Billetter
		
Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk
Begrænset antal. Kan også købes ved indgangen.
		
Billet til hele dagen

100 kr.

		
Billet incl. frokost-sandwich
og eftermiddagskage

150 kr.

		
For unge under 18 år er prisen hhv. 50 kr. og 100 kr.

Mad og drikke
		
Kinorevuens café er åben hele dagen.
Der er kaffe og isvand til fri afbenyttelse.

Salg og signering af bøger
		
BOGBY9520, Skørping Boghandel og Brøndum
Antikvariat sælger hele dagen bøger, bl.a. af de
medvirkende forfattere, og der er mulighed for
at få signeret bøger. Forening for Boghåndværks
Aalborg-afdeling viser eksempler på lækre, bibliofile bogudgivelser.

Transport
		
Tog går til døren.
		
Fri parkering for biler og cykler ved Kulturstationen.

		
LOKALE FORTÆLLERE

		
NY NORDISK STEMME
		
STORE KLAUS
		 ELISABETH MØLLER JENSEN
		
BIOGRAFIER

Kulturstationen og Kinorevuen
		
Sverriggårdsvej 2-4, 9520 Skørping
		
Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 10-17		

Program 2015 · www.ordinord.dk

Program
Kl. 10-11

Kl. 15-17:

FORFATTER-BIOGRAFIER
Biografier kan kaldes vor tids dannelsesromaner og bliver stadigt mere populære.
Hør Elisabeth Møller Jensen, fhv. direktør
for Kvinfo, fortælle om og læse højt fra sin
nyudgivne selvbiografi om en rå livsrejse fra
Lemvig til magtens højborg. Hun var ansvarlig for den nordiske kvindelitteraturhistorie.
Elisabeth Møller Jensen diskuterer derefter
med de to garvede biografer, Knud Sørensen
og Bjarne Nielsen Brovst, de forfatterbiografier, mange læsere bruger som indgang
til forfatterskaber eller til at få større indblik
i personen bag romaner og noveller.
Journalist Charlotte Rørth holder debatten
på sporet.

Kl. 17-18

EPILOG MED DIGTE OG DRIKKE
Vi slutter af med et lyrisk espalier fra Kinorevuen til BOGBY9520’s butik i Jyllandsgade
23. Her byder ORD I NORD på et farvelglas,
og du kan nå at gøre et godt bogkøb.

ORD TIL FORMIDDAGSKAFFEN
– BOGUDGIVELSE
BOGBY9520 præsenterer i samarbejde
med Forlaget Rebild sin første udgivelse,
en antologi med seks lokale debutanter,
der læser op af deres værker på Skørping
Bibliotek. Gratis adgang. Biblioteket byder
på kaffe og rundstykker.

Fra kl. 11.15 		 finder programmet sted i biografen
		
Kl. 11.15-12.15

Kl. 12.15-13.15

Kinorevuen. Her kræves billet.		
INGVILD H. RISHØI
Ingvild H. Rishøi er et af de store, nye
navne i norsk litteratur. Hendes seneste
bog, ”Vinternoveller”, er rost til skyerne af
et enigt anmelderkorps ligesom novellesamlingen ”Historien om fru Berg” fra 2013.
For begge bøger har hun fået fornemme
priser. Rishøis litterære univers er det almindelige hverdagsliv, som hun beskriver
på mesterlig vis. ”Per Pettersons realisme
møder H.C Andersens eventyr”, skrev en
anmelder. Rishøis bøger er udgivet på dansk
af Batzer & Co.
Journalist Charlotte Rørth interviewer.
FROKOST
Nyd frokosten i ORD I NORDs café. Husk at
bestille mad, når du køber billet.
I frokostpausen kan du købe bøger og få
dem signeret.

Kl. 13.15-14.30 RAPSODI I BLÅT
– NY FILM MED KLAUS RIFBJERG
I begyndelsen af 1990erne var Bjarne Nielsen
Brovst og Henrik Bugge Mortensen på besøg
hos Klaus Rifbjerg i Kandestederne. Det blev
til en times TV, som aldrig blev vist, og i
mere end 20 år har båndene samlet støv.
Nu, efter den store forfatters død, er de
blevet digitaliseret og redigeret. ORD I
NORD har premiere på filmen, der byder
på klassisk Rifbjerg: bramfri, provokerende,
underfundig og intelligent. Bjarne Nielsen
Brovst og Henrik Bugge Mortensen fortæller
også om tilblivelsen af interviewet.
Kl. 14.30

Kaffen og kagen er klar

HUSK OGSÅ vores gratis appetitvækker:
		
Litterær café i BOGBY9520-butikken
		
Torsdag den 29. oktober kl. 19
		
Oplæsning med Pia Grandjean Odderskov, aktuel
med den kritikerroste roman ”Fortielse” om nordjyske Ellen, der i 1945 gifter sig med en tysk soldat,
men 25 år senere tvinges til at konfrontere sin fortid.
Se alle detaljer på www.ordinord.dk
Her finder du også mere om efterårets litterære arrangementer
på Skørping Bibliotek og i BOGBY9520. Bl.a. Kim Leine, Helle
Helle og Peter Michael Lauritzen.
ORD I NORD er arrangeret af:
		
Rebild Bibliotekerne
		
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
		
9000ORD
		
Jyllands Forfattere
		
Bogby 9520
ORD I NORD har modtaget økonomisk støtte fra:
		
Kulturrådet i Rebild Kommune
		
Rebild Bibliotekerne

