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Litnets efterårsprogram
Litnet har tilrettelagt et efterårsprogram med seks gode tilbud:
• 1. september kl. 16-18 kan du møde tre forfattere, som skriver på dansk,
men har et andet modersmål: Adil Erdem (Tyrkiet), Rubén Palma (Chile) og
Jun Feng (Kina). Desuden deltager Fanøs fribyforfatter, Noufel Bouzeboudja
(Algeriet). Det foregår på Hovedbibliotekets Kulturperron, og der er gratis
adgang. Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Litnet, biblioteket
og dansk PEN.
• Torsdag den 22. september kl. 17-19 er der rundvisning på lydbogsforlaget
Audioteket, som også udgiver trykte bøger under forlagsnavnet Mrs.
Robinson. Du får et spændende indblik i processen bag begge former for
udgivelse og mulighed for at købe bøger med hjem. Tilmelding nødvendig på
litnet.dk senest 19. september kl. 12. Begrænset deltagerantal – medlemmer
af Litnet har fortrinsret.
• Tirsdag den 11. oktober kl. 19 besøger Jonas T. Bengtsson Mimeteatret for
at fortælle om sin nye bog, Et eventyr, der udkommer om et par uger. Jonas
T. Bengtsson har tidligere skrevet Aminas Breve, som han fik Bogforums
debutantpris for, og Submarino, der blev filmatiseret. Hans nye bog er et
bevægende og originalt portræt af en dreng, der vokser op på kanten af
samfundet.
• Onsdag den 26. oktober kl. 16 kan du møde de fire danske fribyforfattere i
Mimeteatret. Og ja, Odenses fribyforfatter kommer snart og deltager også.
Arrangeret i samarbejde med Centralbiblioteket og de øvrige fribykommuner.
• Tirsdag den 8. november kommer Morten Brask i
Mimeteatret. Han har skrevet den meget roste roman
Havet i Theresienstadt, og for nylig udkom William Sidis
perfekte liv om matematikeren Sidi, der havde den højeste
intelligenskvotient, der nogensinde er målt. Morten Brask
blev tidligere i år tildelt Statens Kunstfonds treårige
arbejdsstipendium.
• I begyndelsen af december planlægger Litnet desuden et julearrangement i
samtalekøkkenet i Oluf Bagers Gade.
Hvis du ikke allerede er medlem af Litnet, kan du melde dig ind via
hjemmesiden. Det koster kun 100 kr. for resten af året, og så har du gratis
adgang til alle arrangementerne.

Kulturpolitisk debat på Facebook
Er du på Facebook, kan du følge flere af kulturpolitikerne i valgkampen:
Troels Christensen (V), Per Stig Møller (K), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Uffe
Elbæk (R), Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF) og Per Clausen (Ø).
Dansk Forfatterforening har desuden oprettet siden Ordvalget for at debattere
litteraturpolitik med politikerne: www.facebook.com/ordvalget. Her kan man
også læse med uden at have en Facebook-profil.
Nye skrivekurser
I efteråret tilbyder Paarup Aftenskole et skrivekursus over 6 gange med Cindy
Lynn Brown som underviser (mere på paarupaftenskole.dk). Odense
Fagskole har et forfatterkursus i kombination med 10. klasse eller HF, med
Rasmus Dahlberg som lærer, og her er det muligt at stå på andet halvår efter
jul. Unge mellem 12 og 16 kan desuden gå på forfatterskole mandag
eftermiddag hos Trine Bundsgaard (mere på ofag.dk).
Litteraturkurser på aftenskolerne
Folkeuniversitetet har fire litteraturkurser på efterårets program: et om
litterære bestsellerromaner, et som går i dybden med den marokkanske
forfatter Tahar Ben Jellouns novellesamling “Le premier amour est toujours le
dernier”, et om klassikere fra 1800-tallet (både danske og udenlandske) og et
om hovedværker i engelsk litteratur, fra Shakespeare til Julian Barnes.
Paarup Aftenskole holder litterær café en formiddag en gang om måneden,
og FOF tilbyder et kursus i litteraturforståelse, som sigter mod at udvide den
gode læseoplevelse.
Nye udgivelser
Politikens Forlag har for nylig udsendt den anmelderroste novellesamling
MuhammeDANEREN af Tarek Omar, som bor i Odense og er uddannet
journalist fra Syddansk Universitet. Vollsmose Bibliotek fejrer det med en
bogreception onsdag den 7. september kl. 16, hvor alle er velkomne.
På forlaget Ravnerock har Bjarne Kim Pedersen udgivet en
letlæsningsbog, Sigøjner Dan, om et rumænsk børnehjemsbarn, der kommer
til Danmark som ung og kæmper for at lære sproget og skaffe sig arbejde.
Eigil Raahauge Jørgensen tager nadverteksten under behandling i en ny
udgivelse fra forlaget Stenløkken: Nadveren – et geometrisk skuespil.

Det sker i Odense i september

Torsdag d.1. kl. 16

Den flerkulturelle Udfording. Kom og hør Adil Erdem, Ruben Palma, Jun
Feng og Noufel Bouzeboudja læse op og deltage i debatten.
Arrangeret af Odense Centralbibliotek, Dansk PEN og Litnet. Fri entré.
Se mere på www.odensebib.dk under arrangementer
Hovedbiblioteket, Kulturperronen, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C

Fredag d. 2.

Kulturnat. Se programmet på www.kultur.odense.dk (link fra forsiden)

Fredag/lørdag 2.-3.

Bogsalg. Pris pr. bog 5 kr. Kom og find nyt til hylden.
Se mere på www.odensebib.dk under arrangementer
Hovedbiblioteket, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C

Lørdag d. 3. kl. 8.30-18.30

Litteraturfestival i Århus. Odense Centralbibliotek arrangerer en tur til
litteraturfestivalen Vild med ord i Århus.
Pris 210 kr. Se mere på www.odensebib.dk under arrangementer

Søndag d.4. kl. 12-16

Brunch og bogsalg. Kom en nyd en brunch, mens der bliver handlet til
hylden.
Fri entré. Se mere på www.odensebib.dk under arrangementer
Holluf Pile Bibliotek, Nøglens Kvarter 10, 5220 Odense SØ

7. september kl. 16

Bogfernisering for Tarek Omar: MuhammeDANEREN
Vollsmose Bibliotek, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ

Torsdag d. 8. kl. 16-18

Bogcafé – franske bøger. Bibliotekar Dorrit Munk Jørgensen fortæller om
et udvalg af bibliotekets franske bøger.
Se mere på www.odensebib.dk under arrangementer
Dalum Bibliotek, Dalumvej 95 B, Odense SV

Torsdag d.8. kl. 18:45

Forfatteraften med Helle Helle. Kom og hør hende fortælle om sit
forfatterskab, med vægt på Dette burde skrives i nutid.
Arrangeret af Odense Centralbibliotek og AOF Odense. Pris 100 kr.
Se mere på www.odensebib.dk under arrangementer
Hovedbiblioteket, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C

Torsdag d. 22. kl. 17-19

Rundvisning på lydbogsforlaget Audioteket og forlaget Mrs. Robinson.
Tilmelding nødvendig på litnet.dk senest 19. september kl. 12.
Begrænset deltagerantal - medlemmer af Litnet har fortrinsret.
Audioteket, Døckerslundsvej 33, 5000 Odense C

Lørdag d. 24. kl.15-17.30

Pigehygge på hovedbiblioteket. Mød forfatteren til Emmy-bøgerne, Mette
Finderup. Litterært arrangement for de unge mellem 8 og 14 år.
Arrangeret af Hovedbibliotekets Børn- og ungeafdeling. Fri éntre.
Se mere på www.odensebib.dk under arrangementer
Hovedbiblioteket, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C

Tirsdag d. 27. kl. 19

Historie og fiktion. Foredrag ved forfatter Marie Helleberg, som har
skrevet en lang række historiske romaner, bl.a. Marskallens Kvinde og
Mathilde – magt og maske.
Arrangeret af Paarup aftenskole. Entré 95 (tilmelding).
Se mere på www.paarupaftenskole.dk
Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, 5200 Odense V

Det sker i Odense i oktober
Tirsdag d. 11. kl. 19

Jonas T. Bengtsson fortæller om sin nye bog, Et eventyr, i Mimeteatret.
Entré 75 kr., gratis for medlemmer af Litnet.
Mimeteatret, Rosenbæk Torv, Vestergade 95 B, 2., 5000 Odense C

Onsdag d. 26. kl. 19-21

Når ordene bliver farlige – mød de fire danske fribyforfattere. Kom og hør
forfatterne fortælle om deres forfatterskab og de omkostninger, det har
haft for dem at skrive.
Arrangeret af Litnet og Odense Centralbibliotek. Fri entré. Se mere på
www.odensebib.dk
Mimeteatret, Rosenbæk Torv, Vestergade 95 B, 2., 5000 Odense C

Onsdag d. 26. kl. 16-18

Skumringstime: Hygge og oplæsning på Bolbro bibliotek.
Fri entré. Se mere på www.odensebib.dk
Bolbro Bibliotek, Middelfartvej 81, 5200 Odense V

Nyheder til LITNYT om arrangementer o.l. kan sendes til litnyt@litnet.dk
Send gerne nyhedsbrevet videre
www.litnet.dk

