Kulturstationen
Sverriggaardsvej 4, Skørping
Lørdag den 3. November 2012 kl. 10-17
www.ordinord.dk
Side 2:
Program:
Kl. 10.-10.45: Den blå sofa-1
”Lyd i ord” fra Jyllands Forfattere. Forfattere, der også arbejder med toner/musik.
Mød Ingeborg Sebbelin, Louise Juhl Dalsgaard og Pia Grandjean Odderskov
OBS: Finder sted i biblioteket på Kulturstationen. Gratis adgang incl. kaffe og rundstykke.
Kl. 11.-12: Birthe Arnbak
Rundt om en lokal forfatter. Birthe Arnbak levede den seneste del af sit lange liv i Skørping og fandt
her og i omegnen inspiration til mange af sine digte. Sognepræst Paul Chr. Arnbak fortæller om sin mor
og læser digte op; Skørpingkoret synger sange af Birthe Arnbak.
Kl. 12.15-13: Ord i mund
9000 Ord sørger for ord at tygge på, mens du spiser frokost i Ord i Nords café.
Kl. 13-14: Per Gammelgaard og Inge Petersen
To læserfavoritter fra Vendsyssel, Inge Pedersen og Per Gammelgaard, slår sig løs i et to-mands show
med oplæsning, fortælling og diskussion.
Kl. 14-15: Den blå sofa-2
”Lyd i ord” fra Jyllands Forfattere. Forfattere der også arbejder med toner/musik.
Mød Marianne Jørgensen og Knud Sørensen

Kl. 15.30-17: Ord og billeder fra Limfjordslandet
Forfatteren Hans Edvard Nørregaard-Nielsen og fotografen Kirsten Klein fortæller for første gang om
samarbejdet bag en af de seneste års største succeser på bogmarkedet: ”Limfjorden – stemmer og
steder”. Journalist Charlotte Rørth interviewer og kæder samtalen sammen.
Se alle detaljer på www.ordinord.dk
Side 3:
ORD I NORD er også:
Udstilling af Kirsten Klein
Et udvalg af Kirsten Kleins fotos fra ”Limfjorden – stemmer og steder”.
Salg og signering af bøger
Skørping Boghandel og Stor Brøndum Antikvariat sælger hele dagen bøger af de medvirkende
forfattere, og der er mulighed for at få signeret bøger.
Litteraturekspressen
Fredag eftermiddag den 2. November omdannes Nærbanen mellem Aalborg og Skørping til
Litteraturekspressen med oplæsning for togpassagererne.
Fredagscafé med forfattere
Fredag den 02.11 kl. 16.00
Skørping Boghandel og ORD I NORD præsenterer nye bøger fra 9000 Ord og Jyllands Forfattere.
Mød og hør nogle af forfatterne.
Se alle detaljer på www.ordinord.dk
Bagside
Mogens Bynkous digt
Billetter
Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk.
Billet til hele dagen: Pris 150 kr.
Billet incl. sandwich og kaffe og kage: 200 kr.
Unge under 18 år: 75,- kr. og 125,- kr.
Billetter kan også købes ved indgangen.
Mad og drikke
ORD I NORDs café har åben hele dagen.
Transport
Tog går til døren
Fri parkering ved Kulturstationen
Se alle detaljer på www.ordinord.dk

