Program
Kulturhuset i Arden
		

Bluhmesgade 19

		

Fredag 28. oktober 2011			

Kulturstationen i Skørping
		

Sverriggårdsvej 4

		

Lørdag 29. oktober 2011

Billetpriser
		

Festival lørdag fra kl. 11-18

:

50 kr.

		

Koncert lørdag kl. 19-22

:

75 kr.

		

Billet til hele programmet

:

100 kr.

Mad og drikke
		

Café med kaffe, te og kage i Kulturstationen

		

Café i Kinorevuen

		

Frokost og middag kan købes hos
Mad og Mocca på Skørping Station

Transport
		

Tog går til døren i både Arden og Skørping

		

Fri parkering ved både Kulturhuset og Kulturstationen

www.ordinord.dk

Fredag 28. oktober i Arden
Kl. 10-12
		

Litteratur-workshop for skoler
Udstillingen ”Nordjyske forfattere i
fortid og nutid” åbnes.
En udstilling om de mange forfattere,
kendte og ukendte, som i deres forfatterskab har beskæftiget sig med Nordjylland.   

Hele lørdag kl. 11.00-18.00
		

”Litteraturekspressen” på nærbanen mellem
Aalborg og Skørping. Digtere læser op på toget i
tidsrummet mellem kl. 09.40 og 15.08. Ekspressen
har sidste afgang fra Aalborg kl. 12.40.

		

Udstillingen ”Nordjyske forfattere i fortid og
nutid”. En udstilling om de mange forfattere,
kendte og ukendte, som i deres forfatterskab har
beskæftiget sig med Nordjylland   

		

Herman Bang-udstilling med udgangspunkt i
forfatterens tid i Skørping.

		

Limfjordsegnens Litteratur Samvirke. Oplæsning
hver time af kendte forfattere.

Lørdag 29. oktober i Skørping
Kl. 11.00-11.15

Åbning ved sognepræst Lise Nedergaard.
”Herman Bang” ankommer med toget
kl. 11.08 på perron 1 og læser op af ”Ved
Vejen”.

Kl. 11.15-12

”Herman Bang – stilens mester”.
Foredrag ved Iben Holk, Folkeuniversitetet.

		

Vendsyssel Litterære Selskab udstiller og fortæller.

		

Forfatterskolen i Brønderslev.

Kl. 12.15-13.15

Bytur i Herman Bangs Skørping med
Henrik Bugge Mortensen.

		

Skørping Boghandel og Kulturkøbmanden i
St. Brøndum sælger bøger.

Kl. 13.30-14.30

Unge, nordjyske forfattere læser op.

		

Kl. 13.30-14.30

Lyrikere fra 9000 Ord læser op.

Kl. 14.00-15.30

Herman Bang filmatisering i Kinorevuen.

Bogværksted med bogbinding, udstilling af
sublimt boghåndhærk og gratis afprøvning af
elektroniske boglæsere.

Kl. 15.00-16.00

Pia Juul og Kurt Juul. Mød datter og far
til oplæsning og diskussion. Journalist
Charlotte Rørth, Nordjyske, er ordstyrer.

		

Nordjyske Bogforlag og 9000 Ord informerer og
sælger bøger.

		

Børn og litteratur
Udstilling med alle bidrag til Nordjyske Bogforlags
konkurrence blandt regionens 4.-klasser.
De bedste bidrag samles i bogen, ”Seværdigheder
i Nord – set i børnehøjde”.

		

Bedigtning
9000 Ord læser et digt kun for dig, mens du
slapper af på massagebriksen.

		

Duoen Souvenirs, Sofie Bonde og Niels
Torp, præsenterer et Pia Juul-digt i musik
og sang.

Kl. 16.30-17.30

Nordjyske forfattere – nordjysk litteratur.
Knud Sørensen og Bjarne Nielsen Brovst
præsenterer forfattere og diskuterer.
Journalist Charlotte Rørth, Nordjyske, er
ordstyrer.

Kl. 19.00-22.00

Musikaften med litteratur

		

Souvenirs, Sofie Bonde og Niels Torp

		

Band Ane med Ane Østergaard

		

Tina Weiss alias ”Heksen fra Terndrup”

			 En aften i selskab med fremragende
musik og spændende ord.
			 I anledning af Allehelgen er Skørping
udsmykket og illumineret med roelygter
– et tema, som også dukker op i løbet af
aftenens program.

ORD I NORD er arrangeret af
		

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

		

Foreningen Nordjyske Bogforlag

		

Arden og Skørping Biblioteker

			 i samarbejde med:
		

Kulturstationen i Skørping

		

Kulturhusforeningen i Arden

		

Limfjordsegnens Litteratur Samvirke

		

Vendsyssel Litterære Selskab

Se alle detaljer i programmet på

		

DSB

www.ordinord.dk

		

og mange flere

