Kulturstationen
Sverriggaardsvej 4, 9520 Skørping
Lørdag den 2. November 2013 kl. 10-17
www.ordinord.dk
Program:
Kl. 10.00-11.00: Ord i Kunst til formiddagskaffen
Gitte Paracha Thorhauge, Dan Toft, Marianne Jørgensen, Knud Sørensen og Pia
Grandjean Odderskov fra Jyllands Forfattere læser op. Dagens fortællinger har
alle tilknytning til noget visuelt, for ”der er et billede i hvert et ord, og der er et ord i
hvert et billede.
OBS: Finder sted i biblioteket på Kulturstationen. Gratis adgang. Biblioteket byder
på kaffe og rundstykke.
Kl. 11.15-12.15: Lyrikken og Stedet
Lyrikerne Lise Andersen og Poul Høllund Jensen fra 9000ORD i Aalborg belyser
sammenhænge mellem steder og digte. Lise Andersen tager os med til Grønland,
og vi skal følge Poul Høllund Jensen på en filmet vandretur gennem Rold Skov, der
illustrerer begrebet songline.
Kl. 12.15-13.15: Ord i Mund
Kristine Sejr, Luchessi Montecillo og Chrenn Bjerg fra 9000ORD læser digte, mens du
nyder frokosten i ORD I NORDS café.
Kl. 13.15-15.00: Krigen varer længe
To forfattere fra den unge generation, Henriette E. Møller og Andreas Fugl
Thøgersen, har begge skrevet om Besættelsestidens menneskelige omkostninger.
Andreas Fugl Thøgersen er aktuel med ”Modstandskampens børn”, og Henriette E.
Møller er i gang med en ny roman om samme emne. Hendes seneste,
”Danskerheld” fra 2012, handler om Irak-krigen, hvor en ny generation fik krigen
tæt ind på livet.
Journalist Charlotte Rørth interviewer og inddrager forfattere fra salen i samtalen.
Kl. 15.00: Så er kaffen og kagen klar

Kl. 15.30-17.00: Ord og billeder fra provinsen
Hanne Marie Svendsen er aktuel med erindrings- og novellesamlingen
”Himmelsten”, som tager udgangspunkt i barndommens Skagen. Hun udgav i 2012
romanen ”Bølgernes skum”, som blandt meget andet kredser om det at skrive.
Charlotte Rørth interviewer en af dansk litteraturs store, gamle damer.
Billetter
Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk.
Billet til hele dagen: Pris 100 kr.
Billet incl. frokost-sandwich og eftermiddagskage: 150 kr.
For unge under 18 år er prisen hhv. 50,- kr. og 100,- kr.
Billetter kan også købes ved indgangen.
Mad og drikke
ORD I NORDs café er åben hele dagen. Der er kaffe og isvand til fri afbenyttelse.
Salg og signering af bøger
Skørping Boghandel og Brøndum Antikvariat sælger hele dagen bøger af de
medvirkende forfattere, og der er mulighed for at få signeret bøger.
Transport
Tog går til døren. Fri parkering for både biler og cykler ved Kulturstationen.
Torsdagscafé med forfattere
Torsdag den 24. oktober kl. 16-18
ORD I NORD byder på en appetitvækker i form af 2 x 45 minutters fyraftensprosa
og tusmørkelyrik på Skørping Bibliotek.
Du kan lytte til digte og tekster fra 9000ORD og Jyllands Forfattere.
Mød og hør lyrikerne Leif Sørensen, Jan Nygaard, Louise Sommer Hendriksen og
Søren Gehlert Schmidt og prosa-forfatterne Gitte Paracha Thorhauge, Birgit
Knudsen, Lise Andersen, Dan Toft og Pia Grandjean Odderskov.
Ni forfattere, der giver stafetten videre til hinanden i et afvekslende program.
Gratis adgang.
Se alle torsdag-programmets detaljer på www.ordinord.dk
ORD I NORD er arrangeret af:
Rebild Bibliotekerne
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
9000ORD
Jyllands Forfattere
Limfjordsegnens Litterære Samvirke
Vendsyssel Litterære Selskab
ORD I NORD har modtaget økonomisk støtte fra:
Kulturrådet i Rebild Kommune

