LØRDAG D. 9. APRIL:
10.00 - 10.30
DANMARKS FØRSTE LGBT+
BOGHANDEL - FOREDRAG OM
BUENS BOGCAFÉ V. MEDEJER
KRISTINE HØJEN

# En ny verden i
sigte

Da veninderne Kristine og Emma åbnede
Buens Bogcafé i Aalborg fik Danmark en
mageløs guldkrukke fyldt med den bedste
LBGT+ litteratur. Kristine Højen fortæller om
hvordan det gik til, at Maren Turis Gade 12 blev
stedet hvor regnbuen begynder.

10.45 - 11.15
FRI LEG MED SØREN ULRIK THOMSEN
– LEGENDEN LÆSER OP AF LIGE DET
HAN HAR LYST TIL
Hvad finder han på? Kom og find ud af det.

11.30 - 12.00
JOSEFINE KLOUGART I SAMTALE OM
BOGEN ”ALT DETTE KUNNE DU FÅ”
– OG OM BØRN OG DØDEN OG
SCI-FI FILMEN ’ARRIVAL’,
IKKE MINDST OM DØDEN

Moderator: Jørgen Nørgaard
Med et løst udgangspunkt i Klougarts seneste
roman vil denne samtale komme vidt omkring,
så hvis du har haft en åbenbaring, været i
rummet eller død, så er det lige noget for dig.
Tror du mennesket har en sjæl?

13.00 - 13.30
SIRI RANVA HJELM JACOBSEN OM
”DAFNESYNDROMET” OG OM AT
FORVANDLE SIG TIL ET TRÆ

Moderator: Daniel Boysen
Er grænsen nået for menneskeheden eller er vi
ved en ny begyndelse? Siri Ranva Hjelm
Jacobsen giver nyt liv til nymfen Dafne i sin
seneste bog “Dafnesyndromet”. Siri fortæller
mere om myten, om naturens kraft og hvorfor
hovedpersonerne bryder ud af deres kødfængsler og forvandles, bl.a. til laurbærtræer.

14.00 - 15.00
ORDKRAFT FORFATTERSKOLE:
TÅRER, GLÆDE OG SKRUPGRIN –
1½ ÅRS HÅRDT ARBEJDE HÆLDES UD
OVER SCENEKANTEN NÅR ELEVERNE
LÆSER OP FRA EGNE TEKSTER

GENERATORSCENEN

Kom og hør det gryende guld fra Nordjyllands
bedste forfattertalenter. Efter oplæsning er der
champagne og mulighed for at købe elevernes
afgangsantologi.

15.30 - 16.00
MINI-REVOLUTIONSKONCERT
MED MAJKYSTAR

Lokal singer-songwriter og ene halvdel af
duoen ‘Skråt op, Majkystar, giver os det sidste
spark i rumpetten.

12.05 - 12.50
GONGBAD V. CENTER FOR
YOGA OG MINDFULNESS

AorahSafiah fra Center for yoga og mindfulness
bader os i vibrationerne fra gongen, der finder
vejen til dit sind og krop, hjælper dig med at
give slip og bringer dig afslapning og harmoni.
Behold tøjet på, der er ikke vand involveret.
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TORSDAG D. 7. APRIL:

# Vi opbygger vrede

14.00 - 14.20
VI BYDER VELKOMMEN PÅ
GENERATORSCENEN

Vi slår os ned i haven og skåler i cider fra Æblerov

14.25 - 15.10
KOMMUNISTEN ESKIL HALBERG
LØSER KLIMAKRISEN. FOREDRAG OM
”MADPAKKER TIL REVOLUTIONEN”

Forfatter og radiovært på 24syv, Eskil Halberg
deler revolutionære håndmadder ud til kapitalen, der har taget kontrol over vores fødevarer
til skade for alt levende. Derfor må vi gå til
kamp for at skabe en anden økologi, men hvad
skal der til for at skabe en vellykket revolution? Og hvem er det så, der skal smøre vores
madpakker?
Til foredraget serverer vi veganske smørrebrød
fra Vegandóttir

15.25 - 15.55
KLASSEKAMP NU!
FORFATTEREN GLENN BECH VIL
GØRE DE BLINDE SEENDE

Moderator:
Michele Klarborg Hvarregaard
Forfatter og underklasse-dreng, Glenn Bech
trykker det litterære parnas på deres ømmeste
punkt: Deres privilegieblindhed.
Glenn Bech udfolder sin kritik af (d)en
manglende klassebevidsthed og fortæller
hvorfor der straks må gøres noget for at sikre
mangfoldigheden i dansk litteratur.

16.10- 16.50
KONGERNE SKIFTER, MEN NÅR ET
HOVED RULLER, FINDER KRONEN
FINDER ALTID ET NYT HOVED AT
SÆTTE SIG PÅ. ARTIST TALK MED
NICOLEI FABER OM TEATERSTYKKET
”KONGERNES FALD”

Sceneinstruktør Nicolei Faber er lige nu i gang
med at opsætte teaterforestillingen
”Kongernes Fald”, som har premiere på Teater
Nordkraft til november. I denne artist talk
indvier han os i gamle og nye tekster om magt
og magtens mennesker, og sin kulegravning af
dramatikerens rolle i en verden af konger.

17.05 - 17.35
ER SORGEN SORT? FORFATTEREN
MIKAS LANG OM ”OG SPØGELSER”

Moderator: Iben Vestergaard
Digteren Mikas Langs mor hjemsøger ham som
et spøgelse i hans seneste bog “Og spøgelser”.
Et spøgelse blandt andre spøgelser, der har en
anden hudfarve end hvid. Spøgelser der
nægter at være usynlige. I denne samtale er
omdrejningspunktet sorgen som skabende
punkt for en poetisk protest mod racisme
og diskrimination.

17.50 - 18.30
ANDREA HEJLSKOV OM ”VØLVE”
OG HENDES RITUELLE TILGANG
TIL VERDEN

Moderator: Sørine Amanda Nielsen
Andrea Hejlskov er indviet Vølve, asatroens
kvindelige kultleder. ‘Vølve’ er også titlen på
hendes seneste værk - en 600 siders autobiografisk gendigtning af Vølvens spådom.
Andrea Hejlskov fortæller om Vølvens ritualer,
og lader publikum få del i magien, når hun leder
Generatorscenen ind i en rituel velsignelse.

18.40 - 19.00
MIKAS LANG LÆSER OP FRA
”OG SPØGELSER”

Forfatter Mikas Lang læser op fra både de
hvide og sorte sider i sit seneste værk
”Og spøgelser”

FREDAG D. 8. APRIL:
12.00 - 12.30
BJARNE BENLÅS RYDDEDE
UNGDOMSHUSET. TIDL. POLITIKOMMISSÆR BJARNE CHRISTENSEN
OM SINE ERINDRINGER

Moderator: Karina Øgendahl
Bjarne Benlås, Store Bjarne, Lorte Bjarne:
Kær fjende har mange navne. Blandt de autonome Ungdomshuset på Jagtvej 69 var Bjarne
Christensen en forhadt skikkelse. I denne
samtale begraver vi stridsøksen og lader
brostenene ligge mens Bjarne Christensen
fortæller om at stå på magthavernes side af
oprør, demostationer og gadekampe.

13.00 - 13.45
”TIL MIN FAR”. CASPAR ERIC
INTERVIEWER NIELS ERLING OM SIN
DEBUT. OM DEN SIDSTE TID, OMSORGSARBEJDE OG ET KÆMPE LOS I RØVEN

Moderator: Caspar Eric
Niels Erling nedfældede de allersidste stunder
han havde med sin kræftsyge far. “Til min far”
er på en gang en smertelig afsked og en hyldest
til forældre-barn relationen. Forfatterkollega
Caspar Eric modererer denne samtale om
fædre, omsorgsarbejde og hvad der er vigtigt i
livet – fx revolutionen.

14.20 - 15.20
LYT! SYNG MED! PROTESTÉR!
– BERTEL NYGAARD SPILLER
HISTORISKE REVOLUTIONSSANGE

Udstyret med en guitar og en mikrofon tager
musiker og revolutionsforsker Bertel Nygaard
os med på en odyssé i gamle og nye
revolutionssange.

15.45 - 16.30
BADGEVÆRKSTED. KOM OG LAV DINE
EGNE PROTESTSLOGANS MED
FORFATTER LOUISE JUHL DALSGAARD
Ingen revolution uden protestslogans.
Forfatter, badgemager og slogankonkurrencevinder, Louise Juhl Dalsgaard og Ordkraft
Forfatterskoles Jørgen Dissing Nørgaard
hjælper dig med at finde ordene og trykke
dem på badges, du kan sætte lige, hvor du vil.
Kom og fyr den af!

# spispenge # tidenerenrovguitar # modstanderilt

# O pr o r
nu!

16.45 - 17.30
FORFATTER
GRY STOKKENDAHL DALGAS
I SAMTALE OM DIGTSAMLINGEN ”DET
ER HERFRA JEG VIL BEGYNDE AT TALE,
DISSE ORD KAN FINDE VEJ”.
OM TRANSITION OG SYSTEMKRITIK
Moderator:
Kristine Højen, medejer af Buens Bogcafé
I debutbogen ”Det er herfra jeg vil begynde at
tale, disse ord kan finde vej”, sætter Gry
Stokkendahl Dalgas det eksisterende system
under lup. Gry undersøger, hvor svært det er
at begå sig og blive accepteret, hvis man ikke
passer ned i systemets kønsbinære kasser.

17.45 - 18.15
OPLÆSNINGSKAMP: LONE OG
EINAR MÁR STØTTER KRIGENS BØRN

Betal direkte for litteraturen med Mobilepay
– pengene går ubeskåret til krigens børn.
Hvis du betaler, læser Lone Hørslev og Einar
Már Guðmundsson op af egne værker, og hvis
ikke, holder de mund. Forfatterne skiftes til at
læse op i 5 minutter ad gangen. Inden hver oplæsning skal publikum indbetale mindst 250 kr.
til sammen; ellers forbliver forfatterne i stalden
indtil de 250 kr. er nået. Hjælpen til de svageste
er vigtig, litteraturen er også vigtig og sammen
giver det rigtig god mening – så kom og vær
med til både en spektakulær og sjov måde at
opleve litteraturen på.

18.30 - 19.00
FORFATTER BJØRN RASMUSSEN
SOM LÆSER OP AF SIN DIGTSAMLING
”FORGABT”.
DET FINDES IKKE BEDRE I DANMARK

Kom og få en helt særegen og kærlig
oplevelse når Bjørn Rasmussen læser op.
Som Informations anmelder skrev om bogen:
”Hjertet holder døgnåbent i Bjørn Rasmussens
lyriske optegnelser” Og det er sandt.

