Jul-Larsen 
(NO) – stipendiat ved NTNU, Lilian Munk Rösing 
(DK) – lektor i litteraturvitenskap ved Københavns 
Universitet og kritiker. Paneldebatten blir ledet av Jon 
Rognlien, litteraturkritiker i Dagbladet.                                  
I samarbeid med Norsk Kritikerlag | Inngang kr. 100 
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forskning/penger Torsdag 14:00  |  Hvelvet  |   PENga ELLEr LiVEt 
Hvilken makt bør betaleren ha over forskningen? Hva er et menneskeliv verdt i kroner? 
Skal forskeren motiveres av penger? De nasjonale forskningsetiske komiteer lanserer 
antologien Forskning/penger. Sentrale bidragsytere gir en serie innblikk i den mangfoldige 
og problematiske relasjonen mellom forskning og penger. I sentrum står hele tiden de 
etiske spørsmålene. Innleggsholdere: Eli Feiring om helseforskning og prissetting av 
menneskeliv, Dag Olav Hessen om forskningsfinansiering og Pål Prestrud om 
klimaforskning. Konferansier: Erik Tunstad.  
Gratiseksemplarer av boken deles ut under arrangementet. I samarbeid med Forskningsetiske 
komiteer | Gratis.  
 
et hJerte for syria, og med syria i hJertet Torsdag 13:30   |   Nansenskolen 
Intervju og samtale med årets Bjørnson-foreleser, den syriske dikteren Adonis  
«Eksil er så mangt. Sensur, forbud, utvisning, fengsel, mord», sier Adonis, som lenge har 
vært en kontroversiell stemme både i skrift og tale i den arabiske kulturen. Her møter han 
til samtale med midtøstenkorrespondent Amal Wahab, som spør: Hvilke muligheter har 
poeten og poesien i et eksil? Og hva nå i Syria? - Møt opp og delta i samtalen!  
I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen og Lillehammer Museum/Maihaugen | Gratis. 
 
norsk litteratur etter handlingsregelen Torsdag 15:00   |   
Lillehammer  Bibliotek  |   OPPLysNiNgstid  
Med handlingsregelen for bruk av oljepenger som ble lansert 29.mars 2001 begynte en ny 
tidsregning i norsk økonomi og politikk, men hva med skjønnlitteraturen? 
Samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet Maria Berg Reinertsen leser norsk 
skjønnlitteratur fra de siste ti årene opp mot Statsbudsjettet. Hva slags økonomisk 
virkelighet er det som fremtrer i skjønnlitteraturen og hvordan stemmer den med den 
offesielle versjonen av norsk og internasjonal økonomi  slik den fremkommer i 
Statsbudsjettet for 2012? Billetter kr. 100 
 
krigen i ungdomslitteraturen Torsdag 15:00   |  Galleri Zink  |   aLdri VOKsEN  
Hvordan har populær- og ungdomslitteraturen speilet krig og konflikt fra 1945 og til i 
dag? Axel Hellstenius, forfatter av Fittekvote og fjorårets UPrisvinner vil snakke litt om det 
litteraturhistoriske og mest om de bøkene han leste som ung. Og hvordan dette påvirket 
han i arbeidet med en bok om unge menneskers vei inn i dagens norske forsvar – og vår 
tids kriger.  
I regi av Pegasusprogrammet | For voksne | Gratis inngang  
 
trenger Vi biblioteket om 20 År? Torsdag 15:00   |  Kafeen i Lillehammer 
Kunstmuseum |   FrEMtidsBiBLiOtEKEt 
Bibliotekene befinner seg i ei brytningstid, hva med framtidsbiblioteket? Vi tar 
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diskusjonen. I panelet møter vi Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket,  Jon Bing, 
Universitetet i Oslo, Guro Voss Gabrielsen, Norsk Form og Sigmund Løvåsen, 
Forfatterforeningen. Ordstyrer er Erling Fossen. I samarbeid med Oppland fylkesbibliotek, 
Nasjonalbiblioteket og Norsk bibliotekforening  |  Billetter kr. 100  
 
ko un og Jonas gahr støre Torsdag 15:00 | Kulturhuset Banken, festsalen 
Sør-Korea er en svært viktig handelspartner for Norge, men det er likevel et land vi hører 
lite om. Koreansk litteratur er også i beskjeden grad kjent her hjemme. Sør-Koreas 
viktigste nålevende forfatter, Ko Un, møter Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre til 
en samtale om kultur og litteratur, menneskerettigheter og ytringsfrihet og om 
forskyvningene i global makt og innflytelse fra vest mot øst. Ko Un har skrevet poesi, 
romaner, reiseskildringer, essays og jobbet som oversetter. I det pågående hovedverket 
Maninbo Ti tusen liv forsøker han å gi stemme til alle mennesker han har møtt på sin vei.  
I 2007 kom en diktsamling med zen-poesi ut på norsk med tittelen Hva. Ko Un holder i 
tillegg årets hovedforedrag på festivalen der han blant annet forteller om et begivenhetsrikt 
liv som poet, buddhistmunk og politisk opposisjonell. Programleder: Harald Bøckman.  
Billetter kr. 100  |  Støttet av Fritt Ord 
 
hVordan finne bokskatten? Torsdag 16:00 | Sigrid  
Undsets plass Drømmer du om å finne verdifulle førsteutgaver bortgjemt på et 
loppemarked eller trenger du tips til hva det kan lønne seg å se etter i bokhyllene i 
bruktbutikken? Anders Guldhaug fra Damms Antikvariat forteller om hva som er 
verdifullt pengemessig, men helt uinteressant litterært, og om det som kan være interessant 
litterært, men helt uinteressant pengemessig! Har du en gammel bok du lurer på hva er 
verdt? Ta den med, så får du en prisvurdering.  
I samarbeid med Damms Antikvariat  |  Gratis 
 
lhmr Torsdag 16:00  |  Gravdahl Bokhandel 
Øyvind Berg og Terje Thorsen, to utflytta poeter med lokal tilknytning, møtes for å snakke 
om poesi, penger og Lillehammer.  
Gratis 
 
hVa er forleggerens rolle i framtida?  Torsdag 16:00   |  Lillehammer  
Kino,  sal 2 
Paneldebatt med utenlandske og norske forleggere. 
•   Vil nettbokhandlere ta over forlagsfunksjoner? 
•   Blir bokhandelen et utstillingslokale mer enn et salgslokale, hvor elektroniske utgaver 
bestilles? 
•   Blir selvpublisering regelen eller unntaket? 
•   Vil forfatterne etterspørre redaksjonelle tjenester i stedet for at forlagene etterspør tekster? 
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•   Er engelskspråklig litteratur og dens store 
tilgjengelighet over nett en trussel mot oversatte bøker? 
Panel: Norske og utenlandske forleggere 
Ordstyrer: Kristenn Einarsson, direktør i Den norske 
Forleggerforening  
I samarbeid med Forleggerforeningen | Billetter kr. 100 
 
billig mat – Ja takk? 
Torsdag 16:00   |  Hvelvet |   
PENga ELLEr LiVEt 
Debatt om matpriser 
og norsk 
matproduksjon. 
Betaler vi for mye for 
maten? Snylter bonden på 
norske skattebetalere? Har 
norsk landbruk livets rett? 
Statsviter og tidligere landbruksforsker Svenn Arne Lie 
og journalist Espen Løkeland-Stai startet året med 
utgivelsen av debattboka En nasjon av kjøtthuer. Ni myter 
og en løgn om norsk landbrukspolitikk. Finansmann Trygve 
Hegnar og Senterpartiets Per Olaf Lundteigen stiller til 
debatt med forfatterne av boka. Debattleder er Helene 
Bank. Billetter kr. 100  |  Salg og signering av bøker etter 
arrangementet |  Støttet av Fritt Ord 
 
helene bank Torsdag 
17:00   |  Søndre park  |   
FOLKEtaLE  
Pengemakt eller 
folkemakt? 
Helene Bank har utdanning 
innen naturvitenskap, 
økonomi og politikk. Hun 
har arbeidet i en rekke 
organisasjoner med 
miljøspørsmål, utviklingsspørsmål og spørsmål knyttet til 
bl.a. Verdensbanken og WTO. Flere norske partier har 
brukt hennes kompetanse, og også flere afrikanske land. 
Helene Bank er flittig brukt som gjesteforeleser på 

skoler, universiteter, i frivillige organisasjoner og politiske 
partier. Hun er nå spesialrådgiver i For Velferdsstaten. 
Gratis 
 

 

 
60-70-80 Torsdag 17:00   |  Kulturhuset Banken, 
Festsalen  |   NOrdisK FOrFattErMØtE  
Tre forfattere, tre tiår, tre land. 
Merethe Lindstrøm debuterte med novellesamlingen 
Sexorcisten og andre fortellinger i 1983. Siden har hun 
skrevet flere novellesamlinger, romaner og en barnebok. 
Lindstrøms bøker er blitt nominert til flere priser, og 
i 2009 ble hun tildelt Dobloug-prisen for sitt samlede 
forfatterskap. Dager i stillhetens historie (2011) er hennes 
nyeste roman. For den har hun fått både Nordisk Råds 
litteraturpris og Kritikerprisen. Merethe Lindstrøm bor 
i Oslo. 
Linda Boström Knausgård debuterte i 1998 med 
diktsamlingen Gör mig behaglig för såret. Hun har skrevet 
flere radiodokumentarer. Novellesamlingen Grand Mal 
er hennes første prosabok. Den utkom i Sverige i 2011 
og i Norge i 2012. Boka har fått varm mottakelse i 
begge land. Flere anmeldere trekker fram intensiteten, 
intimiteten og desperasjonen i tekstene hennes. Linda 
Boström Knausgård bor i Ôstermalm. 
Josefine Klougart debuterte i januar 2010 med romanen 
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Stigninger og fald, som ble nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2011. I 2010 utkom 
prosaboken Den vind man mangled, og i 2011 fulgte romanen Hallerne. I 2011 fikk hun den 
danske kongefamiliens pris, The Royal Prize of Culture, for sitt forfatterskap. En ny roman, 
Én af os sover, kom tidligere dette året. Klougart bor i København.Tre sterke forfattere i 
samtale med Ane Nydal. 
Billetter kr. 100  |   Salg og signering av bøker etter arrangementet 
 
spilleren dostoJeVskiJ Torsdag 17:00   |  Lillehammer Bibliotek  |   
KLassiKErtiMEN   
Fjodor M. Dostojevskij er en av Russlands og vel også en av verdens største forfattere. 
Skrive kunne han, men penger – det kunne han ikke noe med. Derfor levde han store 
deler av livet i fattigdom og måtte sende fra seg kapitler av sine store romaner til 
trykking før boken var ferdig. Spillegalskapen red ham i mange år. Både den og hans 
suicidale forhold til penger toppet seg med romanen Spilleren, som samtidig markerer 
kulminasjonspunktet for både spillegalskap og pengeforakt, eller var det pengedyrkelse han 
bedrev? Peter Normann Waage, som har utgitt en kritikerrost monografi om Dostojevskij 
som ble beæret med en pris i dikterens hjemby St. Petersburg, forteller om romanen og 
Dostojevskijs liv, med og uten penger. 
Billetter kr. 100 
 
den arabiske VÅren ett År etter  Torsdag 17:00   |  Lillehammer 
Kunstmuseum  |   HOVEddEBattEN 
Tahrir betyr frigjøring på arabisk. Tahrir-plassen i Kairo har blitt et symbol for de fredelige 
protestene mot undertrykkelse i Midtøsten og Nord-Afrika. Kvinner og menn har stått 
på barrikadene i Egypt og en diktator måtte gå, men er ytringsfriheten blitt styrket? Har 
kvinner fått mer innflytelse? Er Syria på vei til borgerkrig eller frigjøring? Hvordan kan 
omverden støtte kravet om frigjøring i disse landene? Vi inviterer til en samtale om den 
arabiske våren ett år etter.  
Deltakere:  Amal Wahab, Klassekampens Kairo-korrespondent. Sara Azmeh Rasmussen, 
skribent og kjønnsdebattant med bakgrunn fra Syria. Ina Tin, fagansvarlig for Midtøsten 
og Nord-Afrika, Amnesty International. Ordstyrer: Kai Kverme, prosjektkoordinator ved 
Senter for Islam og Midtøstenstudier ved UiO.  
I samarbeid med Amnesty International Norge | Billetter kr. 100  |  Støttet av Fritt Ord  
 
Juha itkonen Torsdag 17:00   |  Galleri Zink  |   NOrdisK FOrFattErMØtE  
Juha Itkonen er en av Finlands mest framtredende og populære yngre forfattere. I hans 
siste roman Sytten, som nylig er oversatt til norsk, møter vi en syttenårig gymnasiast med 
forfatterdrømmer. Tjue år senere har han oppnådd å bli en forfatter med stor suksess, 
men når han gir ut en roman med klare selvbiografiske trekk er verken kritikernes eller 
publikums tilbakemeldinger like hyggelig. I en anmeldelse anklages forfatteren i romanen 
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for homofobi. I eposter fra en 
gammel kollega, fra den gangen 
han var sytten år og hadde 
sommerjobb på kjøpesenter, 
kritiseres han for å juge. 
Men hva er egentlig 
virkelighet i en roman? 
Programleder: Oscar Rossi. 
Billetter kr. 100 | Støttet av Finsk-
Norsk Kulturinstitutt

er det penger i norsk 
litteratur? Torsdag 
18:00   |  Café Stift   
Samfunnsøkonom 
og journalist i 
Morgenbladet Maria 
Berg Reinertsen har 
jaktet på penger i 
norsk skjønnlitteratur 
fra det siste tiåret. I denne 
programposten introduserer 
hun et knippe forfattere som gjennom 
opplesning viser eksempler på det hun har funnet. 
Opplesning ved blant andre Øyvind Berg, Merethe 
Lindstrøm og Ingvild H. Rishøi.  
Billetter kr. 100

brennande nesler Torsdag 18:00   |  Bjerkebæk  |   
tEatErFOrEstiLLiNg  
Hulda Garborg samlet fra tid til annen noen venninner 
hjemme på Labråten til «torsdagskveld». 
Hva foregikk en slik torsdag i 1912, da malerinnen 
Kitty Kielland, journalisten og politikeren Fernanda 
Nissen, forfatterne Barbra Ring og Sigrid Undset var 
gjestene? Hva var de opptatt av? Det var ikke mye 
tanketomt «small talk» i Torsdagsklubben. I Brennande 
Nesler får du et innblikk i samtalene de førte og livene 
de levde. Stykket er blitt til i et samarbeide mellom 

Asker Museum og det Norske Teatret. Det er ikke et 
dokumentarstykke, men fri fantasi med noen røtter i 
virkeligheten. 
Manuskript: Ingrid Morken og Barthold Halle 
Hulda Garborg: Wenche Medbøe 
Kitty Kielland: Ragnhild Hilt 
Fernanda Nissen: Grethe Ryen 
Barbra Ring: Ingunn Beate Øyen 
Sigrid Undset: Silje Storstein 
Regi: Barthold Halle 
I samarbeid med Det Norske Teater og Asker Museum| 
Billetter kr. 250 / 200 
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nokas  
Torsdag 18:00 | 
Lillehammer Kino, 
sal 3 |   FOrFattEr 
VELgEr FiLM 
Kven er redd for 
Erling Havnå? 
Nokas er filmen om 
norgeshistoriens 
største ran. 5. 
april 2004 blei 
ein tellesentral 
i Stavanger tilhøyrande Norsk Kontantservice 
(NOKAS) rana av tungt væpna og maskerte menn. 
Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland blei skoten 
og drepen, og gjerningsmennene kom unna med 
57,4 millionar kroner i ransutbytte. Nokas hadde 
premiere i oktober 2010 og fekk strålande mottaking 
av både publikum og kritikarar. Hadde det vore 
opp til ein av ranarane, den såkalla sleggemannen 
Erling Havnå, hadde filmen aldri blitt laga. Kva slags 
forbrytarportrett teiknar filmen? Forfattar Marit Eikemo 
innleier om filmen Nokas. Erik Skjoldberg (2010).                                                                              
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb |  Billetter kr. 100 (kr 
50 for medlemmer)   
 
solstad om thomas mann Torsdag 18:00 | Felix 
Pub & Scene - Puben   
Dag Solstad snakker om Thomas Mann. I samarbeid med 
Klassekampen  | Gratis inngang 
 
unge poeter Torsdag 18:00 | Galleri Zink 
Tre unge kritikerroste poeter leser fra sine bøker: Lina 
Undrum Mariussen debuterte i 2011 og vil lese fra 
diktsamlingen Finne deg der inne og hente deg ut, som 
hun vant Tarjei Vesaas debutantpris for tidligere i år. 
Rebecca Kjelland debuterte i 2007 med Akkorda under 
fluktlinja og ga i 2011 ut Leve gammaldansen! Vilde 
Heggem debuterte i 2007 med Akkurat her er det det 
verker etterfulgt i 2011 av Hvis trærne. Thomas Marco 

Blatt, poet, kritiker i Dagbladet og forhenværende 
tidsskriftredaktør vil være kveldens vert og poetiske 
gentleman.  
Billetter kr. 100  | Salg og signering av bøker etter 
arrangementet 
 
hagefest for alle! 
Torsdag 18:00-22:00  | 
Nansenskolen   
Litteratur, musikk, mat  
og vin i Nansenskolens  
vakre hage. 
Tradisjonen tro blir det en 
trivelig hagefest! Trio Fattal 
byr på et nydelig program 
med arabisk musikk. Tove Nilsen lover artige Ord for 
natten. Appell ved Sara Azmeh Rasmussen og stand-
up forfatterscene. Mat fra grill og vinsalg. (Hvis regn, 
innendørs program.) 
I samarbeid med Nansenskolen og Norsk Forfattersentrum | 
Billetter kr. 100

translunar paradise 
Torsdag 19:00   |  Kulturhuset 
Banken, Festsalen  |   
FOrEstiLLiNg  
Vi er så heldige å kunne 
presentere forestillingen 
Translunar Paradise av Theatre 
Ad Infinitum, et rytmisk, bevegelig 
og sterkt teaterstykke med fantastisk og 
intens bruk av masker, levende musikk og uten ord.  
Etter at hans kone går bort, flykter William til et paradis 
av fantasi og minner, et sted langt fra den sorgen han 
befinner seg i. Han fornekter hennes bortgang og 
tviholder på minnene om henne i livet. Rose kommer til 
han en siste gang, for å vise sin kjærlighet og for å hjelpe 
han til å gi slipp. Et teaterstykke om kjærlighet, livet og 
døden skrevet og regissert av George Mann og spilt av 
Kim Heron, Deborah Pugh og George Mann. 
Billetter kr. 150 
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kortlest Torsdag 19:00   |  Café Stift     
2012 er utropt til «The year of the (digital) short story». På Twitter viderebringes 
litteraturen gjennom poetiske støt og pregnante 140-tegnsfortellinger. Vi leser i økende 
grad tekster på brett og mobil.  Amazon oppretter korttekstserien Kindle Singles. Og 
Gyldendal lanserer appen Kortlest. Hva gjør alt dette med litteraturen? Marit Grøtta 
Litterære bagateller gir en introduksjon til korttekstens historie, Vidar Kvalshaug og Frode 
Grytten forteller om å uttrykke seg stort på liten plass i 2012 og vinneren av Gyldendals 
skrivekonkurranse Kortlest presenteres. 
I samarbeid med Gyldendal og Vinduet  | Billetter kr. 100

Vil du bli millionær eller forbli litterær? Torsdag 19:00 | Maihaugsalen 
Husker du da Arve Juritzen var programleder for tv-konseptet Vil du bli millionær? Det var 
før han ble Norges mest lønnsomme forlegger og gjorde Cecilia Samartin til bokmillionær 
i de tusen hjem. Fire forfattere møter Juritzen til samtale i millionærstolen denne kvelden. 
Vi forventer å se en champagneglad Anne B. Ragde, en verdensgåtebejaende Jostein 
Gaarder, en selvransakende Tomas Espedal og en kjempende Anne Oterholm. Åstedet 
er Maihaugsalen, for anledningen omdøpt til Mammons tempel, der Juritzen vil stille 
de fire forfatterne ærlige, frekke og overraskende spørsmål om penger, gryn, cash, spenn, 
gærninger og den sterkeste kapitalen av dem alle: Litteraturen. 
Billetter kr. 150 | Salg og signering av bøker etter programposten 
 
barnebokbar Torsdag 19:00   |  Nikkers Sport     
Seks forfattere presenterer barne- og ungdomsbøkene sine, og denne kvelden leser de 
for nysgjerrige voksne. Hør noe av det beste av nyere litteratur for unge mennesker. En 
spennende og morsom time med Camilla Kuhn, Hans Sande, Anna Fiske, Arne Svingen, 
Magnhild Bruheim og danske Josefine Ottesen. Konferansier er Jon Ewo. 
I samarbeid med Norske Barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) | Gratis inngang  
 
Jens lapidus Torsdag 20:00  |  Søndre Park |  KriM i ParKEN    
Jens Lapidus er bosatt i Stockholm. Han er jurist, og inspirasjon 
til å begynne å skrive fikk han en dag etter jobb i Tingsrätten. 
Han var full av inntrykk etter å ha sittet i rettssalen og 
lyttet til menneskene «fra den andre siden av skranken». 
I 2006 kom Lapidus’ første bok, Snabba Cash, en av 
2000-tallets mest solgte og omtalte bøker i Sverige. 
Snabba Cash er første bok i krimtriologien Stockholm Noir 
fra Stockholms underverden. Andre bok er Aldrig fucka 
upp. Tredje bok, Livet deluxe, kom i 2011. Programleder 
Magnhild Bruheim.  
Gratis
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mÅnen snur den 
sVarte sida til 
Torsdag 21:00   |  Café 
Stift  |   LittFEst  
Marit Tusviks dikt 
og prosa  
Møt forfatteren Marit 
Tusvik i samspill 
med musikeren Hege 
Rimestad på elektrisk 
fele og ukulele. Kom! 
La deg trøstes, vugges og rives med i denne poetiske 
minikabareten av opplesning, musikk og sang i kveldens 
musikalske bølgeslag mellom Marit Tusviks dikt og 
hennes siste bok 26 små romaner og svenske, engelske og 
franske sanger av bl.a. Hambe, Melanie og Vysotskij. 
Billetter kr. 150 

nÅr boblene brister Torsdag 21:00   |  
Lillehammer Kino, sal 3 
Filmen viser hvordan «Terra-kommunene»  ble 
lurt. Hans Petter Molands finansdokumentar tar 
utgangspunkt i Vik i Sogn, hever blikket og ser ut på 
den brutale økonomiske virkeligheten som herjer verden. 
Regissøren tar med seg tidligere ordfører fra Vik i Sogn 
til USA, London og Aten for å se nærmere på årsakene 
til «finansielle bobler»  i markedet - og ikke minst deres 
kollaps. Hvordan kan en norsk kommune tape pengene 
sine i det såkalte globale finansielle casinoet?  Hvordan 
er det mulig at kommunens fremtidige inntekter brukes 
til å kjøpe finansprodukter som er konstruert for at 
kommunen skal tape alle pengene? 
I samarbeid med Lillehammer Kino |  Billetter kr. 95,- 
Festivalpass går gratis

piratliV Torsdag 21:00 | Felix Pub og Scene - Puben 
|   FEstiVaLPuB 
Anders Odden, sentral aktør på den norske metalscenen 
i en årrekke, samtaler med Eirik «Billy» Norheim om sin 

nye bok Piratliv. Etterpå spiller bandet hans Magenta på 
scenen i kjelleren.  Gratis

magenta Torsdag 22:00 | Felix 
Pub og Scene – Konsertsalen |   
FEstiVaLPuB 
Et alternativt rockeband som 
ga ut sin første EP, Secret Sky, i 
1997. 15 år senere feires det med 
å utgi trilogien MAGENTA AUS 
NORWEGEN I, II og III. De siste ti årene har Magenta 
turnert hyppig i Europa, og nå er det på tide å turnere 
hjemlandet. Bandet har alltid vært vanskelig å sette i 
bås og det vil de fortsette med i fremtiden. Det som er 
sikkert er at de leverer varene fra scenen. 
I samarbeid med SubUnit Rockclubb |   Billetter kr. 100  

litteraturquiz Torsdag 22:00   |  Kulturhuset 
Banken, Festsalen  
Tradisjonen tro blir Norges mest prestisjetunge 
litteraturquiz avholdt under Norsk Litteraturfestival, 
denne gangen med fokus på penger i litteraturen. 
Spørsmålene blir utarbeidet og stilt av de eminente og 
drevne quizmasterne Anne Bull-Gundersen og Cato 
Schiøtz. Mål dine litteraturkunnskaper med godtfolk fra 
fjern og nær i en lystig og tradisjonsrik konkurranse.  
Billetter kr. 100  | Maks fem personer per lag. | Påmelding  på 
festivalkontoret.

mammon og bibelen Torsdag 23:00 |  
Lillehammer kirke |   i tOLVtE tiME 
Skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige 
Mammon. 
Om Bibelen og pengene. Hvorfor er Jesus så opptatt 
av bildet på mynter? Hva sier Bibelen om renter? Må 
en velge mellom å tjene Gud og å tjene penger? Hva 
har økonomien i det bibelske bondesamfunnet med vår 
seinkapitalistiske tid å gjøre? Forfatter Håvard Rem og 
bibeloversetter Anders Aschim samtaler og leser. 
I samarbeid med Bibelselskapet |  Billetter kr. 100
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hyggelig pub med god 
musikk og stemning

Åpent hVer dag fra 11 til 03

haakons pub 

storgaten 95

lillehammer

Bli medlem av Sigrid Undset-selskapet!
www.undset.no

 

 
 
 
 "Og jeg ble stor pike, og jeg ble voksen. Og jeg lærte å kjenne mere og mere av livet. 

Også fattigdommen. Men det verste av den hadde jeg sett, med småbarns visjonære instinkt - den 
ydmykelse som truer de fattige i verden - den dag jeg stod å følte meg som en liten forbryterske  da 

skomakerkonen i Balkeby tok og gjemte bort duken Gerda." 
Fra "Fattige skjebner"
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litteraturtoget Fredag 09:37   |  Fra Oslo til Lillehammer  
På morgentoget fra Oslo til Lillehammer møter du Sigbjørn Johnsen om sine 
favorittpoeter og litt om penger på bok. Ønsker du en god og litterær start på dagen og vil 
du at festivalen skal starte allerede på veien? Bestill billett gjennom NSB til toget kl.09.37 
og gå inn på kupeen som er skiltet med Litteraturtoget.  
 
smal  litteratur: ingen smal sak Fredag 10:00-12:00   |  Breiseth Hotel 
Penger og ytringsfrihet.  Bjørnson-Akademiet inviterer til seminar om 
bokhandlersituasjonen og muligheten for distribusjon av smal litteratur. 
I hvilken grad er distribusjonssystemet både en hjelp og et hinder for at folk skal få 
skaffet seg utgivelser? Hvordan er poesiens plass i de store bokhandlerkjedene, og hvilke 
muligheter har de mindre forlagene til å distribuere sine smale utgivelser i bokhandelen? 
Innlegg ved: Øivind Arneberg, forlegger Arneberg Forlag, Kristenn Einarsson, direktør 
for Den norske Forleggerforening og Anne Fløtaker, forlagssjef Cappelen Damm. 
Kunstneriske innslag: Knut Ødegård og Øystein Hauge. 
I samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet | Gratis

glengarry glen ross Fredag 10:00   |  Lillehammer  
Kino, sal 3  |   FiLM Og FrOKOst 
Fire eiendomsmeglere kniver om å bli den neste toppselgeren i et lite eiendomsfirma.  
I løpet av én kveld får man se hele spekteret av menneskelig utnyttelse: grådighet, 
manipulasjon og spekulering. Historien er basert på et skuespill av David Mamet. 
Glengarry Glen Ross er en øvelse i logikkløsning, der avsløringen av hvem som kommer 
seirende ut og hvem som sitter igjen som skyldig vil gi deg frysninger nedover ryggen. 
Frokosten serveres mens filmen innledes. 
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb |  Billetter kr. 150  (kr. 100 for medlemmer)  Billetten 
inkluderer frokost. 
 
forbrugerVeiledning eller kritisk refleksion? Fredag 10:00   |   
Kulturhuset Banken, Holbøsalen |   KritiKErsEMiNarEt 
Lilian Munk Rösing, lektor i litteraturvitenskap ved Københavns Universitet og kritiker 
i Information, drøfter den europeiske litteraturkritikkens to ulike historiske røtter: en 
opplysningstradisjon, som anså kritikken for å være en domsavsigelse, og den tidlige tyske 
romantikken, som anså kritikken for litteraturens vitale selvrefleksjon.  
I samarbeid med Norsk Kritikerlag | Billetter kr. 100  
 
mannord = rykte Fredag 11:00  | Kulturhuset Banken, Holbøsalen|  KritiKErsEMiNarEt 
Islandsk litteratur i kapitalens kjølvann  
Bjarni Bjarnason, forfatter av Mannord, vil samtale med oversetter Silje Beite Løken om 
hvordan Islands økonomiske krise har ført til et ras i den allmenne tilliten mellom landets 
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innbyggere. Går det an å gjenopprette tilliten? Kan man 
kjøpe seg ut av et dårlig rykte?  
I samarbeid med Norsk Kritikerlag | Billetter kr. 100 
 
fra maskin til menneske Fredag 11:00 | Hvelvet 
Hva er det som får folk til å hoppe opp av sengen og glede 
seg til å gå på jobb? Hva slags arbeidsmiljø gir skaperkraft, 
utvikling og resultater på mange plan? Hvordan kan man 
skape organisasjoner som tilrettelegger og tar vare på det 
enorme potensialet som bor i mennesker? Det er noen 
av spørsmålene Annicken Rød er lidenskapelig opptatt 
av. Hun vil fortelle historier og slå et slag for viktigheten 
av det å være en rebell, også i forretningsverdenen. 
Annicken Rød har de siste 10 årene jobbet med 
mennesker og bedriftskultur, først som kultursjef i 
den norske teknologibedriften Tandberg og i dag som 
Kulturevangelist i det amerikanske IT-selskapet Cisco. 
Billetter kr. 100 
 
for en neVe euro  
Fredag 11:00 | Kafeen 
i Lillehammer 
Kunstmuseum |  
OPPLysNiNgstid 
Et foredrag 
om økonomisk 
kriminalitet, prangende 
forbruk og hva slags 
Italia vi kommer til 
å se i kjølvannet av 
eurokrisen. Simen 
Ekern, forfatter og journalist i Dagbladet, er en av 
Norges fremste kjennere av italiensk politikk og 
samfunnliv. I bøker som Berlusconis Italia og Roma har 
han gitt viktige bidrag til vår forståelse av samtidens 
Italia. For sistnevnte vant forfatteren i 2011 Brageprisen 
i klassen for sakprosa.  
Billetter kr. 100 | Salg og signering av bøker etter 
arrangementet  | Støttet av Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening   

kVinnens røst Fredag 
11:00   |  Søndre Park  |   
ParKMOrgEN  
Opplesning ved fire sterke 
kvinnestemmer. Kristine 
Tofte leser fra Song for Eirabu, 
Ingvild Rishøi leser fra Fru 
Berg, Karine Nyborg leser fra Ikke 
rart det kommer kråker og Thea 
Selliaas Thorsen leser fra Ovid.  Programleder Ane Nydal. 
Gratis  
 
lyden aV litterær autoritet Fredag 
12:00  |  Kulturhuset Banken, Holbøsalen |   
KritiKErsEMiNarEt  
Mellom tekst og tale. Litteraturkritikk i NRK – 
foredrag med lydklipp ved Kristoffer Jul-Larsen  
Kristoffer Jul-Larsen, stipendiat ved NTNU, vil belyse 
kritikerens pendling mellom å representere faglig 
autoritet og publikums smak når kritikken trer inn i 
radiomediet og kritikken blir ikledd kritikerens egne, 
faktiske stemme. Med det fikk kritikken nye utfordringer i 
å presentere sitt innhold på en troverdig og populær måte.  
I samarbeid med Norsk Kritikerlag | Billetter kr. 100  
 
hyttedrømmen Fredag 12:00   |  Kafeen i 
Lillehammer Kunstmuseum |   guLLrEKKa 
Finnes det noen nordmenn som ikke har tilgang til 
hytte? Med en halv million hytter i et land med fem 
millioner innbyggere, er det et stort utvalg: Primitive, 
luksuriøse, avsidesliggende uten bilvei, leiligheter i drive 
in-komplekser. Er drømmen om egen hytte et av våre 
nasjonale kjennetegn? Kåserier ved Hege Maria Eriksson, 
fagsjef i arkitektur, Norsk Form og Bjørn Gabrielsen, 
forfatter og kritiker. I samarbeid med Norsk Form |  Gratis

prisutdelinger Fredag 12:00 | Søndre Park |  
OVErsEttErtiMEN 
Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond 
(BOF) deler ut Oversetterprisen og Trofastprisen. 
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Oversetterprisen tildeles en oversetter for hans eller 
hennes samlede virke, en som i sitt arbeid har utmerket 
seg ved bredde og kvalitet. Prisen er på kr 50 000. 
Trofast er BOFs hederspris til en person som over tid 
har gjort en særlig innsats for å fremme den oversatte 
skjønnlitteraturens stilling i det norske litterære kretsløp. 
Etter blomster og virak blir det møte med prisvinnerne. 
I samarbeid med Norsk Oversetterforening |  Gratis 
adam zagaJewski 
Fredag 12:00 | Café Stift  |  
iNtErNasjONaLt FOrFattErMØtE  
Adam Zagajewski, en av Polens 
fremste forfattere, har skrevet poesi, 
romaner og essays. Nobelprisvinner 
i litteratur Czesław Miłosz skrev 
i 1985 at Zagajewski “er en hyllest til vårt Sentral-
Europa og til enheten i et Europa som er blitt kunstig 
delt i “vest” og “øst””. Forfatteren er bosatt i Krakow og 
i USA, der han underviser i litteratur, blant annet ved 
University of Chicago og det prestisjefylte kollegiet 
The Committee on Social Thought. Han har mottatt en 
rekke utmerkelser, blant annet European Poetry Prize, 
Guggenheim Fellowship og Tomas Tranströmer Poetry 
Prize. Diktet Try To Praise The Mutilated World fikk mye 
oppmerksomhet da det ble trykket i The New Yorker etter 
11. september. Samtalen og opplesningen med Zagajewski 
blir ledet av professor Nina Witoszek.  
Billetter kr. 100  | Intervjuet vil foregå på engelsk.  
 
litteraturlunsJ 
Fredag 13:00   |  Søndre 
Park  |   LuNsj i ParKEN  
David Vann leser fra 
Caribou Island, Hanne-
Vibeke Holst leser fra 
Unnskyldningen, fra 
Pegasusprogrammet leser 
Erlend Loe fra Kurt blir 
grusom og Frode Grytten 

leser fra Saganatt. Programleder Linn Rottem. Gratis  | 
Salg og signering av bøker etter arrangementet 
 
ømhetens finanser Fredag 13:00 | Hvelvet 
Vi beveger oss mot et nytt samfunn – preget 
av gjennsomsiktighet og åpenhet. Det preger 
mediesamfunnet, det påvirker kulturen og det vil endre 
den økonomiske tenkningen. Mennesket   – med sin 
misunnelse, gjerrighet og begjær – er omsider på vei 
inn i økonomiske modeller. Det er også rausheten, 
vennligheten og omtanken. Kathrine Aspaas er 
siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, 
med en master i økonomi og politikk fra New School 
University i New York. Hun har en særlig interesse for 
hvordan mennesker behandler hverandre, og hva som 
driver oss. Irene Nygårdsvik er forskeren bak Raushetens 
og verdighetens økonomi - skaperkraft som økonomiens 
livsnerve, en økonomisk tenkning basert på samtaler 
mellom kunstnere og bedriftseiere. Kathrine Aspaas og 
Irene Nygårdsvik om sine bokprosjekter Sosial økonomi 
og Raushetens økonomi.  
Billetter kr. 100 
 
den nye 
arbeiderlitteraturen 
Fredag 14:00   |  Café Stift   
I Sverige har litteraturen de 
siste årene blitt farget av ekte 
erfaringer og levd liv i form av 
en revitalisering av den såkalte 
arbeiderlitteraturen. Forfatterne Johan Jönson og 
Kristian Lundberg er sentrale representanter. Begge har 
fått sine gjennombrudd med en slags vitneskildringer 
av hvordan det er å være ufaglært lønnsarbeider i 
senkapitalismens og globaliseringens tid, i henholdsvis 
Efter arbetsschema og Yarden. Ser vi en tilsvarende 
tendens i den norske litteraturen? Vi har invitert Jönson 
og Lundberg til en samtale med de norske forfatterne 
Marit Eikemo og Frode Grytten. Programleder: 
Cathrine Sandnes. Billetter kr. 100
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pengene og liVet! Fredag 14:00   |  Lillehammer  Bibliotek   
Hvor interessant er penger for biografen som skal forsøke å forstå en forfatters liv og verk? 
Hvilken muligheter ligger i å se på forholdet mellom økonomisk, sosial og kulturell kapital 
i forfatterbiografien? Ivo de Figueiredo, Tore Rem og Arnhild Skre samtaler om litteratur, 
penger og annen kapital med utgangspunkt i biografiene de har skrevet om henholdsvis 
Henrik Ibsen, Jens Bjørneboe og Hulda Garborg. 
Billetter kr. 100 | Salg og signering av bøker etter arrangementet  |  Støttet av Norsk faglitterære 
forfatter- og oversetterforening 
 
standup forfattersCene Fredag 14:00  |  Sigrid Undsets plass  |   sigrid scENE 
Hør blant andre forfatterne fra årets forfatterseminar på Nansenskolen, Forfatternes Hus.  
I samarbeid med Nansenskolen | Gratis 
 
thure erik lunds tildragelser Fredag 15:00   |   
Kulturhuset Banken, Holbøsalen 
«Ikke si noe som andre kan tjene penger på. Ikke prøv å få dustene til å tenke», sier 
fortelleren i en av Thure Erik Lunds romaner. Men hva med Lund selv? Er det ikke 
akkurat det han gjør? Hva er tekstens verdi, annet enn som salgsvare? Hva er en misforstått 
lesning verdt? Og hvor langt ut av grepet deres går det egentlig an å skrive seg? Thure Erik 
Lunds litterære univers er noe helt for seg selv. Det er sjelden i norsk samtidsprosa å se 
en forfatter som så til de grader har skrevet seg inn i litteraturen og erobret nye språklige 
virkeligheter. Skribent og kritiker Ole Øyvind Sand Holth vil samtale med Lund om hans 
litterære oppdagelser, skriving og forholdet til penger.  
Billetter kr. 100

forbrytelse og penger Fredag 15:00   |  Kafeen i Lillehammer Kunstmuseum    
Forfatterne Jens Lapidus (S) og Kjetil Østli (N) har begge skrevet om forbrytere og 
kriminelle miljøer. Hva driver mennesker inn i kriminalitet, annet enn penger? 
Jens Lapidus er jurist ved et av Sveriges ledende advokatbyråer. I 2006 kom Snabba Cash, 
en av 2000-tallets mest solgte og omtalte bøker i Sverige. Snabba cash er første bok i 
trilogien Stockholm Noir, en hardbarket krimserie fra Stockholms underverden. Boken er 
hittil solgt til 30 land og ble filmatisert i 2010. Andre bok i trilogien, Aldrig fucka upp, kom 
i 2008. I 2009 kom tegneserieromanen Gängkrig 145, og i 2011 siste bok i trilogien, Livet 
deluxe. Jens Lapidus har solgt mange hundre tusen bøker.  
Kjetil Østli er journalist i A-magasinet. Han har vunnet både Arne Hestnes-prisen og 
NTBs språkpris. Østli har skrevet Politi og røver (2009). Boka omhandler Nokas-ranet. 
Den retter et kritisk blikk mot politiets ressurser og prioriteringer, og gir et unikt innblikk 
i mentaliteten som preger både de kriminelle og politiet. Jens Lapidus i samtale med 
Kjetil Østli. 
Billetter kr. 100 | Salg og signering av bøker etter arrangementet 
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lekenhet opp mot alVor Fredag 15:00   |  Galleri Zink  |   aLdri VOKsEN  
Å leke er den tingen som knytter sammen voksne artister og barn. Regissørene Shaun 
Tan og Anita Killi vil samtale om hverandres arbeider, med utgangspunkt i sine siste 
animasjonsfilmer The Lost Thing og Sinna Mann (Angry Man). Filmene deres er (ganske) 
universelle og har mye til felles, til tross for at de kommer fra motsatt side av planeten og 
aldri før har møttes. Begge filmene har sitt interessefelt i sjiktet mellom voksnes og unges 
følelser. De vil også vise litt fra prosessen bak filmene, og det blir rom for spørsmål fra 
publikum. Etter samtalen vises de to filmene i sin helhet. Begge filmene har vært verden 
rundt og vunnet prestisjetunge priser. 
Del av Pegasusprogrammet | For voksne | Gratis inngang  
 
uteligger i oslo og københaVn  
Fredag 15:00   |  Hvelvet  |   PENga ELLEr LiVEt 
Ole Martin Holte valgte å leve tre somre på rad som uteligger i Oslo og København. Han 
sov ute under busker og trær, samt inne på sovesaler og hospitser. Han måtte tigge, og 
samlet flasker for å overleve. Hva så han, hvordan overlevde han, hvem møtte han, og hva 
skjedde med han selv? Er han den samme i dag? Et ettertenksomt og viktig foredrag.  
Billetter kr. 100 
 
merethe lindstrøm Fredag 16:00  |  Café Stift |   FOrFattErMØtE 
Årets vinner av Nordisk Råds litteraturpris, Merethe Lindstrøm, har et omfattende 
forfatterskap bak seg som novelle- og romanforfatter. Hun debuterte allerede i 1983 med 
Sexorcisten og andre fortellinger. For fjorårets roman Dager i stillhetens historie vant hun både 
Kritikerprisen og Nordisk Råds litteraturpris og befestet sin posisjon som en av landets aller 
fremste forfattere.  Billetter kr. 100 
 
hamsun som økonom Fredag 16:00 |  
Lillehammer  Bibliotek  |   KLassiKErtiMEN 
Knut Hamsuns August-trilogi (Landstrykere, August, Men livet lever) beskriver en økonomi 
i blomstring - og deretter kollaps. Kan Hamsun lære oss noe om økonomi? Foredrag 
ved Karine Nyborg, forfatter av novellesamlingen Ikke rart det kommer kråker (2011) og 
professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. 
Billetter kr. 100 
 
marte weXelsen goksøyr Fredag 17:00 | Søndre Park |   FOLKEtaLE 
Marte Wexelsen Goksøyr (f. 1982) har mottatt NFUs ærespris (2009), donasjonspris til 
minne om Wenche Foss (2011), Bjørnsonprisen (2011) og Livsvernprisen (2012). Hun er 
den første norske kvinne som er blitt tildelt Bjørnsonprisen. Gå ikke glipp av folketalen. 
Gratis 
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poetisk festaften Fredag 17:00 | Kulturhuset 
Banken, Festsalen 
Internasjonalt stjernelag av poeter! Syriske Adonis, 
koreanske Ko Un og polske Adam Zagajewski er 
alle stjerner på den internasjonale poesihimmelen. 
Adonis er for mange den arabiske poesiens største 
navn i dag, en fornyer av arabisk litteratur og en viktig 
intellektuell stemme. Ko Un har skrevet mer enn 120 
verk, mest poesi, men også romaner, selvbiografier, 
dramaer og reiselitteratur. I ti år var han munk i et zen-
buddhistisk kloster og på 1970- og 80-tallet satt han i 
flere perioder fengslet for sine politiske ytringer. Adam 
Zagajewski er en av Polens fremste poeter og essayister. 
Zagajewski underviser i litteratur, blant annet ved 
University of Chicago der han sitter i det prestisjefylte 
kollegiet til The Committee on Social Thought. Denne 
ettermiddagen vil poetene lese dikt på originalspråk 
etterfulgt av norske gjendiktninger lest av Øystein 
Røger. Kveldens vert og programleder er forfatter og 
oversetter Thea Selliaas Thorsen.  
Billetter kr. 100 | Intervjuet vil foregå på engelsk.  
 
fattigdom 
handler ikke 
om penger  Fredag 
17:00   |  Bingo’n   
Amnesty 
International 
drømmer om en 
verden der de 
grunnleggende 
menneskerettighetene 
oppfylles for alle. 
Når mennesker over 
hele verden går sammen om å sette flomlyset på et 
overgrep, har vi kraft til å stoppe det. Vi har bidratt til 
å hindre tortur, stanse henrettelser og gi beskyttelse til 
aktivister i fare. Vi har lykkes i å få et stort flertall av 
verdens stater på vår side i kampen mot dødsstraff, og 
vi har bidratt til å endre diskriminerende lover i mange 

land. I solidaritet med de som kjemper for demokrati, 
frihet og respekt for menneskerettighetene og i protest 
mot de som undertrykker denne kampen.  
16. mars slippes Heidi Marie Vestrheims 3. fullengder 
I Want To Go; en folkpopskive med ekte, ærlige tekster 
pakket inn i et stort og spennende lydbilde. Med seg 
har hun musikerne Roy Ole Førland, Roald Kaldestad, 
Gunhild Mathea Olaussen og Øyvind Hegg-Lunde.  
Forfatterne Lars Ove Seljestad og Henning H. Bergsvåg 
har på hver sin måte markert seg på den litterære scene og 
levert viktige tekster. Begge har utfordret og flyttet litterære 
grenser. En musikalsk, litterær og frigjørende opplevelse.  
I samarbeid med Amnesty International  Norge |  
Billetter kr. 100 
 
innVandrerregnskapet 
Fredag 17:00 | Lillehammer 
Kunstmuseum |   
HOVEddEBattEN 
Er det sant at innvandringen 
undergraver det norske 
velferdssystemet? Hva skal vi 
gjøre for å finne svaret? Og 
hvorfor i all verden skal vi regne på det? De siste årene 
har mange tatt til orde for et norsk innvandrerregnskap. 
Noen vil ha det for å bevise at innvandrerne alt i alt er en 
kostnad for Norge. Andre vil ha det for å vise at Norge 
er helt avhengig av innvandring. Atter andre mener 
det er en håpløs regneoppgave. For hva hører hjemme 
i regnskapet? Hvordan skal vi forvandle familiens pleie 
av bestemor til tall? Hvor mange kroner er et mangfold 
av språk og kulturer verdt? Og hvem er egentlig 
innvandrerne? Norsk Litteraturfestival utfordrer Hege 
Storhaug, Ulrik Imatiaz Rolfsen, Knut Røed til debatt. 
Debattleder er Dag Hareide. 
Billetter kr. 100  |   
Støttet av Fritt Ord
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bJørnson, 
terrorismen og 
antisemittismen 
Fredag 17:00   |  
Aulestad  |   
OPPLysNiNgstid  
Forfatter og  
Bjørnson-biograf 
Edvard Hoem foredrar 
om korleis skandaløse 
hendingar i privatlivet 
dreiv Bjørnstjerne 
Bjørnson bort frå Aulestad og Norge. I tre års 
samanhengande Roma-eksil, utan besøk i heimlandet, 
vart den internasjonale Bjørnson til. Først skreiv han 
om Norges situasjon i utanlandske aviser, deretter tok 
han opp store europeiske tema, terrorismen som politisk 
metode, antisemittismen.  
Billetter kr.  100 |   Info om busstilbud på våre nettsider    |  
Salg og signering av bøker etter arrangementet  | Støttet av 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 
 
norge – italia  Fredag 17:00   |   Sportsplassen  |   
FOrFattErLaNdsKaMP i FOtBaLL 
Tradisjonen tro inviterer festivalen til den spektakulære 
forfatterlandskampen i fotball. Kampen står i år mellom 
Norge og Italia. Tross flere bitre hjemmetap vil Norges 
skarpskodde forfattere og poeter også denne gang legge 
vekk penn og papir for å forsvare landets ære. Italias lag 
er ivrige etter å treffe det av vinterkulden pregede, men 
nå opptinte norske laget. Det norske forfatterlandslaget 
følger fair play-reglene nedfelt i FIFA. Begge lag er 
beredt på å gi publikum en thriller av en fotballkamp! 
Billetter kr. 50

NORGE: Eivind Evjemo, Thomas Marco Blatt, Jo 
Fenne, Joachim Førsund, Eirik Ingebrigtsen, Johan 
Mjønes, Alf Kjetil Walgermo, Christian Valeur, Markus 
Mellembakken, Sondre Midthun, Aksel Selmer, Carl 
Frode Tiller og Stig Aasvik. 

ITALIA: Giampaolo Simi, Francesco Forlani, Marco 
Mathieu, Paolo Sollier, Carlo Grande, Francesco Trento, 
Luigi Sardiello, Emiliano Audisio, Carlo d’Amicis, 
Emmanuele Bianco, Stefano Sardo, Marco Cassardo, 
Claudio Menni, Marco Bernini, Gianluca Lombardi, 
Stefano Lazzarini og Emiliano Zannoni.

møkkaJenter Fredag 17:00 | Galleri Zink |  Ord Og BiLdE  
Inga Sætre og Ulli Lust er begge forfattere og 
illustratører, de er tegneserieskapere og de skriver om 
unge jenter uten å skjønnmale sannheten. Ulli Lust 
er østerriksk, tegneserietegner og illustratør. Hun 
kjennetegnes ved sitt nådeløse blikk på omgivelsene og 
på egen person. Hun har sans for det ukonvensjonelle 
og er høyt ansett i tegneseriemiljøet verden over. I dag 
er den siste dagen i resten av ditt liv er en selvbiografisk 
tegneseriefortelling om den 17 år gamle punkeren Ulli 
som reiser på haiketur til Italia. Her stifter hun ufrivillig 
bekjentskap med tigging, narkotika, prostitusjon og 
mafia. Boka har fått flere priser og er oversatt til mange 
språk. I Fallteknikk av Inga Sætre følger vi Rakel som 
flytter hjemmefra for å gå på videregåendeskole. En tett 
venninnegjeng som forsøksvis ønsker å spille i band 
og drive med kampsport i den alderen der verden skal 
oppdages. Inga Sætre er animatør, men kanskje mest 
kjent for tegneserien Møkkajentene. Møt dem i samtale 
med Erle Marie Sørheim.  
Billetter kr. 100 | Salg og signering av bøker etter 
arrangementet 
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gertrude stein Fredag 18:00   |  Bjerkebæk  |   
KLassiKErtiMEN  
«Da parlamentet blei oppfunne av England for lenge 
sidan var det først og fremst for å hindre kongen i å 
bruke for mykje pengar. Sidan den gong har alle land 
fått Parlament men kven skal hindre parlamenta i å 
bruke for mykje pengar. Viss nokon begynner å bruke 
pengar stansar dei aldri av seg sjølv.» (G.S.)

På sin vanlege rett fram måte prøvde Gertrude Stein i 
1936 å seie noko om pengar, kva det er og korleis dei 
eigentleg verkar. I ein serie enkle artiklar forklarar ho 
økonomiske prinsipp så både barn og røynde økonomar 
kan skjøne det. Gertrude Stein var opptatt av alt som 
var rundt, og alt som fekk ting til å gå rundt. Bli med 
forfattar Brit Bildøen på ein rundtur gjennom Gertude 
Steins liv og virke, med pengar som omdreiingspunkt. 
Billetter kr. 100 
 
retten er satt Fredag 18:00-19:30 | Café Stift | 
KLassEKaMPdEBattEN 
Breivik og rettsaken 
Klassekampen inviterer til samtale mellom Tom Egil 
Hverven, hovedanmelder i Klassekampen, som skriver 
om rettssaken for avisa, og Cathrine Grøndahl, lyriker 
og bistandsadvokat for 22. juli-ofre. I samarbeid med 
Klassekampen  | Billetter kr. 100

begJær, bedrag og blokkliV i bokbadet  
Fredag 19:00 | Kulturhuset Banken,  Festsalen 
Hanne-Vibeke Holst har gjennom flere tiår vært en 
tonegivende forfatter i Danmark. Hennes bøker fra 
danske makthøyborger er folkelesning. I Bokbadet 
vil hun primært snakke om Unnskyldningen, et 
familiedrama i tre akter om begjær og bedrag. 
Familieløgner i fortida må gjøres opp for i løpet av en 
het natt i Berlin, og Holst er både krønikeskriver og 
samfunnsdebattant. Anne B. Ragde er en drøm for 
enhver litterær samtale med sin smittende entusiasme 
og friske humor. Utgangspunktet blir skildring av 

blokklivet i det uskyldige 60-tallet i Jeg skal gjøre deg så 
lykkelig. Men se ikke bort fra at temaene kan bli flere. 
«Dette er to forfattere med en enorm fortellerglede og 
evig aktualitet, som det skal bli en stor fornøyelse å få 
besøk i av i Bokbadet,» sier kveldens bademester, Marius 
Aronsen, som er redaktør i Bokklubben. 
I samarbeid med Bokklubben | Salg og signering av bøker etter 
arrangementet | Billetter kr. 100 

 

bypoesi Fredag 19:00 |  
Galleri Zink |  POEtisK 
diaLOg 
Terje Thorsen og to av 
hans favorittdiktere, 
Sandra Lillebø og 
Kristian Lundberg, 
møtes på Galleri Zink 
for lesing og preiking 
om hva bypoesi egentlig 
er og om hvor viktig det 
er med morrastunder i lyrikken. 
Billetter kr. 100
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banknatta Fredag 20:00    
|  Kulturhuset Banken  
 
Billetter kr. 350 
 
Kveldens bankdirektør:  
Vigdis Hjorth 
 
 
Poesislam  20:00 Café Stift 
Raka fant  21:00 Holbøsalen 
Jostein Gaarder 22:00 Café Stift 
Farmers Market 22:00 Festsalen 
PPP  23:00 Holbøsalen 
Faela  24:00 Festsalen

 
Verdens beste vorspiel: Poesislam 
Poesislam er en konkurranse som befinner seg i 
krysningspunktet mellom diktopplesning, standup og 
spoken word. Deltakerne bedømmes både på bakgrunn 
av teksten de fremfører og måten de fremfører den 
på. Publikum bestemmer! Norgesmesterskapet i 
poesislam arrangeres i år for åttende gang, og vinneren på 
Lillehammer går videre til finalen som arrangeres i Oslo til 
høsten. Møt opp og avgjør et NM! Konferansier: Ragnhild 
Silkebækken. Kalibrerer: Oskar Hanska (Sverige). 
Vil du delta? Ta kontakt: kristine@foreningenles.no/952 01 
968. Sjekk ut poesislam.no 
I samarbeid med Foreningen !les 
 
Raka fant 
Forfattere snakker ofte om 
penger, gjerne med bekymring 
i stemmen. Få yrkesgrupper 
har et like anstrengt forholdt 
til penger som kunstnere, 
antagelig fordi kunstnerisk 
arbeid nesten alltid står i en 
uløselig konflikt til krav om 

lønnsomhet og effektivitet. Historien er full av eksempler 
på forfattere som har skrevet om å mangle penger, 
sjeldnere om å ha nok. I Raka fant har vi gitt forfatterne 
Agnes Ravatn, Øyvind Berg, Kristine Tofte og Thure 
Erik Lund frie tøyler til å fortelle om sitt forhold til 
penger. 

Sirkus med Jostein Gaarder 
Fra en ghostwriters bekjennelser. Jostein Gaarder 
forteller og leser fra Sirkusdirektørens datter. 

Farmers market 
Farmers Market ble startet i Trondheim høsten 1991 
av studenter ved jazzlinja på NTNU. De startet som 
en frijazzkvintett, men orienterte seg senere spesielt 
mot bulgarsk folkemusikk, inspirert av en studiereise 
til Bulgaria. De har opptrådt ved flere internasjonale 
jazzfestivaler, og gitt ut fire album.  
Stian Carstensen - trekkspill, kaval, gaida, gitar, pedal 
steelgitar, banjo og vokal 
Nils-Olav Johansen - gitar og vokal 
Jarle Vespestad – trommer 
Finn Guttormsen - bass
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PPP – en litterær  performance om Pier Paolo 
Pasolini 
Pasolini (1922-1975) var poet, romanforfatter, journalist, 
filmskaper, lingvist og essayist. Han kalte seg også  
katolikk og kommunist. I dagens finansklima ser vi 
en visjonær dikter som talte imot kapitalismen; mot 
europaveier og kjøpesentre og for bevaring av dialekter 
og lokale særegenheter. En svært personlig stemme med 
en sterk lyrisk streng.  
Ved Ina Kristine Hove og Astrid Nordang. 

Faela  
Faela består av åtte musikere fra Argentina, Bosnia, 
Chile og Sverige, og har på kort tid oppnådd stor 
popularitet. Faela startet i 2007, og het den gang Hugo 
som helst. Musikken er beskrevet som en flørt mellom 
fengende balkan- og latino-rytmer, ispedd både jazz, 
reggae og disco. Bandet har blitt kjent for brennhete og 
akrobatiske sceneshow, der publikum fort blir revet med. 
-Vi vil at det skal være en fest når vi spiller, sier Hugo 
Coronel, som skriver låtene til bandet. På Banknatta 
inviterer vi alle til å feste med! 
Hugo Coronel – vokal, vitar 
Ayla Adams – vokal 
Michael Mino – vokal, bass 

Erik Rask – slagverk 
Mika Forsling – gitar 
Göran Abelli – trombone 
Edin Bahtijaragic - trekkspill

 
dJ kohib Fredag 24:00 | Café Stift 
Dj Kohib fra Tromsø mikser funk og jazz med 
electronica/house-elementer etter Banknatta.  
Gratis

litt aV eit liV - ein poesikonsert  
Fredag 20:00   |  Aulestad  |   KONsErt  
Edvard Hoem, dikt, songar og historier 
gjennom førti år. Edvard Hoem er i ferd med å 
avslutte sitt åtte år lange arbeid med Bjørnson og 
feirar sitt nye liv med det han kallar ein poesikonsert, 
der han presenterer dikt, songar og  historier skrive 
gjennom førti år. Han fortel om forfattarar han har 
kjent, og avsluttar med eit knippe nye songar og dikt, 
skrivne i smug på natta i dei åra Bjørnson gjorde 
krav på alle vakne timar. Edvard Hoems songar 
blir framførte av Hilde Brunsvik (vokal) og Petter 
Kragstad (piano).   Billetter kr. 150 
Info om busstilbud på våre nettsider. 



FEstiVaLcaFé

Kulturhuset Banken & Café Stift, Kirkegt. 41, 2609 Lillehammer. Tlf: 6010 50 800

LiLLEHaMMErs FEstiVaLHus!
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sigrid undsets hJem 
bJerkebæk 
Sigrid Undset bodde på Bjerkebæk fra 1919 til sin død 
i 1949. Her skrev hun de mektige middelalderromanene 
om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn som hun 
fikk Nobelprisen i litteratur for. Huset og hagen bærer 
preg av forfatterens sans for det vakre.

• Omvisninger i hjemmet
• Hagen
• Utstilling med Sigrid Undsets dukketeater
• Filmer
• Nyt deilige kaker og enkle lunsjretter i kafeen!
• Butikken tilbyr et rikholdig utvalg av litteratur av og 
     om Sigrid Undset og hyggelige reiseminner inspirert 
     av Bjerkebæk og Sigrid Undset

”Det er bedre å få for lite av det nødvendige, 
enn aldri å kunne få litt av det som er 
overflødig.”

bJørnstJerne bJørnsons hJem 
aulestad 
Gården Aulestad ligger vakkert på solsida i Gausdal. 
Her bodde nobelprisvinneren Bjørnstjerne Bjørnson 
(1832-1910) med sin Karoline i 35 år, og her fant 
han inspirasjon til stor diktning og stort engasjement. 
Sammen skapte ekteparet et europeisk byhjem på landet.

• Omvisninger i hjemmet 
• ”Weidemann på Aulestad” – utstilling i Drengestua.  
     Åpning med Edvard Hoem 2. juni kl 14.30 
• Bjørnsons vogner i Vognskjulet
• Vandring i park og hage
• Bjørnsonske blåbærpannekaker og poetisk ostekake i 
     Drengestua kafé
• Stort utvalg av bøker av og om Bjørnstjerne Bjørnson 
     og mange andre reiseminner i museumsbutikken

”De gode gjerninger redder verden” 

Sommersesong 21. mai – 31. august 
Alle dager kl 10.00 – 17.00.  Åpen kafé 
Omvisning kl 10.00 -16.00 (hver hele time) 
September Lørdager og søndager 
Ellers ved arrangement og på bestilling

BJERKEBÆK 
Adresse: Gamle Nordseterveg 1,  
2615 Lillehammer  
Telefon 61 25 94 00/61 28 89 00 
Kontakt: bjerkebek@maihaugen.no   
Følg med på: www.bjerkebek.no 

AULESTAD 
Adresse: 2656 Follebu 
Telefon 61 22 41 10/61 28 89 00 
Kontakt: aulestad@maihaugen.no  
Følg med på: www.aulestad.no 
AULESTAD ligger langs BJØRNSONVEGEN - FV255. 

GPS-koordinater: 61.22/10.27. Lillehammer – Aulestad 18 km  
 
Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk og Bjørnstjerne Bjørnsons 
hjem Aulestad utgjør Dikterhjemmene, en avdeling ved 
Lillehammer museum.

Åpningstider pÅ aulestad og bJerkebæk
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dAvid vANN
sARA AZMEh RAsMUssEN
BjØRN RØRviK
vERA MicAELsEN
viGdis hjoRTh
EiNAR ØvERENGET
Roy jAcoBsEN
KjELL ARiLd PoLLEsTAd
KARiN fossUM
GyRðiR ELiAssoN
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there will be blood Onsdag 10:00   |  Lillehammer Kino, sal 3 |   FiLM Og FrOKOst 
Paul Thomas Anderson står bak denne kritikerroste filmen om oljemagnaten Daniel 
Plainview, som slår seg opp i et uttørket, men oljerikt California. Ingenting står i veien for 
hans begjær etter makt og rikdom. Daniel Day-Lewi's tolkning av denne stolte, men såre 
mannen, ga han Oscar for beste mannlige skuespiller. Det vil være innledning før filmen. 
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb | Billetter kr. 150 (kr. 100 for medlemmer) | Frokost inkludert i prisen 
 
einar sigstad Lørdag 11:00 | Galleri Zink 
Einar Sigstad forteller om sin bok Streiftog, en malerisk rundreise i Norge.  
Gratis inngang  
 
italiensk-norsk møte Lørdag 11:00    |  Søndre Park  |   ParKMOrgEN  
To spillere/forfattere fra det norske forfatterlandslaget i fotball og to fra det italienske 
kommer til Parken for å lese fra sine bøker. Stig Aasvik leser fra Indre anliggender, Evjemo 
leser fra Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet. Møt også Paolo Sollier og Francesco 
Forlani. Programleder er Jon Rognlien. Gratis 
 
italia  etter berlusConi Lørdag 12:00 | Kafeen i Lillehammer Kunstmuseum  
En samtale om fotball, bøker, makt og penger . Hvordan har årene med den styrtrike Silvio 
Berlusconi ved rattet preget italiensk litteratur? Hva skjer med litteraturen i økonomiske 
nedgangstider? Ekstremisme og krisetider – hva kjennetegner den nye høyresiden som 
vokser fram i Italia nå? Simen Ekern møter tre engasjerte italienere fra Det italienske 
forfatterlandslaget i fotball: Marco Mathieu, Emmanuele Bianco og Paolo Sollier.  
Billetter kr. 100  | Intervjuene vil foregå på engelsk.  
 
ung rød løper Lørdag 12:00   |  Kulturhuset Banken      
Opplev tre fantastiske forfattere og et fabelaktig storkor! Vera Micaelsen leser og Det 
andre teater improviserer en scene fra Jo Nesbøs Doktor Proktor. Bjørn Rørvik leser og 
forteller fra Bukkene Bruse på badeland, Storkoret til Søre Ål skole synger penge-sanger og 
forfatter og skuespiller Anna Bache-Wiig leser og forteller fra Don Fridtjof. Programleder 
er Vera Micaelsen. Familiearrangement | Gratis inngang  
 
Å krysse grenser Lørdag 12:00   |  Café Stift  |   FOrFattErMØtE  
Sara Azmeh Rasmussen er født i Syria i 1973, og kom til Norge som flyktning i 1995.  
Hun har i mange år vært en aktiv debattant, og det er særlig likestilling og ytringsfrihet som 
har opptatt henne. I vår debuterer hun med Skyggeferden, en selvbiografisk roman drevet 
av en enorm frihetslengsel. Boka beskriver et menneskes pendling mellom resignasjon 
og motstand, det stygge og det vakre. Beretningen tegner et levende bilde av det syriske 
samfunnet, men den forteller også en innvandrerhistorie. I samtale med Cathrine Sandnes. 
Billetter kr. 100  |  Salg og signering av bøker etter arrangementet 
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geir uthaug Lørdag 12 :00  |  Søndre Park |   
OVErsEttErtiMEN  
Hva er gjendiktning? Og har det noe med 
penger å gjøre? 
Uthaug, som har gjendiktet flere sentrale verk fra den 
engelske romantikken, skal snakke om arbeidet med 
Byrons Childe Harolds pilgrimsferd og også hans satiriske 
hovedverk Don Juan, der Byron berører temaet penger 
på en infam og underholdende måte. Penger har også 
opptatt en annen av Byrons samtidige, William Blake, 
som i motsetning til Byron stort sett var blakk, og hadde 
lite til overs for «Mammon grå». Oversetter og forfatter 
Geir Uthaug gir oss et spennende innblikk i de store 
variasjoner som eksisterer når man skal gjendikte stor 
poesi, samtidig som pengene ikke tapes av syne.  
I samarbeid med Norsk Oversetterforening |  Gratis 

gÅr det an Å leVe uten 
penger?   
Lørdag 13:00-15:00 |  
Lillehammer Kino, sal 3    
Hva vil det si å leve uten penger? 
Og er det egentlig mulig? Sikkert 
er det i alle fall at erfaringen vil 
være nokså forskjellig om det gjøres som et frivillig eller 
idealistisk prosjekt eller om det er et resultat av nød. Den 
norske dokumentarfilmskaperen Line Halvorsen står bak 
den prisbelønte dokumentarfilmen Å leve uten penger. Filmen, 
som er vist i over 30 land, handler om tyske Heidemarie 
Schwermer, som har klart seg uten penger i 14 år. Ole 
Martin Holte har bygget opp og ledet Gatetjenesten i 
Fransiskushjelpen i Oslo og vet hva det betyr for folk å være 
i sosial og økonomisk nød. Tre somre har han levd på gata 
som frivillig uteligger i Oslo og København. Denne våren er 
han aktuell med boken Uteligger. Hanna Poddig er en tysk 
fulltidsaktivist og konsumkritiker. Hun forsøker å leve med 
så lite penger som mulig og har skrevet boka Radikal mutig. 
Programposten innledes med visning av Å leve uten penger 
(52 min). Deretter presenterer Ole Martin Holte og Hanna 
Poddig sine prosjekter, før filmskaper Line Halvorsen inviterer 

Holte, Poddig og publikum til en diskusjon av hvorvidt det er 
mulig å leve uten penger og hva konsekvensene av et liv uten 
pernger i så fall er.  
Samtalen foregår på engelsk | Gratis |Støttet av Goethe-Instituttet 
 
litteraturlunsJ Lørdag 13:00   |  Søndre Park  |   
LuNsj i ParKEN  
Juha Itkonen leser fra Sytten, fra Pegasusprogrammet 
leser Magnhild Bruheim fra Blod på hendene, Vigdis 
Hjorth leser fra 30 dager i Sandefjord og Agnes Ravatn 
leser fra Folkelesnad. Programleder Ane Nydal. 
Gratis |Salg og signering av bøker etter arrangementet  
 
Charles diCkens Lørdag 13:00   |  Lillehammer  
Bibliotek  |   KLassiKErtiMEN  
Det er 200 år siden Englands største romanforfatter ble 
født. Hva er det som gjør at han hører hjemme i selskap 
med Shakespeare og Joyce – og det til tross for at han 
skrev i det han selv kalte en «lav form», romaner utgitt i 
månedlige hefter? Hvordan maktet han å skape en hel serie 
verdensklassikere – fra Pickwick-klubben, Oliver Twist og 
David Copperfield, til Store forventninger, Bleak House og Vår 
felles venn – under slike vilkår? Og hva slags rolle spilte nå 
egentlig pengene for ham? Tore Rem forteller om en mann 
som livet ut kjempet for å forbedre forfatternes levekår. 
Tore Rem er professor i engelsk litteratur ved Universitetet 
i Oslo. Han har blant annet utgitt Dickens, Melodrama and 
the Parodic Imagination (2002) og Bjørneboe-biografien Sin 
egen herre (2009) og Født til frihet (2010).  
Billetter kr. 100

Vesaas-foredraget Lørdag 13:00 | Galleri Zink 
Lina Undrum Mariussen vant Tarjei Vesaas-debutantpris 
tidligere i år for diktsamlingen Finne deg der inne og hente 
deg ut. Vesaas-prisen har blitt utdelt siden 1964 og betyr 
mye for de unge, nye forfatterstemmene. Med Vesaas-
foredraget håper festivalen å innstifte en ny tradisjon. 
Hvert år vil årets ferske vinner av debutantprisen få i 
oppdrag å holde et foredrag om et fritt valgt tema.   
Billetter kr. 100 

lØrDaG 2. jUni
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snorres kongesagaer 
Lørdag 13:00 | Aulestad 
Snorres kongesagaer er ikke bare det 
fremste historiske referanseverket 
vi har i Norden, det er også et 
grunnleggende verk i nordisk 
litteratur. Et vell av dramatiske 
fortellinger taler rett til den 
moderne leser over et hav av tid. I den nye 2012-utgaven 
har Kjell Arild Pollestad gitt Snorre en helt ny litterær 
språkdrakt, på bokmål. Sagaens særegne stil er beholdt, men 
den er ikledd et mer moderne uttrykk som gjør den lettere 
tilgjengelig for dagens lesere. Møt Kjell Arild Pollestad og 
Roy Jacobsen i samtale om Snorres kongesagaer.  
Buss fra Skyssstasjonen. Se våre nettsider  |  Billetter kr. 100 
 
mikael niemi Lørdag 13:00   |  
Radisson Blu Lillehammer 
Hotel |  NOrdisK FOrFattErMØtE  
Mikael Niemi vokste opp i 
Pajala i Nord-Sverige, ved den 
finske grensen. Hans mormor 
var same og faren er tornedaling, 
altså fra den finskspråklige delen 
av Øst-Sverige. Han har med andre ord røtter i to 
kulturer, noe som er en viktig inspirasjonskilde for hans 
forfatterskap. Niemi debuterte i 1998 med diktsamlingen 
Näsblod under högmässan. Hans store gjennombrudd 
som forfatter kom i 2001 med romanen Populærmusikk 
fra Vittula. Boka er utgitt på over 30 språk, og den 
ble filmatisert i 2004. Niemis siste utgivelse er 
ungdomsboken Bomb dem fra 2010. Møt Niemi i samtale 
med Marte Spurkland. 
I samarbeid med Foreningen Norden | Salg og signering av 
bøker etter arrangementet | Billetter kr. 100 
 
sigrid sCene Lørdag 14:00   |  Sigrid Undsets plass      
Fra Sigrid Scene kan publikum oppleve barn og unge som 
leser, spiller, synger og spiller teater.  
For alle | Gratis 

daVid Vann Lørdag 
14:00 |  Café Stift  
|   iNtErNasjONaLt 
FOrFattErMØtE 
David Vann fra 
Alaska debuterte med 
novellesamlingen Legend of 
a suicide i 2009, på norsk i 
2011 med tittelen Legender 
om et selvmord. Debuten vakte oppsikt, og Vann er blitt 
nevnt i samme åndedrag som Cormac McCarthy, Ernest 
Hemingway og Annie Proulx. Novellesamlingen er 
under utgivelse i en rekke land, den er hyllet av kritikere 
og har vunnet flere priser. Boka er delvis selvbiografisk. 
Da David Vann var tretten år, tok faren livet sitt. I 
novellesamlingen forsøker Vann å forstå farens selvmord 
og konsekvensene det fikk for hans oppvekst og familie. 
David Vann romandebuterte med Caribou Island i 
2011. Boka kom på norsk tidligere i vår. Romanen 
handler om Gary og Irene, som i det ville og iskalde 
landskapet på Kenai-halvøya i Alaska forsøker å redde 
ekteskapet. Datteren Rhoda er fanget i den emosjonelle 
malstrømmen og er et hjelpeløst vitne til at foreldrene 
drives fra hverandre. Caribou Island er en eksplosiv 
roman som speiler volden, ensomheten og mørket i 
menneskesinnet. Møt den spennende forfatteren i 
samtale med Fredrik Wandrup. 
Salg og signering av bøker etter arrangementet | Billetter kr. 
100  | Intervjuet vil foregå på engelsk. 

Christian krohgs 
sene kunst Lørdag 
14:00   |  Lillehammer 
Kunstmuseum  
Fra Paris til Kristiania  
Christian Krohg er en av 
Norges mest folkekjære 
kunstnere. Han er kjent 
for sin samfunnsengasjerte 
kunst i 1880-årene og 
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for sine levende og umiddelbare sjøbilder. De siste 
25 år av hans karriere er imidlertid mindre belyst. 
Utstillingen Christian Krohgs sene kunst. Fra Paris til 
Kristiania,  belyser denne perioden og viser genrebilder, 
portretter, derav en rekke selvportretter og sene sjøbilder, 
djervt malt med uvante avkuttinger.  
Spesialfremføring av Ibsens Terje Viigen: Nils Ole 
Oftebro leser. Flygelhorn Arne Hiorth. 
Utstillingsperiode: 2. juni til 7. oktober. Billetter kr. 100 / 
Gratis med årskort og for festivalens publikum. 
 
 

arne næss og rikdom som gnist og 
liVskValitet Lørdag 14:00   |  Hvelvet  |   
OPPLysNiNgstid  
Den gamle, smilende filosofen Arne Næss spøker 
i bakgrunnen når Petter Mejlænder snakker om 
livsrikdom og livskvalitet. Arne Næss’ tanker er farlige 
og truende for den dominerende tenkemåten og den 
etablerte rikdomsideologien. Men hans tanker om glede 
kan være befriende for mennesket. Arne ble et bilde 
på smilende klokskap. I hans lille filosofi ble naturen 
åndeliggjort og ånden naturforankret. Slik helet han 
mennesket. Petter Mejlænder har skrevet flere bøker og 
artikler om og sammen med Arne Næss de siste årene 
han levde og er administrator for nettsiden arnenæss.no.  
Billetter kr. 100 
 

en perlende 
utstilling Lørdag 
14:30   |  Aulestad, 
Drengestua  |   
utstiLLiNgåPNiNg  
«Jeg velger meg 
Bjørnson», svarte Jakob 
Weidemann. Gyldendal 
Norsk Forlag utfordret 
ham i 1970 til å velge det 
han helst ville illustrere 
av norsk litteratur. Resultatet ble en eksklusiv bok med 
dikt og illustrasjoner. Alle illustrasjonene fikk perlens 
form inspirert av åpningsdiktet som starter med «Ta 
disse perler– og takk for dem.!»  Stiftelsen Ringsveen, 
Jakob Weidemanns hjem på Lillehammer, har gitt 
originalillustrasjonene til Aulestad.  
Info om busstilbud på våre nettsider. 
Omvisninger i Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem 
som byr på møte med dikteren, politikeren, teatermannen og 
familiemannen hver hele time. 
 
lars mytting Lørdag 
15:00   |  Søndre Park   
Lars Mytting har utgitt 
to romaner og fikk med 
Hel ved (2011) virkelig 
erfare hva det innebærer 
å være suksessforfatter. 
Hel ved springer ut av  
forfatterens ønske om å 
lage en nyttig bruksbok 
og en lesverdig fortelling om nordmenns forhold til 
ved. Et stykke sagprosa, fra et land hvor vedfyring både 
er en nødvendighet og kultur. Se, hør og lær om ved av 
forfatteren i samtale med Elisabeth Kjensli Johansen. 
Gratis  | Salg og signering av bøker etter arrangementet
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lindÅs  
- EN LEsNiNg aV EiriK FausKE  
Lørdag 15:00   |  Kulturhuset Banken, Festsalen 
Forestillingen LINDÅS hadde premiere på 
Teaterhuset Avant Garden i Trondheim i februar 
2012, og ble deretter vist på Black Box teater i Oslo 
i mars. På Norsk Litteraturfestival vil sceneteksten 
LINDÅS bli lest av de medvirkende skuespillerne 
iblandet elementer fra forestillingen. Lindås ligger på 
Vestlandet, fem mil nord for Bergen og en mil sør for 
Norges største oljeraffineri – Statoil Mongstad. Det 
var her familien Fauske slo seg ned i 1982. Tjueto år 
senere hadde de tre barna flyttet ut. I løpet av denne 
perioden har Norge blitt djevelsk rikt, og en god del 
av inntektene har raffineriet ved Lindås, der flere 
medlemmer av familien Fauske har jobbet, stått for. 
Dramatiker og scenekunstner Eirik Fauske har skrevet 
en personlige tekst som knytter seg direkte til hans 
egen bakgrunn. På samme tid er det en iscenesettelse 
av flere andre historier. Historien om oljen og om 
familien, om oppvekst og om avskjed. Alt sammen med 
Eirik Fauskes egenartede dramatikerstemme. Eirik 
Fauske jobber både som dramatiker og iscenesetter. 
Han ble nominert til Ibsenprisen 2011 for sin 
scenetekst for barnehagebarn Under barnehagen, og 
har også skrevet tekstene Gullalðurir og  Den nyvaksne 
mannen. På scenen: Erlend Samnøen, Terese Vangstad, 
Tov Sletta, Ingvild Meland, og Eirik Fauske.  
I samarbeid med Norsk Dramatikerforbund |  
Billetter kr. 100 
 
andri snær 
magnason møter 
mette karlsVik Lørdag 
15:00   |  Lillehammer  
Bibliotek    |   NOrdisK 
FOrFattErMØtE  
Andrí Snær Magnason 
braut gjennom som 
forfattar med essayboka 

Draumalandið, som mange meiner at føreseier krakket 
på Island. Bonus Poetry kom endå tidlegare, som eit av 
produkta til supermaknaden Bonus, og er ein indirekte 
kritikk av forbrukarkulturen på Island. Mette Karlsvik 
har skrive meir om desse tinga i sakprosaboka Post 
Oske/ Dagar og netter i Reykjavik. Ho møter Andrí Snær 
Magnason til samtale.  
Billetter kr. 100 
 
Vandring med ord Lørdag 15:00 | Sigrid Scene 
På Sigrid Scene får du møte flere forfattere fra 
Oppland forfatterlag, Olav Henriksen snakker om Vera 
Henriksens forhold til Sigrid Undset og Lillehammer 
spelemannslag spiller mellom innslagene. Olav 
Henriksen, Lom, Lisbeth Lid Venaas, Garmo, Truls 
Gjefsen, Otta, Terje Kleiven, Lalm, Hans Sandviken, 
Vinstra, Eldor Bråten, Hedalen, Eigil Steinsfjord, 
Fagernes, Kirsti Maanum, Lillehammer, Olav Bø, 
Fagernes 
For alle | Gratis 
 
hulda garborgs 
bokføring Lørdag 
15:00   |  Bjerkebæk  |   
KLassiKErtiMEN  
I det store arkivet 
forfattaren, 
dramatikaren og 
kulturentreprenøren 
Hulda Garborg 
etterlet seg, finst 
tusenvis av sider med 
informative brev, notatar og manuskript. To av kjeldene 
peika seg ut då biografen Arnhild Skre skulle teikna 
si lange linje gjennom livet hennar: Dagbøkene Hulda 
Garborg begynte å skriva på i 1903, og rekneskapsboka 
ho førte frå 1895. I foredraget fortel Skre korleis Hulda 
Garborgs liv ser ut i lys av desse to bokføringane.  
Salg og signering av bøker etter arrangementet |  
Billetter kr. 100  
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sara azmeh rasmussen Lørdag 16:00   |  Søndre 
Park  |   FOLKEtaLE 
Mer demokrati. Mindre konflikt Hverken 
økonomisk bistand eller politiske forhandlinger kan sikre 
fred og velferd på sikt. Med utgangspunkt i statsviteren 
Rudolph J. Rummels forskning vil Sara Azmeh 
Rasmussen snakke om den demokratiske kulturen som 
den fremste fredsfaktor og nødvendigheten av å styrke 
frihetsånden i den arabiske verden.  
 Gratis

Vigdis og Vitanza  
Lørdag 16:00   |  Café 
Stift 
Forfatterne Vigdis 
Hjorth og Demian 
Vitanza møter hverandre 
til felles litterær dyst 
om forbrytelse, kapital 
og begjær. Hvordan 
forgifter disse begrepene 
hverandre? Og hvordan forgifter de litteraturen? Vigdis 
Hjorth har skrevet bøker siden 1983 og er en av våre 
mest populære, engasjerte og anerkjente forfattere. 
Demian Vitanza debuterte i fjor med romanen Urak, 
som høstet svært gode kritikker. Han har arbeidet 
som scenekunstner og har en mastergrad fra London 
School of Economics. Høsten 2011 var Vitanza en 
av initiativtagerne til stuntforestillingene Papirløse 
fortellinger på Nationaltheatret. Billetter kr. 100 
 
blir Vi lykkeligere aV 
penger? Lørdag 16:15   |  
Hvelvet  |   PENga ELLEr 
LiVEt  
Møt Maria Berg 
Reinertsen, journalist, 
samfunnsøkonom og 
forfatter av boka Ligningen 
for lykke, Kjell Arne 

Brekke, professor ved Økonomisk Institutt og ESOP 
ved Universitetet i Oslo og Einar Øverenget, filosof og 
forfatter i diskusjon rundt spørsmålet om man virkelig 
blir lykkeligere av å ha (mye) penger. Debattleder: Marte 
Spurkland. Billetter kr. 100 
 
dagboks-
kabaret Lørdag 
16:00 | Kulturhuset 
Banken, 
Holbøsalen  
Forfatteren Kjell 
Arild Pollestad 
har som en av få 
her til lands dyrket 
dagboken som 
litterær sjanger. Han 
har blitt berømmet 
for sitt språklige mesterskap, sine skarpe iakttagelser, sitt 
vidd og sitt humør. I det siste av de hittil seks bindene, 
Anklaget, som kom i fjor høst, forteller han også om 
beskyldningene som førte til at han sluttet som katolsk 
prest. I en times munter «kabaret» kan vi love et verbalt 
fyrverkeri og en særdeles munter stund. 
Billetter kr. 100 
 
gyrðir 
eliasson 
Lørdag 17:00 | 
Lillehammer 
Bibliotek  
|   NOrdisK 
FOrFattErMØtE  
Vinneren av 
Nordisk Råds 
litteraturpris 2011, 
Gyrðir Elíasson, bor 
i Reykjavik og er 
forfatter og oversetter. Han debuterte med diktsamlingen 
Svarthvit axlabönd (1983). Siden har han utgitt tretten 
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diktsamlinger, fem romaner og ni novellesamlinger, 
hvorav Milli trjánna, på norsk Mellom trærne, utgjør 
den hittil siste i rekken. I juryens begrunnelse heter det: 
«Nordisk Råds litteraturpris 2011 tildeles den islandske 
forfatteren Gyrðir Elíasson for hans novellesamling 
Milli trjánna, for en stilistisk høytstående ordkunst 
som skildrer indre og ytre trusler i dialog med 
verdenslitteraturen.» Samtalen vil bli ledet av oversetter 
Tone Myklebost.  
Billetter kr. 100 
 
en god mÅte Å Være rik pÅ Lørdag 17:00   |  
Lillehammer Kunstmuseum  |   dagBLadEt-dEBattEN  
Rike nordmenn donerer penger til kunstnere, til 
skulpturparker i Oslo, til forskning, til såkalt sosialt 
entrepenørskap. Er det et ubetinget gode for samfunnet 
at de bidrar, eller setter det velferdsstaten under press og 
utfordrer universelle rettigheter? Og dessuten: hvorfor 
gjør de det, egentlig? 
Debattanter: Minervaredaktør Nils August Andresen 
mot Klassekampens Mìmir Kristjanson. Ordstyrer: 
Simen Ekern. 
I samarbeid med Dagbladet  |  Billetter kr. 100 
 
fattigdom handler 
ikke om penger   
Lørdag 17:00   |  
Bingo’n  |   
Litterære og 
musikalske 
rytmer.  
Amnesty 
International 
drømmer om 
en verden der 
de grunnleggende 
menneskerettighetene oppfylles 
for alle. Bandet Tassili består av Aissa Tobi og Ketil 
Kielland Lund. De har med seg flere medmusikanter 
til festivalen. Innflytelsen kommer fra islamsk sufi, 

vestafrikanske tradisjoner og marokkos urbefolkning, 
berberne. Sammen med bandet opptrer tre av Norges 
fremste kamppoeter. Bertrand Besigye, lyriker som har 
mottatt Tarjei Vesaas debutantpris,  Hannah Wozene Kvam, 
skribent og medlem av artist-kollektivet Queendom og Guro 
Sibeko, forfatter og hyperaktiv kamppoet. De tre leverer 
tekster i krysningspunktet mellom poesi, hip-hop, teatersport 
og konsert.  
I samarbeid med Amnesty Intionational Norge |  Billetter kr. 100 
 
kristian lundberg Lørdag 
17:00   |  Galleri Zink  |   NOrdisK 
FOrFattErMØtE  
Kristian Lundberg debuterte 
som lyriker i 1991, og har siden 
gitt ut en rekke diktsamlinger, 
romaner og kriminalromaner. 
Lundberg vet bedre enn de fleste 
hva en klassereise innebærer. På det personlige plan har 
han beveget seg opp og ned gjennom de sosiale klassene, 
han har klatret og falt og ikke minst erfart hvordan 
omgivelsene reagerer. Hans litterære prosjekt med Yarden 
(2009), hvor Lundberg skriver om tida som skiftarbeider 
på havna i Malmø, og Och allt ska vara kärlek (2011),  
innebærer å vitne om livet nederst på rangstigen i 
Sverige i dag, om hverdagen til den nye arbeiderklassen, 
som stort sett utgjøres av innvandrere og personer som 
ikke selv kan fortelle sin historie. Møt ham i samtale 
med forfatter og biograf Ivo de Figueiredo. 
Salg og signering av bøker etter arrangementet | Billetter kr. 100  
 
l’argent 
Lørdag 18:00   |  Lillehammer Kino, sal 3 |    
FOrFattEr VELgEr FiLM 
L’argent er en nedstrippet og intelligent fortalt film 
om en rekke tragiske hendelser tilknyttet en falsk 
pengeseddel. Seddelen, som opprinnelig ble laget av 
to skolegutter, ender opp i Yvon Targes besittelse og 
forandrer hans liv dramatisk. En alvorlig og tidløs 
sivilisasjonskritikk løst basert på en novelle av Leo 
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Tolstoy. L’argent er Robert Bressons siste film, og ga han regiprisen under Cannes 
Filmfestival i 1983.  
Filmen vil bli innledet av forfatter og manusforfatter Nikolaj Frobenius.  
I samarbeid med Lillehammer Filmklubb |  Billetter kr. 100 (kr 50 for medlemmer) 
 
bok og barokk Lørdag 19:00 | Café Stift | LittFEst 
Ole Robert Sunde leser tekster om instrumenter. Trondheim Barokk bruker instrumentene 
Sunde omtaler under fremføringen av musikk fra barokken. Trondheim Barokk er et 
ensemble som vier seg til musikk fra 1600- og 1700-tallet. Trondheim Barokk ledes 
av cellist Martin Wåhlberg og luttist Erik Skanke Høsøien. Møt Trondheim Barokks 
cembalo, fagott, fiola da gamba, teorbe/lutt og walthorn i samklang med Ole Robert 
Sundes tekster om instrumenter. Sunde leser passasjer fra boka Selvomsorg (2010), der 
musikk, og særlig barokkmusikk, spiller en viktig rolle.  
Billetter kr. 150

engler i banken  Lørdag 20:00   |  Kulturhuset Banken, Festsalen  |   KONsErt  
Jonas Fjeld møter Den Norske Mannsoktett 
Etter 40 år på veien har Jonas Fjeld blitt en av våre mest populær artister med sin  særegne 
stemme og stil solid plantet i amerikansk countryrock. Han er en rytmegitarist av rang og 
en fremragende låtskriver som dyrker både livets sol- og skyggesider, ofte i samarbeid med 
tekstforfatter Ole Paus. Den Norske Mannsoktett og gjestemusikere inviterer på nytt til 
samarbeid med en populær singer-songwriter. På denne konserten får vi høre perler fra 
Fjelds allsidige produksjon. Det blir fengende sanger, moro og melankoli, presentert i flere 
nyskrevne arrangementer. Oktetten lover stor stemning og musikalske overraskelser.
Billetter forhåndssolgt gjennom Billettservice kr. 250 pluss avgift. Ved inngang kr. 300 

riVertonprisVinneren Lørdag 20:00 | Søndre Park  
|  KriM i ParKEN
Møt vinneren av årets Rivertonpris:  
Torkil Damhaug
Torkil Damhaug er utdannet lege og har 
jobbet ved ulike psykiatriske institusjoner. 
Han debuterte i 1996, ga i 2009 ut Døden ved 
vann, som høstet god kritikk, og fikk nylig 
Rivertonprisen for sin siste roman, Ildmannen. 
Damhaug beskriver skjebnesvangre møter 
mellom ulike menneskesinn på en troverdig 
måte, og viser oss hvilke fatale konsekvenser dette 
kan få. Leseren blir dratt på innsiden til det unge, 
sårbare og identitetssøkende menneske, de mentalt 
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vingeklippede og møter egoistens ansvarsfraskrivelse. 
Møt Damhaug i samtale med journalist, forfatter og 
jurymedlem for Rivertonprisen, Magnhild Bruheim.
Gratis | Salg og signering av bøker etter arrangementet  

en kVeld 
med morten 
Jørgensen Lørdag 
21:00 | Felix Pub & 
Scene |  FEstiVaLPuB 
Morten Jørgensen er 
vertskap for lørdagens 
pubkveld. Han har 
invitert kollega 
Cornelius Jakhelln til 
samtale. Sammen skal 
de tekstanalysere 22/7 
og etterspillet. Jørgensen vil også lese fra Sennepslegionen 
og sine andre bøker. Kanskje serverer han en smakebit 
fra sin kommende tobindsroman BRENT? 
Gratis inngang
 
how green was my Valley 
Lørdag 22:00 | Felix Pub & 
Scene |  FEstiVaLPuB 
Duoen består av Joachim 
Rugsveen på gitar og Renate 
Bekkestad på vokal, og serverer 
akustiske folk-rock-inspirerte 
viser, både egenproduserte og 
tolkninger av no hit wonders.  
Gratis inngang 

ukuleleCompagniet Lørdag 
22:00 | Felix Pub & Scene - 
Konsertsalen |  FEstiVaLPuB 
Ukulelecompagniet har som 
misjon å vise at alt kan spilles 
på ukulele. Her kan du forvente 
uhøytidelige utgaver av kjente og 

kjære - og kanskje noen ikke fullt så kjære - låter og hits 
fra 80-tallet og fram til i dag, alt med et stort glimt i 
øyet. Duoen har blitt fast inventar på Slottsfjellfestivalen 
og har også gjort stor suksess ved tidligere besøk på 
Lillehammer.  
I samarbeid med SubUnit Rockklubb  | Billetter kr. 100   
 
karin fossum 
Lørdag 23:00 | 
Lillehammer 
Kirke |  i tOLVtE 
tiME 
Møt en av 
våre mest leste 
krimforfattere i 
timen før midnatt. 
Jeg kan se i mørket 
kom i 2011. 
Romanen skildrer 
en mann som uten skrupler følger sine laveste instinkter, 
en mann som føler seg ufeilbarlig. Hans vei fra hovmod 
til stor fornedrelse viser Karin Fossums styrke som 
krimforfatter; et litterært språk kombinert med stor 
psykologisk innsikt. Hør Karin Fossum i samtale med 
sogneprest Ingunn Dalan Kosnes.  
Billetter kr. 150 
 
dJ kohib Lørdag 23:00 | Café Stift 
Dj Kohib fra Tromsø mikser funk og jazz med 
electronica/house-elementer.
Gratis inngang 
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penger pÅ bok Søndag 11:00 | Lillehammer Kino
Visning av animasjonsfilmen Penger på bok. Filmen er laget av 4.-7. klassinger fra 
Lillehammer, Follebu og Øyer på animasjonsverkstedet i februar i samarbeid med 
Lillehammer Barnefilmklubb og Pirk animasjon. Visningen blir åpnet av animatør og 
regissør Anita Killi.  For alle | Gratis inngang 
 
den rettferdige firskilling Søndag 11:00-13:30   |  Maihaugen      
På festivalens siste dag inviteres store og små til eventyrdag på Maihaugen. Det er i år 200 
år siden Per Christian Asbjørnsen ble født, og dette vil vi markere med dramatiseringer og 
opplesninger av eventyr både inne i stuer og ute på tun. Du vil blant annet møte Morten 
Jostad, Helena Klarén og Henrik Slåen fra Det Hemmelige Teater, barn fra kulturskolen 
i Gausdal og skuespiller Tom Styve som vil lese fra Den rettferdige firskilling. Detaljert 
program fås ved inngangen.  
Arrangeres i samarbeid med Det Hemmelige Teater  | Ordinær billett for inngang på Maihaugen.  
 
marte weXelsen goksøyr - full aV liVslyst Søndag 12:00 | Café Stift | 
FOrFattErMØtE 
Hun er skuespiller og samfunnsdebattant og har nylig debutert som forfatter, med boka 
Jeg vil leve. Marte Wexelsen Goksøyr har Downs syndrom og mot til å konfrontere selv 
Jens Stoltenberg. Hva slags sorteringssamfunn får vi om alle gravide får tilbud om tidlig 
ultralyd, spør hun og krever at alle skal ha de samme mulighetene. Møt henne i samtale 
med Knut Ødegård. Billetter kr. 100  
 
æresøkonomien i sagalitteraturen Søndag 12:00 |Søndre Park |  OVErsEttErtiMEN 
Skalden Einar Skålaglam oppsøkte en gang Egil Skallagrimsson for å gi ham et kostbart 
skjold, men Egil var ikke hjemme. Etter å ha ventet i tre dager måtte Einar dra, men 
hengte skjoldet på plassen til Egil. Da Egil kom hjem, fikk han vite at det var en gave 
fra Einar. Da sa Egil: «Den armingen …! Hent hesten min, jeg skal ri etter ham og 
drepe ham.» Skjoldet var besatt med gull og edelstener, og Egil var glad i slikt, men i 
sagasamfunnet er allianser livsnødvendige og kan kjøpes med gaver, og æren må forsvares 
for enhver pris. Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi. 
I samarbeid med Norsk Oversetterforening |  Gratis 
 
penger lukter ikke Søndag 12:00 | Lillehammer Bibliotek   |   OPPLysNiNgstid 
Torkjell Berulfsen er en kjent NRK-profil og forfatter med en lang rekke TV-suksesser 
på samvittigheten. Han skal ha skylden for et ras av programmer på NRK der vi faktisk 
risikerte å lære noe, ikke bare bli «underholdt». Derfor har «skolelæreren» tatt turen til 
Lillehammer for å dosere over temaet «penger lukter ikke». Hvordan oppsto penger? Og 
hvorfor hadde forfatteren Stein Riverton århundrets fyllefest i 1923?  
Billetter kr. 100  
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litteraturlunsJ Søndag 13:00   
|  Søndre Park  |   LuNsj i ParKEN  
Gyrðir Elíasson leser fra Mellom 
trærne, fra Pegasusprogrammet 
leser Morten Hovland fra boka 
Stikk, Nicolaj Frobenius leser fra 
Så høyt var du elsket og Ragnar 
Hovland leser fra Stille natt. 
Programleder Ane Nydal 
Gratis | Salg og signering av bøker etter arrangementet 
 
luksusproblemer Søndag 13:00   |  Hvelvet  |   
dagBLadEt-dEBattEN  
Nordmenn har hatt 30 prosent kjøpekraftforbedring 
de siste ti årene. Velstandsnivået, forbruket og den 
offentlige rikdommen gir inntrykk av at det tyter penger 
ut av ørene våre. Er det skadelig? Hvordan preger det 
samfunnsutviklingen og oss som individer? Og utvikler 
vi oss enda mer i utakt med resten av Europa, som har 
måttet sette bremsene på for alvor? Debattanter: Eivind 
Trædal mot Høyres Nikolai Astrup. Ordstyrer: Martine Aurdal                                                            
I samarbeid med Dagbladet | Billetter kr. 100   
 
spesialomVisning Søndag 14:00 |  Lillehammer 
Kunstmuseum  
I utstillingen Christian Krohgs sene kunst - fra Paris 
til Kristiania  
Velkommen til spesialomvisning i utstillingen Christian 
Krohgs sene kunst - fra Paris til Kristiania.Billetter kr. 100 
/ gratis med årskort og for festivalens publikum  
 
talerstolen Søndag 14:00   |  Café Stift  |   
scENEKuNst  
Talerstolen er en scenekunstnerisk rapport, som utforsker 
vår historie, kultur og samtid med utgangspunkt i 22. 
juli. Vi får vite at gjerningsmannen har en helt annen 
virkelighetsforståelse enn  «de fleste av oss». Men hva 
er virkelighet? Finnes det en definitiv virkelighet vi alle 
lever i, eller definerer vi den hver især? Kan vi iscenesette 
virkeligheten, så den svarer til vårt eget verdensbilde? 

Forestillingen er en selviscenesettelse fremført av 
Bergljot I. Bleken, hvor hun skaper sin egen talerstol, og 
perspektiverer 22. juli ved å trekke paralleller til lignende 
forbrytelser, både fra virkeligheten og fiksjonens verden. 
Billetter kr. 100

f. sCott fitzgerald: pengenes poet Søndag 
15:00 | Lillehammer Bibliotek |   KLassiKErtiMEN  
«La meg fortelle deg om de rike. De er forskjellige fra 
deg og meg», skrev den amerikanske dikteren Francis 
Scott Key Fitzgerald. «Dypt i sine hjerter tror de at 
de er bedre enn oss…» Fitzgerald ble ingen gammel 
mann, men han skrev et par bøker som er blitt stående 
som klassikere i amerikansk litteratur. Særlig Den store 
Gatby (1925) og Myk er natten (1934) forteller om en 
epoke der rikdom ble dyrket som noe nærmest mystisk. 
The Great Gatsby er også en legendarisk Hollywood-
film. Den skal nå filmes igjen med Leonardo DiCaprio 
og Carey Mulligan. Litteraturansvarlig i Dagbladet, 
Fredrik Wandrup, forteller den fantastiske og tragiske 
historien om Fitzgerald, som sammen med sin vakre 
kone Zelda erobret Manhattan og Paris i de jazz- og 
champagnesvingende 1920-årene – før begge sank ned i 
de mørkeste dyp i tiåret som fulgte.  
Billetter kr. 100 
 
litteraturen og liVet 
Søndag 16:00   |  Lillehammer 
Kunstmuseum   
Skjønnlitteratur med  
selvbiografisk innhold har vært 
en sterk og omdiskutert trend i 
den nordiske litteraturen de siste 
årene. I det lyriske essayet Hvordan 
skrive om seg selv uten å krenke dem man har rundt seg 
(2011), undersøker den svenske forfatteren Kristian 
Lundberg nettopp denne problemstillingen, som har 
vært aktuell for ham siden arbeidet med og utgivelsen 
av suksessromanen Yarden – hvor Lundberg skriver om 
tida som skiftarbeider på havna i Malmø. Lundberg har, 
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til tross for de etisk problematiske sidene, kommet til at 
han må være et vitne og å fortelle historiene til de som 
ikke kan fortelle dem selv. Nikolaj Frobenius har brukt 
seg selv og elementer fra eget liv i flere av sine bøker, 
kanskje mest framtredende i romanen Teori og praksis 
(2004), men er samtidig en forfatter som har uttalt 
at han opplever den selvbiografiske litteraturen som 
et interessant blindspor. Finske Juha Itkonen hadde 
satt seg fore å skrive et essay om forholdet mellom 
litteraturen og livet, men endte opp med romanen 
Sytten (2010), hvor han utforsker hva som skjer når 
virkeligheten tar plass i fiksjonen.  
«Jeg forsøker å skrive ned mine egne tanker, setter i 
gang og skriver så direkte som mulig, men mens jeg 
skriver, endrer de seg. Jeg skriver noe ganske annet enn 
jeg hadde tenkt å skrive, tankene til en annen, slett ikke 
mine.» Fra Sytten av Juha Itkonen. 
Møt forfatterne i samtale med Marte Spurkland. 
Billetter kr. 100  |  Støttet av Fritt Ord 
 
hoVlands time Søndag 
17:00 | Café Stift  |   
FOrFattErsaMtaLE 
Ragnar Hovland 
er ei av dei 
mest særeigne 
stemmene i 
norsk litteratur. 
Nyleg fylde han 
60 år og Fredrik 
Wandrup kalla 
han Noregs svar på 
Haruki Murakami. 
Full av spenstige innfall, 
merkverdige karakterar og populærkulturelle referansar 
har han i snart 30 år gitt ut meir enn 40 bøker i alle 
sjangrar. Hans siste roman, Stille natt, handlar om ein 
forfattar som har skrivesperre, medan forlaget masar 
i veg om den store sjøromanen han har lova å skrive. 
Men livet skriv seg sjølv. Forfattaren er på veg mot 
noko, både på det indre og ytre plan. Stille natt er 

ein stor og vakker roman om kjærleik, tap og mørke 
familiehemmelegheiter. Hovland sjølv kjem for å lese, 
underhalde, fortelle og kanskje spele.  
Billetter kr. 100 | Salg og signering av bøker etter 
arrangementet 
 
aVslutningsforestilling med ingrid 
bJørnoV Søndag 19:00 | Maihaugsalen 
Mangslungne Ingrid Bjørnov og hennes piano avslutter 
årets litteraturfestival med en konsert full av skjemt 
og alvor. Kombinasjonen av hverdagsbetraktninger 
og musikalske krumspring gir Ingrid Bjørnov en 
særegen stil og tett kontakt med publikum. Ingen 
balanserer på grensa mellom lunt og ironisk som Ingrid. 
Korentusiasten Bjørnov byr også på smakebiter fra 
sin splitter nye bok om 
korsang, Se Norges 
blomsterdal. 
Salg og signering 
av bøker etter 
arrangementet 
| Billetter kr. 
330 / kr. 300 
pluss avgift på 
billettservice.no
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forfattermøte med lars mytting |  
På et eldresenter nær deg  |   dEN KuLturELLE 
sPasErstOKKEN  
Lars Mytting har utgitt to romaner og fikk med Hel 
ved (2011) virkelig erfare hva det innebærer å være 
suksessforfatter. Hel ved springer ut av forfatterens ønske 
om å lage en nyttig bruksbok og en lesverdig fortelling 
om nordmenns forhold til ved. Et stykke sagprosa, fra et 
land hvor vedfyring er både nødvendighet og kultur.   
I samarbeid med Lillehammer kommune    
 

seMinarer
 
innspillskonferanse norsk 
litteratureksport   |  Kommunestyresalen   
En ny handlingsplan for kultur og næring skal 
presenteres høsten 2012. Kulturdepartementet, 
Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og 
handelsdepartementet ønsker i den forbindelse innspill 
fra berørte parter. Under Norsk Litteraturfestival møtes 
aktører fra bokbransjen, politikere og byråkrater til 
diskusjon av hva som skal til for at norsk litteratur skal 
bli enda viktigere internasjonalt i framtiden.    
I samarbeid med  Kulturdepartementet | Påmelding 
 
nÅr Virkeligheten er absurd  
Onsdag 11:00-13:00 og 14:00-16:00   |   
Nansenskolen  
To foredrag rundt tekstens berøring med en absurd 
virkelighet – eller virkelighetens berøring med absurd 
tekst. Ingeborg Arvola og Terje Holtet Larsen har begge 
en rekke – mer og mindre absurde – utgivelser bak seg, og 
her deler de av sine erfaringer rundt det å skrive og bli lest. 
I samarbeid med Nansenskolen  

skriVekurs pÅ nansenskolen Fredag 1. juni,  
18 – 22, lørdag 2. juni, 10 – 18 og søndag 3.. juni, 10 – 14  
|  Nansenskolen   
Igjen inviterer vi til dette populære helgekurset i 
kreativ skriving – for alle skrivelystne, uansett erfaring. 
Hvordan arbeide med lysten og leken for å nærme seg 
det krevende, det som trykker på. Gjennom kortere og 
lengre øvelser jobber vi med materiale og virkemidler for 
å bringe ny, kreativ tekst. Forfatterne Arne Hugo Stølan 
og Kjersti Wold byr på impulser, knep og rettledning. 
Påmelding innen 11. mai.   
I samarbeid med Nansenskolen | Kurspris: Kr 2100,- inkl. 
lunsj/kaffe; kr 3200,- inkl. full kost og losji. 
Se også www.nansenskolen.no Kontakt administrasjon@
nansenskolen.no / tlf. 612 65 400 

«forfatternes hus»– et Årlig 
forfatterseminar Tirsdag 29. mai – Fredag 1. juni   
|  Nansenskolen   
Av programmet bl.a. Ingeborg Arvola og Terje Holtet 
Larsen: Når virkeligheten er absurd.  Den syriske dikteren 
Adonis i samtale med midtøstenkorrespondent Amal 
Wahab: Et hjerte for Syria, og med Syria i hjertet. Hvilke 
muligheter har poeten og poesien i et eksil? Kjersti Wold: 
Skrivekurs. Erfaringer, råd og samtale. Hagefest med Ord 
for natten ved Tove Nilsen, konsert med Trio Fattal, samt 
standup forfatterscene.    
I samarbeid med Nansenskolen | Pris per arrangement kr 100, 
- Seminarpris: Kr 2700,- inkl. tre overnattinger, festivalpass og 
måltider. For fullstendig program, se www.nansenskolen.no 
Kontakt administrasjon@nansenskolen.no / tlf. 612 65 400 
 
bibliotekar søker leser 29. mai – 1. juni 2012   
|  Nansenskolen  
I programmet inngår:  
Om å lese, møte med Inge Eidsvåg og Trude Marstein. 
Hvilke muligheter har poeten og poesien i eksil?  Møte med 
den syriske dikteren Adonis.  
Bibliotekene som litteraturhus, møte med Trygve 
Ramnefjell, Bjørn F.Rørvik, Arne Svingen og Hans 
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Olav Brenner. Hagefest med Ord for natten, konsert og 
standup forfatterscene. For fullstendig program: se www.
oppland.no eller www.norskbibliotekforening.no 
I samarbeid med Oppland fylkesbibliotek, Nansenskolen, 
og Norsk Bibliotekforening| Pris pr. arrangement kr.100, 
Seminarapris: kr. 2900, inkludert overnattinger, måltider og 
festivalpass. 
 
internasJonalt forleggerseminar 
NORLA, Senter for norsk skjønn- og 
faglitteratur i utlandet  
Den norske forleggerforening og NORLA inviterer 
hvert år utenlandske forleggere til et seminar om norsk 
litteratur under litteraturfestivalen. Interessen for å 
komme til Lillehammer øker stadig, og i år inviteres ca. 
15 forleggere – det høyeste antall deltagere noen gang. 
Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet.  
Årets inviterte forleggere kommer fra Storbritannia, 
USA, Canada, Australia, Tyskland, Polen, Spania, Brasil 
og Ungarn. Forleggerne presenteres for aktuelt utvalg av 
norske forfattere. 
De inviterte forleggerne vil også delta i andre programposter 
under festivalen. Kun for inviterte. 
 
oVersettere til lillehammer  
NORLA, Senter for norsk skjønn- og 
faglitteratur i utlandet  
For 18. gang inviterer NORLA ti oversettere til Norsk 
Litteraturfestival. Årets deltakere oversetter fra norsk til 
engelsk, polsk, ungarsk, portugisisk, tyrkisk og ukrainsk.  
I samarbeid med NORLA. Kun for inviterte.

debutantseminaret Onsdag   |  Birkebeineren 
Hotel & Apartments 
Norsk Litteraturfestivals årlige seminar for 
forrige års skjønnlitterære debutanter. Barne- og 
ungdomsbokforfattere og voksenbokforfattere inviteres 
til faglig påfyll og sosialt samvær. Seminarledere er 
Magnhild Bruheim og Kjersti Annesdatter Skomsvold. 
Kun for inviterte.  

kritisk kapital  
– historie, teori og praksis   
KritiKErsEMiNarEt 
«Kritisk kapital» er både den samlede, kollektive kritiske 
produksjon gjennom årene, og den enkelte kritikers 
egen opparbeidete kapital i form av kunnskaper, teori og 
praksis. Den kritiske kapital omsettes i pekuniær kapital 
– penger – under ulike betingelser. Samtidig skal ikke 
kritikk være til salgs. Kan man snakke om en abstrakt, 
ikke-pekuniær kritisk kapital? Og om så, hvordan 
opparbeider, posisjonerer og anvender en kritiker sin 
kritiske kapital? De enkelte programpostene står på side 
37, 38, 40, 50 og 51. 
I samarbeid med Norsk Kritikerlag  |  For alle. 
 
oVersetterworkshop    
I samarbeid med Adam Zagajewski vil tre norske 
oversettere jobbe frem nye gjendiktninger av hans poesi 
til norsk. Oversetterne er Agnes Banach, Christian 
Kjelstrup og Joanna Rzadkowska. Det ferdige resultatet 
blir fremført på opplesningsarrangentet i Banken der 
Zagajewski vil lese sammen med Adonis og Ko Un. 
I samarbeid med Norsk Oversetterforening. Kun for inviterte. 
 
nynorsk oVersetterseminar   
Birkebeineren Hotel & Apartements     
Det er få omsetjarar som omset til nynorsk og 
dette er ei utfordring for forlag som ønskjer å utgi 
verdslitteratur på nynorsk. Seminaret blir arrangert 
for å oppdatere deltakarane på dagens nynorske 
rettskriving og stilistikk for slik å kunne bli gode 
nynorskomsetjarar. Seminaret vil ha deltakarar både frå 
NO og andre som ønskjer å jobbe innanfor feltet og 
inneheld både nynorskfagleg og omsetjingsfagleg program. 
Lukka seminar i regi av Norsk Oversetterforening (NO), i 
samarbeid med Norsk Litteraturfestival, Språkrådet og Det 
Norske Samlaget. 

seMinarer
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UtstillinGer
UtstillinGer
Christian 
krohgs sene 
kunst    Lillehammer 
Kunstmuseum  
Utstillingsåpning 2. juni 
kl 14.  
Christian Krohg er en av 
Norges mest folkekjære 
kunstnere. Han er kjent 
for sin samfunnsengasjerte kunst i 1880-årene og for 
sine levende og umiddelbare sjøbilder. De siste 25 år av 
hans karriere er imidlertid mindre belyst. I 1901 flyttet 
han nærmest permanent til Paris, for så å komme hjem 
til Kristiania i 1909 som den første professor på den 
nystartede Statens Kunstakademi.  Utstillingen Christian 
Krohgs sene kunst. Fra Paris til Kristiania,  belyser denne 
perioden og viser genrebilder, portretter, derav en rekke 
selvportretter og sene sjøbilder, djervt malt med uvante 
avkuttinger. Det blir utgitt en bok til utstillingen skrevet 
av  kunsthistorikeren Øystein Sjåstad. Utstillingen varer 
fra 2.juni til 7.oktober.  
Billetter kr. 100 /gratis med årskort og for festivalens publikum 
 
ørnulf opdahl   
Galleri Zink   
Utstillingsåpning 29.mai  
kl 17:00 
Ørnulf Opdahl er 
en ledende norsk 
billedkunstner. Han har et 
kunstnerisk engasjement 
som kommer til uttrykk 
i naturskildringer hvor 
spennet mellom det lyse og det mørke berører oss som 
betraktere på mange nivåer. Under festivalen skal han 
også vise en serie trykk fra En folkefiende av Henrik Ibsen.   
Gratis

en perlende 
utstilling 
Aulestad, 
Drengestua     
Utstillingsåpning 2. 
juni kl 14.30 
«Jeg velger meg 
Bjørnson», svarte 
Jakob Weidemann. 
Gyldendal Norsk 
Forlag utfordret ham 
i 1970 til å velge 
det han helst ville illustrere av norsk litteratur. Resultatet 
ble en eksklusiv bok med dikt og illustrasjoner. Alle 
illustrasjonene fikk perlens form inspirert av åpningsdiktet 
som starter med «Ta disse perler! – og takk for dem.» 
Stiftelsen Ringsveen, Jakob Weidemanns hjem på 
Lillehammer, har gitt originalillustrasjonene til Aulestad. 
Poet og Bjørnsonkjenner Edvard Hoem åpner ustillingen. 

Omvisning på Aulestad: 
Omvisning i Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem – 
et europeisk byhjem på landet.  
Her fant Bjørnson inspirasjon til stor diktning og stort 
engasjement. 
Omvisningene byr på møte med dikteren, politikeren, 
teatermannen og familiemannen. Hver hele time. 
 
makeløst!  Sigrid Undsets plass    
Utstillingsåpning 30.mai kl 14:30 
Et kunstprosjekt med bøker som venter på makulatur 
Litteraturfestivalen redder bøker fra forlagenes 
makulasjonskvern. Hvert år blir tusenvis av usolgte bøker 
destruert. Studenter fra Nansenskolens billedkunstlinje og 
skrivekunstlinje tar tak i ånd- og papirsløseriet og lager 
nye visuelle og tekstlige uttrykk av makulasjonsdømte 
bøker. Papir kan resirkuleres. Kan tekst resirkuleres? 
Studenter og forfattere står for utstillingsåpningen. 
Kunstverket kan nytes resten av festivalen.   
Gratis
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øyets fortelling 
Galleri Zink  
20 års jubileum! Karsten 
og Petra er bestevenner, 
går i samme barnehage 
og opplever mye morsomt 
sammen. Historiene om 
Karsten og Petra er skrevet 
av Tor Åge Bringsværd og 
er en av de største norske 
barnebokseriene noensinne. Anne Holt har illustrert de 
populære bøkene fra den første utkom i 1992. Under 
festivalen kan du oppleve Kokos, Frøken Kanin og 
Løvungen og Karsten og Petra i 2.etg på Galleri Zink. 
Utstillingen henger fra 30.mai til 3.juni. 
Gratis inngang

familien moes dukketeater  Bjerkebæk   
Sigrid Undset var interessert i dukketeater helt fra hun var 
barn. Etter at hun flyttet til Lillehammer og Bjerkebæk 

i 1919, kom hun i kontakt 
med advokat Eilif Moe og 
hans kone Louise. På et 
besøk hos dem i 1926 fikk 
hun se deres ferdigkjøpte 
utklippsteater. Hun ble så 
inspirert at hun gikk hjem 
og skrev en komedie basert 
på eventyrene Østenfor sol og 
vestenfor måne og Kvitebjørn 
kong Valemon. Eilif Moe skjønte, etter å ha lest Undsets 
manuskript, at det måtte til en bedre scene. Dette var 
utgangspunktet for et inspirerende samarbeid mellom flere 
kunstnere på Lillehammer. Moes dukketeater eies i dag av 
Maihaugen. Det er en gave fra Anne Stine Ingstad og Ole 
Henrik Moe. I sommer stilles teateret ut på Bjerkebæk. 
Du kan se utstillingen under Norsk Litteraturfestival. 
Barn fra Askeladden barnehage på Maihaugen har laget 
en utstilling om Sigrid Undset og hennes dukketeater som 
vises samtidig. Gratis 

David Paletz 
om amerikanske presidentvalg 
Kaja Schjerven Mollerin: 
fra Whitman via Guthrie til Dylan
John Erik Riley og flere 
om David Foster Wallace 
Morten Strøksnes og Linda Klakken 
om det andre Amerika

AmerikA
Jennifer Egan | John Irving   

David Vann | Amy Waldman   
Chad Harbach

Dessuten: 
Péter Nádas 

Mara Lee 
Carl-Johan Vallgren 

Russerdisko med 
Wladimir Kaminer

og mye mer…
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UtstillinGerRiksteatRet høsten 2012
Fruen Fra havet av henrik ibsen

BlackBird av David harrower

aBrahams Barn av og med svein tindberg

man Beast av Duda Paiva

klatremus og de andre dyrene i hakkeBakkeskogen 
av thorbjørn egner

teddy og marian 
av tine thomassen basert på teddybjørnens vise av alf Prøysen

Pulverheksa og julenissen av ingunn aamodt

kjøp før 1. aug. og spar inntil  kr. 130 pr billett.
se www.riksteatret.no for billetter og info. 



CHRISTIAN 
KROHGS SE

N
E

2. JUNI – 
7. OKTOBER

KUNST

Fra Paris til Kristiania

CRISPIN GURHOLT

21. APRIL – 17. JUNI

LIVE PHOTO LILLEHAMMER www.lillehammerartmuseum.com

ÅPNINGSTIDER 
UNDER FESTIVALEN:

TIR – SØN 
KL 11 – 18

GRATIS FOR 
FESTIVALENS PUBLIKUM



85 

Frank Søderlund, gullsmed & smykkedesigner, har laget en serie 
smykker inspirert og med bruk av sitater fra Den norske litterære 
kanon. Smykkene selges fra eget verksted; Fabrikken, Løkkegata 9,
i Galleri Zink, Sigrid Undsets plass og i Lillehammer Kunstmuseum.
www.franksøderlund.no | tlf 90 94 37 71  
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pegasus FOr barn OG UnGe
pegasus  
pegasus er norsk litteraturfestiVals 
tilbud til barn og unge. programmet til 
pegasus skal aktiVere gJennom hele Året 
og kulminere under festiValen. pegasus 
tilbyr kurs og Verksteder, konkurranser 
og aktiViteter, konserter, forestillinger 
og forfattermøter. alle tilbud til barn og 
unge er gratis. arrangementene er Åpne 
for alle, men pÅmelding er nødVendig for 
grupper og klasser. 

programserier - pegasus 
Ord Og BiLdE Møte med forfattere og illustratører som 
har skrevet og illustrert bildebøker. Serien arrangeres  
på Galleri Zink. 
grOttEN Et sted for sitrende spenning, mystiske 
hendelser, fantastiske møter, eventyrlige fortellinger  
og grusomme grøss. Arrangeres på Bingo’n. 
saNt Og saKLig Møte med forfattere som skriver om 
sak og fag. Serien arrangeres på Plan B. 
2 På 1 tiME Spennende møter mellom to forfattere  
og deres arbeider. Serien foregår på Plan B. 
FOrFattErMØtEr Barn og unge møter forfattere  
på Lillehammer bibliotek. 
aLdri VOKsEN Aldri voksen er om barne- og 
ungdomslitteratur for voksne! Serien arrangeres  
på Galleri Zink.
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kurs og Verkssteder 
Tegneserieverksted Todagers verksted for ungdom med 
serietegner og illustratør Sigbjørn Lilleeng. 
Animasjonsverksted Tredagers verksted for barn og unge 
med Pirk animasjon. I samarbeid med Lillehammer 
Barnefilmklubb. 
Papirverksted Håndlaging av papir i samarbeid med 
Klevfos Industrimuseum. Skrivekurs med Widar Aspeli. 
Illustrasjonsverksted Penger er tema når forfatter og 
illustratør Anna Fiske skal holde illustrasjonsverksted 
for barn. 
Men finnes det ikke  grenser lenger?  Kurs for lærere 
og bibliotekarer om makt og moral, mangfold og 
motsetninger i nyere ungdomslitteratur. 
Dramatisk Dramatikerforbundet lærer videregående 
elever å dramatisere en episk tekst. 

konkurranser og aktiViteter 
Penger og livet Er penger viktig? Har du tenkt på 
hvordan penger styrer livene våre?  Skrivekonkurranse i 
samarbeid med Bokbussen, Oppland Fylkesbibliotek. 
Ræppe penger Skrivekonkurranse for ungdom i 
samarbeid med GD, Byavisa, Oppland Arbeiderblad og 
Eidsiva. 
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pegasus tirsDaG 29. - OnsDaG 30. Mai
tirsDaG
pÅ do med gro der 
skJer det no’ Tirsdag 
10:00   |  Kulturhuset Banken  |   
BarNEHagEFOrEstiLLiNg  
I morgenstresset går døra til badet i 
vranglås og mor, eller Gro som hun 
jo heter, er dermed innelåst på do… 
Men hva skjer egentlig rundt mor på do? Er dobørsten 
fornøyd med tilværelsen? Er det virkelig bare små pip 
som kommer fra badeendene? Og hvis man faller ned i 
badesluket – hvor kommer man da…?  
Tilbys også kl 12:00 og 13:30 | Gratis inngang | Påmelding

lommeboka Tirsdag 17:00 | Kulturhuset Banken   
Tredje trinn ved Søre Ål skole har i vinter gitt seg selv en 
ekstra utfordring. De ville prøve å skape en forestilling 
helt selv. Skrive egne tekster, lage melodier og fremføre 
det selv. Elever, foreldre og lærere i samhandling. 
Tekstene akkompagneres både av foreldre og lærere. 
Tredjeklassingene startet tekstskapingen med svært god 
hjelp fra Pegasus og forfatter Kari Tinnen. Hun var 
sammen med klassen og holdt skrivekurs for 8-åringene. 
Fulle av glød og inspirasjon satte klassen i gang å fortelle 
historien om Lommeboka. Følg med og bli glad! 
For alle | Gratis inngang

OnsDaG
 
Camorraland Onsdag 
10:00 | Plan B |  saNt Og 
saKLig  
Mariangela Cacace 
forteller om sitt 
researcharbeid med 
Camorra, Italias største 
mafiaorganisasjon. Hun 
tegner et skremmende 
bilde av et system som 
infiltrerer alt og alle i samfunnet 
– fra hverdagslige hendelser til verdensomspennende 
forretninger, fra gateplan til toppolitikken. I boken 
møter vi camorister, politimenn, drapstruede journalister, 
korrupte politikere, kvinnelige camorister i fengsel, 
balkanske våpensmuglere og en norsk tørrfiskeksportør. 
Det blir også vist en kortfilm fra Napoli (ca 10 min). 
For ungdomstrinnet | Gratis inngang   | Påmelding  | Støttet 
av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 
 
translunar paradise Onsdag 10:00   |  
Kulturhuset Banken, Festsalen  |   FOrEstiLLiNg  
Vi er så heldige å kunne presentere forestillingen 
Translunar Paradise av Theatre Ad Infinitum, et rytmisk, 
bevegelig og sterkt teaterstykke med fantastisk og intens 
bruk av masker, levende musikk og uten ord.  
Etter at hans kone går bort, flykter William til et paradis 
av fantasi og minner, et sted langt fra den sorgen han 
befinner seg i. Han fornekter hennes bortgang og 
tviholder på minnene om henne i livet. Rose kommer til 
han en siste gang, for å vise sin kjærlighet og for å hjelpe 
han til å gi slipp. Et teaterstykke om kjærlighet, livet og 
døden skrevet og regissert av George Mann og spilt av 
Kim Heron, Deborah Pugh og George Mann. Spilles 
også kl 13:00 og torsdag kl.19. 
For ungdomstrinnet og videregående | Gratis inngang  | 
Påmelding
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pegasus OnsDaG 30. Mai

sVingens mørke Verden Onsdag 10:00   |  Bingo’n  |   grOttEN  
Svingens mørke verden er en serie med barnebøker skrevet av Arne Svingen. De første 
bøkene ble lansert i februar 2012. Felles for alle bøkene er at de inneholder skumle 
historier. Det er illustrerte grøssere for barn. Møt Arne Svingen og Mannen med seks fingre, 
Den onde læreren og Spøkelseshotellet. 
For småtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding 
 
gutta boys Onsdag 10:00   |  Lillehammer Bibliotek  |   FOrFattErMØtE  
Gutta Boys er omsider tilbake. Etter å ha hoppet ut av de populære leseløvene og inn i en 
enda mer populær TV-serie, dukker de nå opp mellom to permer igjen. I den nye boken, 
Tatt av ras, handler det om flasketuten, utroskap og snøskred. Christoffer Grav er ny 
illustratør. Axel Hellstenius leser fra boken og snakker om prosjektet Gutta Boys.  
For mellomtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

emilie selger en gutt Onsdag 11:00   |  Galleri Zink  |   Ord Og BiLdE  
I bøkene om Emilie og Max møter vi en storesøster som gjerne vil leke med lillebroren sin. 
Han kan jo brukes til mye rart. Den første boka kom ut i 2011. Da laget Emilie butikk og 
solgte mer enn hva hun hadde tenkt å selge. Bjørn Arild Ersland leser og forteller og Lilian 
Brøgger viser illustrasjoner.  
For barnehage og småtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

sirkelen Onsdag 11:00   |  Kulturhuset Banken  |   FOrFattErMØtE  
En svensk sensasjon. Solgt til forlag over hele verden på rekordtid. En svensk småby blir 
åstedet for en kamp mellom det onde og gode. Sirkelen av Sara Bergmark Elfgren og Mats 
Strandberg byr på nesten 500 sider med intens spenning, kjærlighet, magi, håpløse foreldre, 
lekser, død og vennskap. My So Called Life møter Buffy the Vampire Slayer i Twin Peaks. 
Eller kanskje Twilight i Fucking Åmål? 
For ungdomstrinnet og videregående | Gratis inngang  | Påmelding

dødsengler Onsdag 12:00   |  Bingo’n  |   grOttEN  
«Hva om jeg sier at Gud ikke finnes, men at englene er kommet tilbake for å overta 
fremtiden.» To steder i Norge. Fire ungdommer. Tre medhjelpere. En fremtid. Steffen 
Sørum leser og forteller fra Dødsengler.  
For ungdomstrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

øyets fortelling Onsdag 12:00 | Galleri Zink  
20 års jubileum! Karsten og Petra er bestevenner, går i samme barnehage og opplever mye 
morsomt sammen. Historiene om Karsten og Petra er skrevet av Tor Åge Bringsværd og er 
en av de største norske barnebokseriene noensinne. Anne Holt har illustrert de populære 
bøkene fra den første utkom i 1992. Under festivalen kan du oppleve Kokos, Frøken Kanin 
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og Løvungen og Karsten og Petra i 2.etg på Galleri 
Zink. Utstillingen henger fra 30.mai til 3.juni. 
Gratis inngang

sangen om en brukket nese 
Onsdag 12:00   |  Lillehammer 
Bibliotek |   FOrFattErMØtE  
Kan man skrive en morsom bok om 
fattigdom? Sangen om en brukket nese, 
av Arne Svingen, handler om Bart som 
bokser uten å slå og synger uten at noen hører det. Han 
har et positivt syn på livet selv om ikke alt går hans vei. 
Dessuten blir Bart venn med Ada som ikke kan holde 
på hemmeligheter og treffer Geir som har en rar bøy i 
knærne. Boka handler om å gjøre det beste ut av livet – 
uansett. Og den handler om å synge ut av et åpent vindu. 
For mellomtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

nÅr 2 skriVer 1 bok Onsdag 12:00   |  Plan B   
|    2 På 1 tiME  
Møt Morten Skårdal og Axel Hellstenius, forfatterne av 
Fittekvote og fjorårets Uprisvinnere. De vil snakke om 
hvordan det er å være to forfattere på en tekst. Og om 
hvordan 2 menn på 50 kan skrive om 1 jente på 19. 
For ungdomstrinnet og videregående| Gratis inngang  | Påmelding 
 
ønskemonster 
Onsdag 13:00   |  
Galleri Zink  |   Ord 
Og BiLdE  
Forfatter og illustratør 
Tiril Valeur leser og 
viser illustrasjoner fra 
boka Polly-Esther og 
ønskemonsteret. Etterpå 
kan dere få være med å 
dikte frem et monster 
som Tiril tegner 
direkte på flipover.  
For småtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

sigrid sCene Onsdag 14:00   |  Sigrid Undsetsplass     
Fra Sigrid Scene kan publikum oppleve barn og unge 
som leser, spiller, synger og spiller teater.  
For alle | Gratis inngang

shaun tan - alma- og osCarprisVinner 
Onsdag 15:00   |  Galleri Zink  |   aLdri VOKsEN  
I 2011 ble den australske bok- og filmkunstneren Shaun 
Tan hedret med Astrid Lindgren Memorial Award i 
Stockholm og Oscar i Los Angeles. Nå kommer han til 
Norsk Litteraturfestival for å presentere sine arbeider for 
barn og voksne i bildebok og animasjon. 
Moderator: Kristin Ørjasæter 
I samarbeid med NBI | Gratis inngang  | Påmelding

minibanken Onsdag 19:00   |  Kulturhuset Banken  
Arrangementet er en oppkjøring til U-showet. Her får 
de sju UPrisklassene møte de nominerte forfatterne, 
Kjetil Johnsen, May Grethe Lerum, Åshild Moldeskred, 
Jan Henrik Nielsen og Terje Torkildsen.  
For nominasjonsklassene til UPrisen

barnebokquiz Onsdag 21:00   |  Kulturhuset Banken  
Hvor mye kan du om barne- og ungdomslitteratur? 
Historisk quiz med Bjørn og Bjørn. 
For første gang i Litteraturfestivalens historie, arrangeres 
quiz om barne- og ungdomslitteratur - for voksne. 
Quizmastere er forfatterne Bjørn Ingvaldsen og Bjørn F. 
Rørvik. Lett blanding fra litteraturhistorien for barn og 
ungdom. Uformell tone og topp stemning!  
I samarbeid med Foreningen !les. For voksne | Gratis inngang. 
Påmelding til pegasus@litteraturfestival.no
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shaun tan Torsdag 10:00   
|  Lillehammer Bibliotek  |   
FOrFattErMØtE  
I 2011 ble den australske 
bok- og filmkunstneren 
Shaun Tan hedret med 
Astrid Lindgren Memorial 
Award (ALMA) i Stockholm 
og Oscar i Los Angeles. Nå 
kommer han til Norsk Litteraturfestival for å presentere 
sine arbeider for barn og voksne i bildebok og animasjon. 
Møt Tan i samtale med Alf Kjetil Walgermo. 
For ungdomstrinnet og videregående | Gratis inngang  | Påmelding

blod pÅ hendene Torsdag 10:00   
|  Bingo’n  |   grOttEN  
Magnhild Bruheim fortel og 
les frå boka, som er den fjerde 
i spenningsserien om Kami og 
Bente. Venninnene blir med i ei 
aktivistgruppe som nattestid tar seg 
inn på pelsdyrfarmar for å avsløre industrien. Kampen 
mot pelsdyroppdrett får stadig breiare støtte, men 
gjennom aksjonane kjem ungdommane opp i farlege 
situasjonar. Samtidig får ei jente frå ein av farmane 
anonyme meldingar der det står: Du har også blod på 
hendene. Boka tar opp aktuelle tema som kamp mot 
pelsindustrien og mobbing. 
For ungdomstrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

i fotsporene til 
drapsmenn og andre 
forbrytere Torsdag 10:00   |  
Plan B  |   saNt Og saKLig  
Jørn Lier Horst arbeider til daglig 
som etterforskningsleder ved 
politiet i Vestfold. Med sine bøker 

om politiførstebetjent Wisting regnes han som en av 
Norges fremste krimforfattere. Han er også forfatteren 
bak den nye spenningsserien CLUE for unge lesere. Med 
bilder og eksempler fra sin etterforskningskarriere tar 
han oss med i fotsporene til drapsmenn og andre brutale 
forbrytere - inn bak sperrebåndene og inn på åsteder.  
For mellomtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

sirkelen Torsdag 11:00   
|  Felix Pub & Scene |   
FOrFattErMØtE  
En svensk sensasjon. Solgt 
til forlag over hele verden på 
rekordtid. En svensk småby blir 
åstedet for en kamp mellom 
det onde og gode. Sirkelen av 
forfatterne Sara Bergmark Elfgren og Mats Strandberg 
byr på nesten 500 sider med intens spenning, kjærlighet, 
magi, håpløse foreldre, lekser, død og vennskap. My So 
Called Life møter Buffy the Vampire Slayer i Twin Peaks. 
Eller kanskje Twilight i Fucking Åmål? 
For ungdomstrinnet og videregående | Gratis inngang  | Påmelding 
 
alVin pang Torsdag 
11:00   |  Galleri Zink  |   
Ord Og BiLdE  
Alvin Pang og hva foreldre 
gjør når de tror du sover. 
Hvorfor har mamma det 
bestandig så travelt med å 
legge Alvin? Hva er det hun 
og Freddy driver med når 
Alvin har sovnet? I kveld skal han finne det ut.   
Alvin Pang og en søster for mye. Alvin lurer på hvordan 
han skal bli kvitt Elvira, den plagsomme lillesøsteren 
som alltid ødelegger og tar all oppmerksomheten. Skal 
han selge henne, eller kanskje bytte henne bort? Endre 
Lund Eriksen leser og viser illustrasjoner fra den første 
og tredje boka om Alvin Pang. 
For småtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding
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babybokkafé Torsdag 11:00   |  Maihaugkafeen   
Hva leser vi for de minste? Dette er stedet å gå dersom du er nysgjerrig på nye norske 
bøker for barn og har lyst til å få litt litterært påfyll, slappe av og senke skuldrene. Vera 
Micaelsen vil presentere et utvalg av nye norske bøker for de minste og noen for de litt 
eldre, og Erlend Loe leser fra boka Sov for helvete!  
For barselgrupper og andre som er hjemme med små barn | Gratis 

en reise for liVet Torsdag 11:00   |  Hvelvet    
Den internasjonale suksessen I havet er det krokodiller er inspirasjonskilden bak 
prosjektet. Boken er basert på Enaiatollah Akbaris historie, fra han som tiåring ble 
smuglet ut av Afghanistan, levde som papirløs flyktning og gjennomførte en mangeårig 
reise, som endte i Italia. Sammen med forfatteren Fabio Geda ble historien hans skrevet 
ned og utgitt som bok. I Norge bor det mange ungdommer som har brukt år av sitt 
unge liv på flukt og som har lignende erfaringer. Mohammed Ali Rezai og Nasrullah 
Jemshedi er to av dem. De er begge 19 år, har flyktet fra Afghanistan, alene og på hver 
sin måte. De bor i dag på Lillehammer hvor de går på skole og jobber. Guttene har lest  
I havet er det krokodiller, og de vil sammen med forfatteren Mala Wang-Naveen dele sine 
erfaringer med å være på flukt og skape seg et liv i Norge.  
For ungdomstrinnet og videregående | Gratis inngang   | Påmelding |  Støttet av Fritt Ord

annalisas dagbok Torsdag 11:30  |  Lillehammer Bibliotek |  FOrFattErMØtE  
Annalisas Dagbok forteller den sanne historien om 14 år gamle Annalisa, som vokser 
opp i et av Italias farligste mafiastrøk. En dag hun er ute med noen venninner, blir hun 
ved en tilfeldighet skutt og drept av mafiaen. Etter Annalisas begravelse finner faren 
den hemmelige dagboken hennes. Der skriver hun om hvordan det er å være ung i et av 
Italias farligste mafiastrøk.  Mariangela Cacace er forfatteren bak boka. 
For mellomtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

historien om mira Torsdag 12:00   |  Plan B  |   2 På 1 tiME  
Historien om Mira av Josefine Ottesen er en fantasytrilogi hvor gamle demoniske krefter 
som man trodde var glemt for lengst, får ny makt over menneskene. Hovedpersonen 
Mira står midt i den voldsomme konflikten. Samtidig forstår hun at farmoren hennes 
var en av De Fem Vise, de som kjenner den gamle viten, den som er skjult for de fleste. 
Ottesen i samtale med Jon Ewo, skal snakke om demoner, rasisme og kampen om 
sannheten. ”Den, der fortæller historierne, ejer sandheden.”  
For ungdomstrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

gyldig fraVær Torsdag 12:00   |  Bingo’n  |   grOttEN  
Fem ungdommer har alle sine grunner til å være på t-banen midt i skoletiden. 
Når det smeller i undergrunnen, får vi gradvis innblikk i den enkeltes motiver og 
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bakgrunnshistorie. Hva er det de skjuler? Hva er det de 
frykter? Hva har skjedd? Og hvordan skal de komme seg 
opp derfra? Rosenløw Eeg snakker om boka Gyldig fravær, 
og hva han tenker om å skrive. Forfatteren har skapt 
originale karakterer, som likevel framstår som genuine for 
leseren. For ungdomstrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

4 forfattere og 1 band Torsdag 13:00 | Brenneriet      
Møt forfatterne Knut Nærum, Simon Stranger, Jostein 
Gaarder og Ingvild Rishøy og bandet Xinfu District. Forfattere 
og band er stemt fram av elever ved Mesna og Lillehammer 
videregående skole. Elevene har selv drevet prosjektet frem, 
planlagt forestillingen og den ledes også av elevene.    
Åpent for alle med fortrinn for 1. klasseelever ved 
videregående skoler | Gratis inngang  
 
barbie-nils og 
pistolproblemet Torsdag 
13:00   |  Galleri Zink  |    
Ord Og BiLdE  
Nils har bursdag! Han vet 
akkurat hva han ønsker 
seg. Verdens fineste Barbie, 
selvfølgelig! En tøff fortelling 
om hvor modig man må være 
for å velge som man vil. Forfatter Kari Tinnen og illustratør 
Mari Kanstad Johnsen leser, forteller og viser illustrasjoner. 
For barnehage og småtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

u Torsdag 13:00   |  Kulturhuset 
Banken, Festsalen      
De sju nominasjonsklassene vil 
fortelle hvem som skrev fjorårets 
beste ungdomsbok og kåre 
vinneren av UPrisen 2012. Det 
vil bli underholdning med akrobat Lars Gregersen 
og høytlesning av utdrag fra de nominerte bøkene av 
skuespiller og forfatter Anna Bache-Wiig. Les mer om 
UPrisen og de nominerte forfatterne på uprisen.no.  
I samarbeid med Foreningen !les og sju fylker | Gratis inngang 

krigen i ungdomslitteraturen Torsdag 15:00   |  
Galleri Zink  |   aLdri VOKsEN  
Hvordan har populær- og ungdomslitteraturen speilet 
krig og konflikt fra 1945 og til i dag? Axel Hellstenius, 
en av forfatterne av Fittekvote og fjorårets UPrisvinner 
vil snakke litt om det litteraturhistoriske og mest om de 
bøkene han leste som ung. Og hvordan dette påvirket 
han i arbeidet med en bok om unge menneskers vei inn 
i dagens norske forsvar – og vår tids kriger. For voksne | 
Gratis inngang 

barnebokbar Torsdag 19:00   |  Nikkers Sport     
Seks forfattere presenterer barne- og ungdomsbøkene 
sine, og denne kvelden leser de for nysgjerrige voksne. 
Hør noe av det beste av nyere litteratur for unge 
mennesker. En spennende og morsom time med 
Camilla Kuhn, Hans Sande, Anna Fiske, Arne Svingen, 
Magnhild Bruheim og danske Josefine Ottesen. 
Konferansier er Jon Ewo. 
I samarbeid med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere 
(NBU) | Gratis inngang 
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kurt blir grusom Fredag 10:00   |  Lillehammer Biblioteket  |   FOrFattErMØtE  
Truckføreren Kurt har vært truckfører i mange år. Nesten helt siden han var liten. En dag 
redder Kurt en mann som går i søvne utfor kaia. Og for det får han en diamant, omtrent 
like stor som en fotball. Men hva bruker man en diamant til? Forfatter Erlend Loe leser og 
forteller om Kurt.  
For mellomtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

det døde landet Fredag 10:00   |  Bingo’n  |   grOttEN  
Den danske forfatteren Josefine Ottesen har skrevet den prisbelønte serien Det døde 
landet. Den handler om unge Jonahs kamp for å finne ut hvem han er i en verden hvor 
alt det gamle har gått under. En liten landsby har bygget opp seg selv midt i det som 
gjenstår i det døde landet. De eneste som lever utenfor byen, er de deformerte golakkene. 
Jonah oppdager at golakkene ikke står menneskene så fjernt som landsbyens eldste påstår. 
Langsomt innser han at alt det han trodde er løgn, og det er hemmeligheter der ute som 
han må finne ut av. Forfatteren er blant annet inspirert av DeathMetal-musikk og har 
brukt mye tid på å researche hvordan man slår kloden ordentlig ihjel. Ottesen i samtale 
med Jon Ewo. For ungdomstrinnet | Gratis inngang   | Påmelding 
 
Å klemme kua i døra Fredag 10:00   |  Plan B  |   saNt Og saKLig  
Livet er fullt av sterke følelser. Hvor kommer de fra? Hvorfor? Hvordan kan vi leve med 
dem? Og hvordan skal man egentlig reagere når det detter ei ku ned fra himmelen? Verden 
er full av de villeste historier og noen er så utrolige at det nesten ikke kan være sant, men 
så er det likevel det. Noen fortellinger både handler om og vekker sterke følelser. Vera 
Micaelsen bruker dette for å lage en forestilling som egentlig handler mest om hvordan vi 
kan leve med følelsene våre. 
For mellomtrinnet | Støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening | Gratis inngang  | 
Påmelding 
 
don fridtJof Fredag 11:00  |  Galleri Zink |  Ord Og BiLdE  
Gatas store skrekk - den altetende og grusomme katten Don Fridtjof - blir lurt opp i et tre. 
Og det av en liten mus! Der blir Don Fridtjof sittende, i regn og mørke, dager og netter, 
mens husfaren ikke skjønner hvor katten hans er blitt av. Kanskje lærer Don Fridtjof noe 
om livet mens han sitter slik? Eller kanskje slett ingenting? Og kommer han noen gang 
ned? Forfatter og skuespiller Anna Bache-Wiig leser og forteller fra boken Don Fridtjof, 
illustrert av Lisa Aisato. Boken ble nominert til Brageprisen og vant Riksmålsprisen for 
barne- og ungdomsbøker i 2011. 
For småtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding 
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apefJes! Fredag 12:00   |  Bingo’n  |   grOttEN  
«Denne vil selv de kuleste gutta i klassen lese! Martin snakker et forfriskende troverdig 
ungdomsspråk, samtidig som teksten også byr på en rekke skildringer en voksenroman 
verdig. Lilleengs tegninger hever seg over enhver kritikk.» Det var litt av det Dagbladet 
skrev om Apefjes da den kom ut i fjor høst.  
Apefjes er en unik blanding av litteratur og tegneserie. Den handler om taggeren Martin 
som jager rundt på Oslos tak om nettene. Hjemsøkt av krefter som han ikke ante at han 
hadde. Møt Sigbjørn Lilleeng og Tor Erling Naas og hør dem fortelle mer om prosessen  
og tankene bak Apefjes. 
For mellomtrinnet og ungdomstrinnet | Gratis inngang  | Påmelding 
 
mesterdetektiVen purriot. grønnsak som skJerper hJernen! Fredag 
12:00   |  Biblioteket  |   FOrFattErMØtE  
Forfatter Bjørn F. Rørvik og illustratør Ragnar Aalbu forteller og viser bilder fra sin nye 
krimserie. Mesterdetektiven Purriot får et oppdrag på Hurlumheia. Lille Per Sille og 
Bestemor Blom har blitt slått ned, og gjerningsmannen er sporløst forsvunnet. Ingen har 
hørt noe og ingen har sett noe. Purriot står overfor en vanskelig sak, og det blir ikke bedre 
av at inspektør Gurk forkludrer etterforskningen. Vi møter forfatter og illustratør i samtale 
med Magnhild Bruheim.  
For småtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

raseri Fredag 12:00   |  Plan B  |   2 På 1 tiME  
I Raseri går Cornelius Jakhelln kritisk til verks mot seg selv og et samfunn hvor rådville 
unge søker identitet i ekstreme ideologier og symboler. Raseriet viser seg ikke bare i 
negative handlinger som hærverk, skolemassakre og terror, det kan også være en sterk 
kunstnerisk og politisk kraft.  
Mikael Niemis hovedperson i Bomb dem er 16 år. Han deler klassen inn i Dritter og Idioter. 
Drittene får servert livet på sølvfat og har foreldre som passer på at alt går bra. Idiotene vet 
at Drittene alltid kommer til å vinne, men finner seg i det og vil bare være alle til lags. Men 
betyr det at han vil bombe skolen tilbake til steinalderen? Usedvanlig engasjerende roman, 
og spesielt i lys av vår egen tragedie i juli 2011. 
Niemi og Jakhelln vil med utgangspunkt i bøkene snakke om hvor det enorme raseriet 
kommer fra, som får mennesker til å utføre ekstreme handlinger. Møt forfatterne i samtale 
med Nazneen Khan-Østrem. 
For ungdomstrinnet og videregående | Støttet av Fritt Ord | Gratis inngang  | Påmelding

møkkaJenter Fredag 13:00 | Galleri Zink |  Ord Og BiLdE  
Inga Sætre og Ulli Lust er begge forfattere og illustratører, de er tegneserieskapere 
og de skriver om unge jenter uten å skjønnmale sannheten. Ulli Lust er en østerriksk 
tegneserietegner og illustratør. Hun kjennetegnes ved sitt nådeløse blikk på omgivelsene 
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og på egen person. Hun har sans for det ukonvensjonelle og er høyt ansett i 
tegneseriemiljøet verden over. I dag er den siste dagen i resten av ditt liv er en 
selvbiografisk tegneseriefortelling om den 17 år gamle punkeren Ulli som reiser 
på haiketur til Italia. Her stifter hun ufrivillig bekjentskap med tigging, narkotika, 
prostitusjon og mafia. Boka har fått flere priser og er oversatt til mange språk. 
I Fallteknikk av Inga Sætre følger vi Rakel som flytter hjemmefra for å gå på 
videregåendeskole. En tett venninnegjeng som forsøksvis ønsker å spille i band og 
drive med kampsport i den alderen der verden skal oppdages. Inga Sætre er animatør, 
men kanskje mest kjent for tegneserien Møkkajentene. Møt dem i samtale med Erle 
Marie Sørheim.  
For videregående  | Gratis inngang  | Påmelding

glimt Fredag 13:00   |  Lillehammer Kino   
Et arrangement med kåring av vinnerne av årets tekstkonkurranse for barn, arrangert 
i samarbeid med Bokbussen ved Oppland Fylkesbibliotek, forfattermøte med Vera 
Micaelsen og visning av film basert på Shaun Tan sin bok Ankomsten. Programleder: 
Linn T Sunne.  
For mellomtrinnet | Gratis inngang  | Påmelding

lekenhet opp mot alVor Fredag 15:00   |  Galleri Zink  |   aLdri VOKsEN  
Å leke er den tingen som knytter sammen voksne artister og barn. Regissørene Shaun 
Tan og Anita Killi vil samtale om hverandres arbeider, med utgangspunkt i sine siste 
animasjonsfilmer The Lost Thing og Sinna Mann (Angry Man). Filmene deres har 
mye til felles, til tross for at regissørene kommer fra motsatt side av planeten og aldri 
før har møttes. Begge filmene har sitt interessefelt i sjiktet mellom voksnes og unges 
følelser. De vil også vise litt fra prosessen bak filmene, og det blir rom for spørsmål 
fra publikum. Etter samtalen vises de to filmene i sin helhet. Begge filmene har vært 
verden rundt og vunnet prestisjetunge priser.  
For voksne | Gratis inngang
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ung rød løper Lørdag 12:00   |  Kulturhuset Banken      
Opplev tre fantastiske forfattere og et fabelaktig storkor! Vera Micaelsen leser og Det 
andre teater improviserer en scene fra Jo Nesbøs Doktor Proktor. Bjørn Rørvik leser og 
forteller fra Bukkene Bruse på badeland, Storkoret til Søre Ål skole synger penge-sanger og 
forfatter og skuespiller Anna Bache-Wiig leser og forteller fra Don Fridtjof. Programleder 
er Vera Micaelsen.  
Familiearrangement | Gratis inngang  
 
Valdristorier Lørdag 12:00   |  Fabrikken    |   aNtOLOgiLaNsEriNg  
Under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i 2009 mottok Terje Torkildsen 
UPrisen for romanen Marki Marco. Hausten 2011 arrangerte Den Kulturelle 
Skolesekken i Oppland ein skrivekonkurranse basert på denne romanen. Meir enn 600 
ungdomsskuleelevar frå Valdres skreiv og sende inn noveller og korttekstar. Dei beste 
elevtekstane er samla i antologien Valdristorier som blir lansert under årets festival.  
For alle | I samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Oppland | Gratis inngang 

sigrid sCene Lørdag 14:00   |  Sigrid Undsetsplass      
Fra Sigrid Scene kan publikum oppleve barn og unge som leser, spiller, synger og spiller teater.  
For alle | Gratis inngang

hør rytmen - kJenn musikken Lørdag 15:00   |  Bingo’n   
Gudbrandsdalen har fostret mange store diktere 
og interessante stemmer opp igjennom årene, og 
folkesanger Camilla Granlien har tonesatt blant 
annet Tor Jonsson, Olav Aukrust og Bjørnstjerne 
Bjørnson. I arbeidet med disse store herrene, kom også 
nysgjerrigheten etter å finne ut hva dagens unge diktere 
skriver om. Er det de samme temaene som hos Bjørnson 
eller ville det handle om helt andre ting? Med dette 
som utgangspunkt, startet «jakten» på dagens diktere. 
9. klassingene på fem ungdomsskoler; Øyer, Vinstra, 
Ringebu, Åretta og Sør-Fron, har hatt besøk av dikter Anna Kleiva og Camilla Granlien 
og sammen med dem jobbet frem egne tekster. Granlien har gjort et utvalg av tekstene og 
tonesatt og arrangert disse sammen med musikerne Morten Reppesgård på piano og Jo F. 
Skaansar på bass. Konserten er en presentasjon av disse tonesatte diktene. Og temaene? Ja, de 
viser et variert bilde av hva som rører seg i hodet til dagens diktere, alias unge 9. klassinger. 
For alle | Gratis inngang
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penger pÅ bok Søndag 11:00   |  Lillehammer kino    
Visning av animasjonsfilmen Penger på bok. Filmen er laget av 4.-7. klassinger fra 
Lillehammer, Follebu og Øyer på animasjonsverkstedet i februar i samarbeid med 
Lillehammer Barnefilmklubb og Pirk animasjon. Visningen blir åpnet av animatør og 
regissør Anita Killi.  
For alle | Gratis inngang 

den rettferdige firskilling Søndag 11:00-13:30   |  Maihaugen      
På festivalens siste dag inviteres store og små til eventyrdag på Maihaugen. Det er i år 200 
år siden Per Christian Asbjørnsen ble født, og dette vil vi markere med dramatiseringer og 
opplesninger av eventyr både inne i stuer og ute på tun. Du vil blant annet møte Morten 
Jostad, Helena Klarén og Henrik Slåen fra Det Hemmelige Teater, barn fra kulturskolen 
i Gausdal og skuespiller Tom Styve som vil lese fra Den rettferdige firskilling. Detaljert 
program fås ved inngangen.  
Arrangeres i samarbeid med Det Hemmelige Teater  | Ordinær billett for inngang på Maihaugen. 
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pitbull-terJe Onsdag 11:30  |  Søre Ål skole  |   
FOrFattErBEsØK  
Bøkene om Pitbull-Terje og Jim er oversatt til mange 
språk, har vunnet utallige priser og er blitt hyllet av både 
barn, ungdom og voksne. Møt forfatteren Endre Lund 
Eriksen, Pitbull-Terje og Jim på din skole. 

sVingens Verden Torsdag 09:30 og 13:00   |  Åretta 
ungdomsskole og Ekrom skole  |   FOrFattErBEsØK  
Det blir et møte som handler om lesing og litteratur. 
Forfatteren Arne Svingen har vært på utallige skoler de 
siste årene og er ekspert på å trigge elevenes interesse for 
skjønnlitteratur, med særlig vekt på å få gutta til å lese 
flere bøker. Han snakker gjerne om hvordan historier 
bygges opp og gir elevene skrivetips. 

Å samle, sortere og systematisere  
Onsdag 09:30 og 12:00   |  Kringsjå og Solvang  |   
Torsdag 09:30 og 11:00   |  Ekrom og Søre Ål skole  |   
FOrFattErBEsØK  
Forfatter og illustratør Åshild Kanstad Johnsen tar deg 
med inn i Kubbes forunderlige verden. Kubbe er veldig 
glad i å samle alt det fine han finner i skogen. Han tar 
det med seg hjem og legger det i bokser. Men, så en dag 
er boksene fulle. Åshild leser og viser illustrasjoner fra 
Kubbe lager museum. Hvorfor samler vi? Hva samler vi på? 

 den lille penselen Torsdag 09:30 og 11:00   |  
Ekrom og Søre Ål skole  |   FOrFattErBEsØK  
Boka handler om en liten pensel som bor i malerskapet 
hjemme hos Edvard Munch. Den lille penselen har aldri 
malt noe, for de andre penslene er slemme og stiller seg 
i veien, slik at maleren ikke får øye på han. Den lille 
penselen blir likevel helten i historien til slutt og får være 
med å male et kjent bilde. Forfatteren Bjørn Rørvik leser 
og viser bilder fra boka. Etterpå blir det maleverksted 
hvor elevene får lage sin egen versjon av Skrik. 

Å klemme kua i døra Torsdag 13:00   |  Ekrom 
skole  |   FOrFattErBEsØK  
Livet er fullt av sterke følelser. Hvor kommer de fra? 
Hvorfor? Hvordan kan vi leve med dem? Og hvordan 
skal man egentlig reagere når det detter en ku ned fra 
himmelen? Møt Vera Micaelsen på din skole. 

ønskemonster Torsdag 09:30   |  Ekrom skole  |   
FOrFattErBEsØK  
Forfatter og illustratør Tiril Valeur leser og viser 
illustrasjoner fra boka Polly-Esther og ønskemonsteret. 
Etterpå kan elevene være med å dikte frem et monster 
som Tiril tegner på flipover. 

nÅr 2 skriVer 1 bok Fredag 11:00   |  Åretta 
ungdomsskole  |   FOrFattErBEsØK  
Møt Axel Hellstenius og Morten Skårdal, forfatterne av 
Fittekvote og fjorårets UPrisvinnere. De vil snakke om 
hvordan det er å være to forfattere på en tekst, og om 
hvordan 2 menn på 50 kan skrive om 1 jente på 19. 

dystopia Fredag    |  På din skole  |   FOrFattErBEsØK  
Høsten 2009 kom Dystopia I - den første boka i serien 
Dystopia 2014. Seks syttenåringer fra International 
School of Stavanger er på biltur i London da byen 
rammes av den verste naturkatastrofen i manns minne. 
Gjennom fire bøker følger vi disse ungdommene og 
deres forsøk på å komme hjem til Norge. Møt forfatter 
Terje Torkildsen. 

Ut til sKOler OG barneHaGer
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emilie og maX Torsdag 09:30   |  Hovslageren  |   
Torsdag 11:00   |  Skårsetlia BarNEHagEBEsØK  
I bøkene om Emilie og Max møter vi en storesøster som 
gjerne vil leke med lillebroren sin. Han kan jo brukes til 
mye rart. I den første boka lager Emilie butikk og selger 
mer enn hun hadde tenkt å selge. I den andre boka skal 
hun lage en ordentlig katt. Emilie har alt hun trenger for 
å lykkes. Hun har maling, kost og Max. Forfatter Bjørn 
Arild Ersland leser og forteller og illustratør Lilian 
Brøgger viser illustrasjoner.  

høsten Onsdag 13:00  |  Lillehammer 
Læringssenter  |  FOrFattErBEsØK 
Søstrene Sanna og Fride har i flere år levd i en bunker 
med faren, etter at en mystisk og dødelig sykdom har 
rammet det meste av livet på jorda. En dag blir faren 
angrepet av sykdommen, og jentene må dra tilbake til 
byen de bodde i før, i håp om å finne medisin. Møt Jan 

Henrik Nielsen som leser og forteller fra en sterk og 
varm fortelling om mot og håp.
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ARRANGEMENT 
HVER DAG!

NYDELIGE MATRETTER 
MED SÆRPREG!

HJEMMELAGEDE KAKER!

VELKOMMEN TIL FESTIVALENS 
GRØNNE OASE!
     

Tlf 61 25 08 85
post@parkcafen.no
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HOVEDSAMARBEIDSPARNERE:

OG IKKE MINST! EN STOR TAKK TIL: 
Alle frivillige, arrangementssteder og hoteller i Lillehammer. Dere er fantastiske!

SAMARBEIDSPARNERE:

Lillehammer Kunstmuseum 
Oppland fylkesbibliotek
Norsk Form
Norsk Oversetterforening
Lillehammer Filmklubb
Norsk Dramatikerforbund
Amnesty International Norge
Foreningen !les
Leser søker bok
De norske Bokklubbene

NORLA
Forleggerforeningen
Nansenskolen
NBU
NBI
Klassekampen
Kritikerlaget
Bjørnson-Akademiet
Aulestad
Felix og SubUnit Rockklubb

Galleri Zink
Oppland forfatterlag
Forskningsetiske komiteer
Café Stift
Sigrid Undset Selskapet
NRK P2
Lillehammer Læringssenter
Mesna Videregående
First Hotell Breiseth
Foreningen Norden

Vinduet
Forfatterlandslaget
Det Hemmelige Teater
Kulturstua Ro
Lykkelige dager
Nasjonalbiblioteket 
Norsk bibliotekforening

STØTTESPILLERE:

OFFENTLIGE STØTTESPILLERE:

BIDRAGSYTERE:

Goethe-Instituttet
Finsk-Norsk Kulturinstitutt
Gravdahl Bokhandel

Lillehammer Sentrum Drift
Oktober, Det Norske Samlaget, Kagge, 
Bokvennen, Flamme, Juritzen, Humanist, 

Manifest, No Comprendo Press, Pirat-
forlaget, Schibsted, Omnipax, Res Publica, 
Bibelselskapet, Vega, Vigmostad & Bjørke

saMarbeiDsPartnere
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Årets tidsskrift og Årets nordiske tidsskrift i 2010
«Syn og Segn er eit moderne og aktuelt tidsskrift i beste tyding av ordet. 
Det inneheld interessante, velskrivne, grundige og personlege artiklar. 
Tidsskriftet har stor breidd både i sjanger og tema. Syn og Segn gir lyst til  
å lese meir og tenkje vidare sjølv, og juryen tilrår det på det varmaste.» 
Juryen for Årets nordiske tidsskrift
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