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ANNETTE BJERGFELDT  
- ”SPIRITUEL OG MAGASIN” 
Håbet om, at der findes mere mellem himmel 
og jord. Annettes mor vidste det, men hun 
ville hellere i Magasin. 

BOOK TALK OM 
GRAPHIC NOVELS 
For kulturformidler Josephine Nobre 
Valentin er tegneserier en højtskattet form 
for litteratur. Kom og oplev hende, når hun 
passioneret beriger os med tegneserier, 
hvor flokken spiller en betydelig rolle.  

MØD FOLKEFORFATTEREN 
HELLE SIMONE HVIID
Helle Simone Hviid er ”Fiskedatteren fra 
Thyborøn”, der skriver folk og familiers 
historier, så de vigtige fortællinger ikke 
sløres af tiden, der går. Hør, hvorfor Folke-
forfatteren synes, det er så vigtigt, at vi 
holder vores unikke familiehistorier i live.   

CHRISTINA RAMSKOV 
Hør den ordblinde forfatter 
Christina Ramskov, fortælle om sine otte 
fantasybøger i Fønix-serien, hvor vi følger 
pigen Maria, som tror hun er helt normal, 
indtil hun kommer til en anden verden, hvor 
varvæsner, vampyrer, Yukionna og mange 
andre magiske væsner lever.  Christina for-
tæller om, hvordan det er at skrive bøger, når 
man som ordblind egentlig ikke kan skrive. 
Et bevis på, at man kan hvad man vil.  

LENE HØG   
Lene Høg udgav bogen ”Historien om mit hus 
– og hvordan du skriver din egen” i 2020. I 
researchen til bogen stødte Lene på fæno-
menet med mere eller mindre drabelige sam-
menstød blandt børneflokkene i kvarteret. På 
Bibliotekernes Scene vil hun dele sine mange 
historier – og hører også gerne dine. 

MØD LÆSEKREDSEN DIVA   
Over 200 titler og 20-års jubilæum!  
Mød læsekredsen, der stadig holder sammen, 
med litteraturen som centrum. Vi får en snak 
om, hvad det gør ved læseoplevelsen, når 
man deler den med andre.     

ANETTE LEONORA ANDERSEN  
Med udgangspunkt i Anette Leonora Ander-
sen nye bog, “Læseglæde og læsefælles-
skaber”, vil Anette fortælle dels om en række 
værktøjer, man kan bruge til læsning, dels om 
bibliotekernes betydning i forhold til læse-
glæde, læsedannelse og læsefællesskaber.

JESPER RIEL   
Jesper Riel fortæller om, hvad fantasy-
genren kan, når man skruer ned for de 
’fanatiske’ elementer. Han snakker også om 
arbejdet med debutromanen ”Uglemanden” 
og de op- og nedture, der kan opstå ved at 
springe ud som forfatter. 

QUIZ MED LÆST    
OVER GRÆNSEN!    
Lev med det! Nok er nok! Stop!  
Litteraturen er fuld af grænseoverskridelser, 
der provokerer, vækker latter og fremkalder 
tårer. Kom og gæt og hyg, når brætspillet 
LÆST byder op til en sjov, uformel quiz med 
spørgsmål fra litteraturens verden.

KUNSTHAL NORD 
- NILS SLOTH OG NIELS FABÆK   
Billedkunstnerne Nils Sloth og Niels Fabæk 
har gennem nu ti editioner udgivet Blixa 
ARTZINE. Et artzine arbejder med magasinet 
som kunstform og er i Niels og Nils’ hænder 
blevet et medie, hvor alle kunstarter mødes 
– lyrik, musik, billedkunst og kritik. Hør dem 
fortælle om deres proces – og besøg heref-
ter deres aktuelle udstilling i Kunsthal NORD. 

IBEN MONDRUP  
Kan man kalde en kolonisering en kamp 
mellem en svag og stærk flok? 
På Bibliotekets Scene vil vi gerne invitere 
ind til en snak om Danmarks kolonisering af 
Grønland og de følger det har haft for landet 
og dets befolkning med udgangspunkt i 
deres erfaringer og bøger.   

LYTTELOUNGE 
MED CHAMPAGNE! 
Vi slutter Ordkraft af med et brag: 
hør DJ P spille brusende god musik om at 
være medlem af – eller udenfor - en flok.
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