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Kristin Oudmayer - Magne Raundalen - Brita Strand Ragnes - Endre Ruset - Ingunn Røyset - Veronica Salinas Nawzat Shamdin - Ragnar Stien - Eva Rekve - Aslak Gurholth Rønsen 
Tone Selboe - Eivind Seljeseth - Marie Simonsen - Andreas Skagøy - Elise Theoline Skagøy - Edvard Snowden - Kristina Solum Alf A. Sæter - Svein Sæter - Aage Borchgrevink 
Simon Stranger - Gunnar Staalesen  Kristina Solum - Kristin Sørsdal - Bjørn Erik Thon - Terje Torkildsen - Magne Tørring Linn Ullmann - Arne Vinje - Teatret Vårt - Herbjørg Wassmo 
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For 24. år på rad kan vi ønske velkommen til en litteraturfestival i Bjørnsons 
ånd. I fem dager til ende skal vi fylle vårt fantastiske kulturbygg Plassen 
med litteratur, leselyst , teater, kunst, dans, folketaler, debatt og musikk.
 
Bjørnsonfestivalen har tatt på seg oppgaven med å videreføre Bjørnsons 
sterke samfunnsengasjement og hans kjærlighet til litteraturen. Det er 
derfor gledelig at vi i år kan invitere til et variert program med  blant annet 
fokus på frie ytringer. I år er fylkeskulturkonferansen lagt til festivalen der 
vi i samarbeid vil drøfte ytringsfrihet og løfte kulturen i den politiske 
debatten. Vi samarbeider også med Bjørnson-Akademiet som vil tildele 
årets Bjørnsonpris til Snowden under festivalen.
 
I år har vi valgt å løfte poesien ut til et større publikum. Hver dag kan du 
bli kjent med en ny poet. Vi håper folk tør å la seg utfordre til å delta på 
program de kanskje ikke kjenner til fra før. 

Vi vil takke våre frivillige som bidrar til å gi publikum mange flotte opp-
levelser. Vi er også takknemlige for, og helt avhengig av, de mange gode 
bidrag fra våre kunstneriske rådgivere Martin Ingebrigtsen, Vidar Kvalshaug, 
Brit Bildøen og særlig Synnøve Haga. Sammen har vi laget en festival med 
et godt og variert program. Til slutt vil vi takke våre trofaste sponsorer, 
aktører, samarbeidspartnere på og utenfor Plassen, publikum, den tekniske 
staben, administrasjonen og alle andre som på ulike måter bidrar til å gjøre 
festivalen mulig!

God festival!

HKH Kronprins Haakon 
har vært Bjørnsonfestivalens 

høye beskytter siden 2006.

 

Hjertelig velkommen til 
årets festival!

Rolf Magnus Orø
Festivalleder

Billetter:

2015

FÅR DU KJØPT HOS:
- www.bjornsonfestivalen.no 
- Narvesen og 7-Eleven, med billettutsalg.  
- På Plassen hele festivaluka fra 10 til 19

Festivalpass:
- Dagspass kr.    400/ 300,-
- Ukespass kr.  1200/ 1000,-

Rabatter: Det gis honnørrabatt og ungdomsrabatt ved samtlige arrangement. 
Festivalpass gir adgang til alle våre arrangement, med unntak av Kulturcruiset i Eikesdal. 

NB! Ved utsolgte arrangement blir publikum med ordinær billett prioritert. 
Har du kjøpt ukespass/ dagspass kan du sikre deg et sete på arrangementene ved å kjøpe 
plassbillett til kr 20,- inkludert billettavgifter. Med forbehold om endringer i programmet.

Det blir signering og boksalg i Notabenes festivalstand på Plassen.  
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Derfor støtter vi 
litteraturglede

Bjørnsonfestivalen fremmer interessen for 
litteratur og skrivekunst til glede for mange.

Lokale arrangement 

fortjener stor 
oppmerksomhet

SpareBank 1 SMN støtter de som har et 

engasjement som skaper verdier og trekker 

begivenhetene til seg. Da skapes mulig-

heter som gjør det både enklere og mer 

meningsfylt for oss å være en lokal bank. 

Sammen får vi ting til å skje.
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Hvor går 

Russland?
 

Bli med til 

«Sovjetistan» 

KIM LEINE OG SOFI OKSANEN 
KRIG I 
LITTERATUREN 

SOFI OKSANEN, MORTEN JENTOFT, JULIE WILHELMSEN OG LUKE HARDING

Flere trekk ved den politiske og 
samfunnsmessige utviklingen i Russland 
vekker bekymring: Annekteringen av 
Krim-halvøya og den væpnete konflikten 
i Øst-Ukraina, ustabilitet og uroligheter 
i Nord-Kaukasus, vedtaket av flere nye 
lover som begrenser ytringsfriheten og 
mulighetene til å være politisk aktiv og 
undertrykking av seksuelle minoriteter. 
Bjørnsonfestivalen inviterer til seminar 
om verdens største land og vår nabo i øst. 

Med i panelet er:
Sofi Oksanen: Finsk-estisk forfatter og 
dramatiker. Hun har fast spalte i flere 
publikasjoner og har engasjert seg i 
menneskerettighetsspørsmål og den 
politiske situasjonen i Russland.
Morten Jentoft: Journalist og forfatter 
som er inne i sin andre periode som 
NRKs korrespondent i  Moskva.
Julie Wilhelmsen: Seniorforsker ved 
Norsk utenrikspolitisk institutt med 

russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk 
som en av sine spesialområder.
Luke Harding: Britisk forfatter og 
journalist i The Guardian og tidligere 
avisens Moskva-korrespondent frem til 
han ble nektet fornyet innreise.
 
Alle deltakerne holder hver sin innledning 
før de samles til en felles diskusjon. 
Arrangementet blir ledet av Aage 
Borchgrevink, forfatter, kritiker og 
senior-rådgiver i Helsingforskomiteen 
hvor han jobber med Russland, Ukraina 
og Georgia.
 
Arrangementet er et samarbeid med 
ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk 
PEN og vil foregå på engelsk.

Fem nye land så dagens lys 
etter Sovjetunionens oppløsning 
i 1991: Kasakhstan, Kirgisistan, 
Usbekistan, Tadsjikistan og 
Turkmenistan. 

I den kritikerroste boka Sovjetistan, tar 
Erika Fatland oss med på en reise til 
Sentral-Asia og til områder som sjelden 
er del av nyhetsdekningen her hjemme. 
Hun dveler ved sterke livshistorier, lange 
historiske perspektiver og gir oss inn-
blikk i politiske systemer som varierer fra 
demokratiske forsøk til rene diktaturer 
med overdådig personkult. På Bjørnson-
festivalen vil Erika Fatland fortelle om, 
og vise bilder fra, landene som tidligere 
var både handels- og kultursentra. 
Fatland stiller spørsmål ved landenes 
fremtid som olje- og gassprodusenter, i 
en virkelighet der Putins Russland igjen 
tenker ekspansivt. Erika Flatland er 
forfatter og sosialantropolog. Hun har 
vært opptatt av Russland og de tidligere 
sovjetstatene i en årrekke. Fatland har 
gitt ut flere bøker, blant annet Englebyen 
og Historier fra Beslan om den brutale 
terroraksjonen på barneskolen i Nord-
Kaukasus i 2004.

Hør to av samtidens største 
nordiske romankunstnere i 
samtale om krig og litteratur. 

Begge har mottatt Nordisk Råds litteratur-
pris. Begge har skrevet sterke romaner 
med krigen som bakteppe. Kim Leine 
har i sin siste roman Avgrunnen, lagt 
handlingen til den finske borgerkrigen. 
Sofi Oksanen har skrevet flere bøker fra 
Estland, der både Den andre verdenskrig 
og Sovjets okkupasjon av landet står sentralt. 
Begge romanene reiser overordnede 
spørsmål om vold, undertrykking og 
humanisme. På festivalen snakker Leine og 
Oksanen om hva det gjør med mennesker å 
delta i krig, og hvordan man lager litteratur 
av stoffet. De drøfter hvordan man 
balanserer mellom etikk og estetikk, og 
om kjærlighet, drifter, tro og ideologier 
som drivkrefter i krig. Samtalen ledes av 
Aage Borchgrevink. Han er forfatter 
og kritiker. Borchgrevink er ansatt i 
Helsingforskomiteen, der han jobbermed 
Russland, Ukraina og Georgia.

Samtalen foregår på engelsk.

Hvordan kan Putins politikk forstås? I hvilken grad har 
hans regime støtte i befolkningen? Er det grunn til å frykte 
Russland? 

ONSDAG 02.09 KL 16:15 - 17:15                   

STORYVILLE, pris 100/50,-   

TORSDAG 03.09 KL 20:00 - 21:00                   

STORYVILLE, pris 150/100,-   

FREDAG 04.09 KL 10:00-12:00               TEATRET VÅRT, pris 150/100  

Foto: Toni Härkönen

Foto: Anne-Sophe Fischer Kalckar

Foto: June Witzøe

Foto: NUPI Foto: Alistar HallFoto: Toni Härkönen
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Irak og IS: hva skjer nåPå Flukt

Nawzat Shamdin kom seg ut av Mosul 
rett før IS invaderte byen i 2014. Da 
hadde han vært redaktør og journalist i 
en rekke irakiske medier og var kjent for 
sin kritiske stemme. Shamdin har skrevet 
både poesi og flere romaner om 
situasjonen i Irak. Han har også studert 
juss. I A Half Moon møter leseren en 
person som våkner og ikke kan finne 
lyset, et symbol på hva som skjedde da 
Irak invaderte Kuwait i 1990. Nawzat 
Shamdin er nå fribyforfatter i Skien, 

men følger situasjonen i hjemlandet tett 
og har bred kunnskap om det irakiske 
samfunnet. På Bjørnsonfestivalen snakker 
han om sin egen historie, om romanene 
sine, situasjonen i Irak og Den islamske 
staten (IS). Samtalen ledes av Aage 
Borchgrevink. Forfatter, oversetter og 
tidligere fribyforfatter i Skien, Basim 
Mardan er også fra Mosul og tolker fra 
arabisk til engelsk.

Programmet foregår på engelsk. 

Møt forfatter Simon Stranger i samtale 
med NOAS generalsekretær og forfatter 
Ann-Magrit Austenå. Simon Stranger 
har engasjert seg sterkt i flyktningestrømmen 
fra Afrika og den umenneskelige behandlingen 
av de som kommer. Moldes nye friby-
forfattere er Samah Mahmoud og Ali 
Abu Khattab fra Gaza. I andre del av 
programmet vi de også delta i samtalen. 
Mahmoud og Khattab kom til Molde i 
juni i år sammen med sine to barn. De 
er begge forfattere og har hver utgitt 
seks bøker. Sammen har de også skrevet 
barnebok. 

Simon Stranger har skrevet en rekke 
barne- og ungdomsbøker og har blitt 
oversatt til flere språk. I trilogien 
Barsakh, Verdensredderne og De som ikke 
finnes, tar Stranger opp viktige samfunns-
aktuelle spørsmål. I Barsakh forteller 
han blant annet om norske Emilie sitt 
møte med den afrikanske båtflyktningen 
Samuel på Gran Kanaria. I De som  ikke 
finnes dukker Samuel plutselig opp i 
Norge og ber Emilie om hjelp.   
Ann-Magrit Austenå skrev i 2011 
boka Arven etter sataniske vers - om den 
politiske kampen om ytringsfrihet og 
religion.

Deler av programmet vil foregå på engelsk.

«Noe av det som gjør Oksanen 
original og særdeles god, er evnen 
til å smelte sammen stor og liten 
kultur, store og små kriger og 
personlig historie med nasjoners 
og staters historie».

Dette har Finn Skårderud skrevet om 
Sofi Oksanen. Med en finsk far og estisk 
mor har hun røtter i to land, det samme 
har forfatterskapet. Oksanen ble tidlig 
opptatt av Estlands vanskelige skjebne 
og store lidelser under tysk og sovjetisk 
okkupasjon. Hun har gitt ut fire romaner. 
Mens handlingen i Baby Jane foregår i 
Helsinki, er Stalins kyr, Utrenskning og 
Da duene forsvant geografisk knyttet til 
Estlands historie. Kvinneliv, kvinneskjebner 
og identitet er sentrale temaer i Sofi 
Oksanens forfatterskap. Det samme er 
makt og overvåking. Hun har også uttalt 
et ønske om å løfte frem tause historier 
knyttet til skam, spiseforstyrrelser og 
sosial angst. 

Det internasjonale gjennombruddet 
hennes kom med Utrenskning. Boka 
var en intenst spennende fortelling om 
kvinnene Aliide og Zara som har fått 
livene preget av storpolitikk og menneske-
handel. Oksanen forener det rå med det 
ømme, skildrer dagliglivet på den estiske 
landsbygda og skriver frem historiens 
lange linjer. Til høsten kommer hennes 
neste roman, Norma. Foreløpig er det 
ikke kjent hva den vil handle om. I tillegg 
til å være skjønnlitterær forfatter har Sofi 
Oksanen engasjert seg sterkt i den 
offentlige debatten. Hun skriver for en 
rekke publikasjoner. Hun er særlig 
opptatt av ytringsfrihetsspørsmål, og er 
en tydelig Putin-kritiker. 

På Bjørnsonfestivalen snakker hun om 
forfatterskapet sitt med Inger Merete 
Hobbelstad. 

Samtalen vil foregå på engelsk.

Møt Sofi
Oksanen 

KIM LEINE OG SOFI OKSANEN 
KRIG I 
LITTERATUREN 

TORSDAG 03.09 KL 16:15 - 17:00                   

STORYVILLE, gratis.  

FREDAG 04.09 KL 12:30 - 14:30                   

TEATRET VÅRT, pris 150/100,-   

Konflikten i Irak er blant verdens 
mest langvarige og er tilsynelatende 
uløselig. Hør den kurdisk-irakiske 
journalisten Nawzat Shamdin i 
samtale om Irak og IS. 

Hvilke menneskelige omkostninger 
får man av å være på flukt? 
Hvordan tar samfunnet i mot de 
som kommer? 

ONSDAG 02.09 KL 18:45 - 19:45             STORYVILLE pris 150/100  
Foto: Toni Härkönen

Foto: Jan Alsaker Foto: Jo Michael
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Mesterfortelleren

Varg Veum 
fra bok til radioteater og film 

Skaperen bak Dina-trilogien, skriver 
frem sterke jente- og kvinneportretter og 
har i en årrekke engasjert seg for kvinner 
i vanskelige posisjoner. Fra Tora-trilogien 
i starten av karrieren, og til hennes siste 
bok, Et glass melk, takk, tar Wassmo opp 
tema som fortsatt er brennaktuelle, slik 
som seksuell utnytting av kvinner. Vi 
inviterer til en samtale om Wassmos 
forfatterskap fra 70-tallet og frem til i 
dag, med programleder- og litteraturforsker 
Siv Gøril Brandtzæg.

Herbjørg Wassmo har blitt oversatt til 
26 språk og har mottatt både Kritiker-
prisen og Nordisk Råds litteraturpris. 
Hennes siste roman Disse øyeblikk, kom 
ut i 2013 og er Wassmos mest selv-
biografiske utgivelse. 

Wassmo deltar også på kulturkafé på 
Averøy rådhus onsdag 2. september.

Siden 1977 har Gunnar 
Staalesen levd tett med den 
lurvete kriminaletterforskeren 
Varg Veum. 

Bøkene om en av våre lengstlevende 
kriminalhelter er utgitt i 18 land og
har blitt til både filmer og radioteater. 

Gunnar Staalesen samtaler med krim-
ekspert Nils Nordberg om blant annet 
Varg Veum. Gunnar Staalesen har 
mottatt flere priser for sitt forfatterskap. 
Han er en av våre mest produktive forfattere 
de seneste tiår. Som kriminalforfatter er 
han en av de aller fremste i norsk litteratur. 
Nils Nordberg har både skremt og 
underholdt voksne og barn gjennom 

NRK radioteatret. Han har også oversatt 
romanene og novellene om  Sherlock 
Holmes.

Staalesen deltar også i et bokdykk i 
Nesset folkebibliotek torsdag. 

Helt siden 70-tallet har Herbjørg Wassmo vært en betydelig stemme 
i norsk samtidslitteratur. 

TORSDAG 03.09 KL. 17:30 - 18:30                   

STORYVILLE, pris 150/100,-    

ONSDAG 02.09, KL 20:00 - 21:00                

STORYVILLE, pris 150/100,-

Foto: Rolf M. Aagaard

Foto: Helge Skodvin
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Skjøre relasjoner

Fortelling 
på vandring

Tid og erindring 
Rune Christiansen om

Linn Ullmanns fem romaner har fått 
stor internasjonal oppmerksomhet, og 
bøkene utgis på over 30 språk. Hennes 
siste bok, Det dyrebare, ble den mest-
selgende norske romanen i 2011. 
I romanen forsvinner unge Mille sporløst 
en tåkenatt i juli, og uvissheten rundt
hva som egentlig hendte preger alle 
karakterene og ligger i bakgrunnen 
gjennom hele boka. De skjøre relasjonene 
til våre nærmeste er et tilbakevendende 
tema hos Linn Ullmann, og familien blir 
som et minisamfunn der hendelser 
settes i bevegelse. Det ubehagelige 

vaker mellom linjene, og hun løfter frem 
betydningen av hemmeligheter, fortielse, 
et blikk eller en replikk, og viser hvordan 
tilsynelatende små ting kan gi store 
konsekvenser. I høst kommer hun med ny 
roman, og i skrivende stund er verken 
tittelen eller innholdet kjent. Ifølge 
forlaget er den Ullmanns mest ambisiøse, 
og en dypt personlig bok som er 
varmere og skarpere enn Ullmans 
tidligere romaner. På Bjørnsonfestivalen 
snakker hun om forfatterskapet og den 
nye boka med Karin Haugen, kritiker og 
redaktør i Bokmagasinet i Klassekampen.

Linn Ullmann og Rune 
Christiansen snakker om sitt 
forhold til fortellingen, film og 
tv-serier.

Fortellingen er en grunnleggende 
kommunikasjonsform som er like 
gammel som språket og mennesket selv. 
Den har alltid vært på vandring mellom 
ulike former. Fra levende og muntlig 
fortellerkunst, til skriftlige fortellinger, 
teater, tv-serier, filmer og inn i nye, digitale 
medier. Forfatterne Linn Ullmann og 
Rune Christiansen er begge brennende 
opptatt av fortellingen, og begge er 
langt over gjennomsnittet interresert i 
filmer og tv-serier. På Bjørnsonfestivalen 
møtes de til en samtale om hva romanen, 
poesien, filmen og tv-serien kan hente fra 
hverandre. Om hvor fortellingen er på 
vei og hvilke historier som fortelles i dag, 
men også om sitt eget forhold til film og 
tv-serier. Samtalen ledes av Inger Merete 
Hobbelstad, litteraturviter og kommentator 
i Dagbladet.

Dette uttalte Rune Christiansen i et 
intervju i litteraturtidsskriftet Vinduet 
for en tid tilbake. Både tid og erindring 
står sentralt hos Christiansen, som har 
blitt en av våre mest særegne poeter og 
romanforfattere. Han er kjent for sitt 
usedvanlig vakre skriftspråk, som har blitt 
beskrevet som både fløyel og skrivekunst 
på høyeste nivå. Christiansen har gitt ut 
ti diktsamlinger og åtte romaner. For sin 
siste roman Ensomheten i Lydia Ernemans 
liv mottok han Brageprisen. Romanen 
er en nydelig og stillferdig fortelling om 
et hverdagsliv fylt med arbeid, natur og 
stillhet. Handlingen er verken 

spektakulær eller preget av opprør og 
dramatikk, isteden viser Rune Christiansen 
en ømhet og varhet for forsoningen, 
menneskesinnet og naturen som innbyr 
leseren til ro og ettertanke. Arne Borge, 
kritiker i Bokmagasinet og medredaktør i 
tidsskriftet Vagant, møter Rune 
Christiansen til en samtale om 
forfatterskapet hans med vekt på 
Ensomheten i Lydia Ernemans liv og om 
skrivingens og lesingens betydning.  

Linn Ullmann snakker om de skjøre relasjonene til våre nærmeste 
og den nye romanen som kommer til høsten. 

«Jeg skriver for ikke å miste de vesentlige øyeblikkene i mitt 
eget liv og i den sammenraskede kulturen jeg er blitt til i. 
Jeg leser også slik - for ikke å glemme» 

FREDAG 04.09, KL 18:45 - 19.45             TEATRET VÅRT, pris 150/100,-    

LØRDAG 05.09 KL 20:15 - 21:15            

STORYVILLE, pris 150/100,-

TORSDAG 03.09 KL 18:45 - 19:45            

TEATRET VÅRT, pris 150/ 100,-

Foto: Agnete Brun

Foto: Morten Brun
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Nasjonsbyggeren 
Bjørnson

Jubilant på egne veier

Hoem og Aarebrot i én time om

Det blir en uforglemmelig samtale 
mellom Edvard Hoem, som regnes som 
en av Norges fremste Bjørnsoneksperter 
og statsviter og professor Frank Aarebrot. 
Begge har et brennende personlig 
engasjement for Bjørnstjerne Bjørnson. 

Edvard Hoem har utgitt en rekke bøker 
om dikterhøvdingen. I 2014 kom fjerde 
og siste bind i biografien om Bjørnson. 

I tillegg har han gitt ut Bjørnsons beste, en 
samling utvalgte dikt og Faderen, Peder 
Bjørnson forsvarer seg. Frank Aarebrot er 
professor i sammenlignende politikk ved 
universitetet i Bergen, valgforsker og 
politisk kommentator.

Vi inviterer derfor til en samtale mellom 
Knut Ødegård, Endre Ruset og Mette 
Karlsvik om Ødegårds diktning. Fra han 
debuterte som poet 22 år gammel 
og frem til i dag har Knut Ødegård 
utgitt 11 diktsamlinger, flere barne- og 
ungdomsbøker, dramatikk og to fagbøker 
om Island. I tillegg har han også gitt ut 
en rekke samlinger med gjendiktning 
av utenlandsk, og da særlig islandsk, 
lyrikk. Ødegård har også lagt ned et 
stort arbeid i å gjendikte både norrøne 

mellomalderkvad og islandske samtids-
forfattere. Forfatter og poet Endre Ruset 
har arbeidet med å samle et utvalg av 
Ødegårds tekster. Ruset har selv skrevet 
flere diktsamlinger og er redaktør for det 
nettbaserte sportstidsskriftet Olympia-
stadion.no. Mette Karlsvik er dramatiker
og skribent. Hun har utgitt bøker i flere 
sjangre, blant annet romaner, noveller, 
reisehåndbøker, dokumentarer og andre 
tekster. 

Vi inviterer til et energisk møte mellom Bjørnsonentusiastene 
Frank Aarebrot og Edvard Hoem.

Knut Ødegård er prisbelønnet poet fra Molde. 
I november fyller han 70 år. Det skal selvsagt markeres! 

TORSDAG 03.09 KL 16:15 - 17:15            TEATRET VÅRT, pris 150/ 100,-  

FREDAG 04.09 KL 16:00 - 16:45       TEATRET VÅRT, pris 150/ 100,-
Foto: Milan Richter

Foto: Linda Engelberth Foto: Jarle Vines

Foto: Tove Sivertsen Foto: Tove K. Breistein
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Skrivekunst. 
Lytteglede. 
Festivalstemning.
Stolt sponsor til Bjørnsonfestivalen!

H
A
V
N
EV
IK

Bjørnstjerne Bjørnson hadde et stort 
samfunnsengasjement og var selv en 
ivrig folketaler. Vi ønsker å ta vare 
på Bjørnsons arv knyttet til frie 
ytringer og viderefører tradisjonen 
med daglige folketaler. Festivalen 
inviterer frittalende og samfunns-
engasjerte mennesker som har viktige 
ting på hjertet, til å være folketalere. 
I tillegg er det opplesninger og musikalske 
innslag. Folketalene er gratis og 
foregår fra en utendørsscene ved Plassen. 

Den siste folketaleren annonseres på 
www.bjornsonfestivalen.no

olketaler
Bjørnsonfestivalens

Onsdag 2.september
Kl 15:00 - 15:45
Valgekspert og professor i sammen-
lignende politikk Frank Aarebrot holder 
festivalens første folketale. En uke før 
kommune- og fylkestingsvalget taler 
Aarebrot om demokratiet i dag.

Lørdag 5.september
Klokka 15:00 - 15:45
Dagens folketaler er forfatter og politisk 
redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen. 
Simonsens holder folketale om 
«Feminisme, 40 år etter det internasjonale 
kvinneåret»

Fredag 4.september
Klokka 15:00 - 15:45
Professor i sosialantropologi Thomas
Hylland Eriksen holder dagens folketale 
om båtflyktningene i Middelhavet.

PLASSEN UTESCENE, gratis

Foto: Jarle Vines Foto: Aschehoug Foto: Aschehoug
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Torsdag 3. september
Kl. 11.00 - 11.45
Rønnaug Kleiva leser fra boka Armenia, 
Albania og Argentina. Gunnhild Øyehaug 
leser fra Undis Brekke. 

Fredag 4. september
Kl. 11.30 - 12.30
Kortreist og økologisk lunsj i Kafé Kurt. 

Lørdag 5. september
Kl. 11.00 - 12.00
Lunsjlansering
Bli med på prelansering av Angela 
Hagens bok Oljeregnbuer og lansering av 
Uventa Vendingar av Grete Kleppen.

Hver kveld leder kraftkaren Endre Ruset 
kraftkveldene i Kafé Kurt. Her blir der 
rom for både improvisasjon og andre 
overraskelser innen poesi, musikk, quiz 
med mer. Gå ikke glipp av festivalens 
mest spontane arrangement.

Fole god bok 
til frokost

Lunsjarrangement

KRAFTkvelder

Start dagen med deilig kaffe, bakst og 
bokanbefaling på håndverksbakeriet 
Fole Godt. Hver morgen vekker en 
festivalforfatter både deg og leselysten 
ved å snakke om en bok eller to som 
har betydd mye for dem. Årets morgen-
fugler er henholdsvis Brit Bildøen 
(torsdag), Anna Kleiva (fredag) og 
Rune Christiansen (lørdag).

Torsdag 3. september 
Kl. 08.00 - 08.30

fredag 4. september 
Kl. 08.00 - 08.30

Lørdag 5. september 
Kl. 09.00 - 09.30 

FOLE GODT, gratis 

Ta deg en pustepause og legg lunsjpausa til Bjørnsonfestivalen. Hver 
dag under festivalen kan du spise god mat og lytte til knallgod litteratur 
på Mørkerød og i Kafé Kurt.

LØRDAG  05.09  KL 11:00 - 11:45  Mørke Rød, pris 100/50,-

FREDAG   04.09  KL 11:30 - 12:30  Kafé Kurt, Kafepris

TORSDAG 03.09  KL 11:00 - 11:45        Mørke Rød, pris 100/50,- ONS, TORS OG FREDAG KL 22.30 

LØRDAG KL 23.00 - 00.00 

KAFE KURT, gratis 

Foto: Linda Cartridge Foto: Yngvild Gotaas Foto: Morten Brun

Foto: Tove K.  Breistein Foto: Rolf M. Aagaard Foto: Omar Sejnæs

Foto: Tove Sivertsen
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Nykommerne

Marte Michelet
Den største forbrytelsen

Mange nye forfatterstemmer fortjener 
å bli hørt, men de havner ofte i skyggen 
av bestselgerne og mer etablerte forfattere. 
Grønlandske Niviaq Korneliussen er 
nominert til Nordisk råds litteraturpris 
for debutromanen HOMO sapienne som 
kom i fjor. En modig roman om å finne 
ut av egen seksualitet og eksistens. 
Vi følger fem unge grønlendere i Nuuk 
som ikke passer inn i normene. Amalie 
Kasin Lerstang mottok Tarjei Vesaas 
debutantpris 2014 for romanen Europa. 
Der møter vi ei ung jente som oppdager at 
ekskjæresten har skrevet en avslørende 
bok om henne. Hun er gravid og 
destruktiv og reiser ut i et Europa som 
står på randen av kollaps. Det er lite 

hygge og glede i romanene, som begge 
på ulikt vis handler om unge, forvirrete 
mennesker som forsøker å finne ut av 
tilværelsen. Korneliussen og Lerstang 
skriver om oppbrudd, kropp, identitet og 
søken etter kjærlighet og fellesskap. På 
festivalen snakker Niviaq Korneliussen 
og Amalie Kasin Lerstang om å være på 
leting i samtida, om selvkritikk kontra 
samfunnskritikk og om sin egen vei inn i 
skrivingen.

26. november 1942 går den første transporten 
med norske jøder til Auschwitz. Bare et 
fåtall vender tilbake i live.

Den største forbrytelsen av Marte Michelet 
er en rystende beretning, og et levende 
portrett av jødisk liv i Norge i de 
skjebnesvangre okkupasjonsårene. 
772 jøder ble deportert fra Norge under 
2.verdenskrig. Boka tar for seg historien 
til den jødiske familien Braude og 
statspolitimannen Stian Bech jr. Han er 
sønn av en antisemittisk høyesteretts-
advokat som sliter med å leve opp til 
omgivelsenes forventinger. Krigen skal gi 
Bech jr. nye muligheter. 

En kald februardag i 1941 kommer 
Wilhelm Wagner fra sikkerhetspolitiet 
i Berlin til Oslo for å kartlegge alle 
jøder i Norge. På hvert sitt vis flettes
alle disse skjebnene inn i nazismens 
utryddelsesprosjekt.

Marte Michelet er journalist og forfatter. 
Hun er en aktiv samfunnsdebattant og 
kommentator. Den største forbrytelsen - 
Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust 
er hennes første bok. Den vant hun 
Brageprisen for.

Møt Amalie Kasin Lerstang og Niviaq Korneliussen. To unge, nye 
forfatterstemmer som har fått strålende kritikker for sine debutromaner.

Hvem stod bak forsøket på å utslette jødene fra Norge? Hvordan kunne 
denne grufulle forbrytelsen skje?

LØRDAG 05.09 KL. 13:30 - 14:30                   

STORYVILLE, pris 100/50,-    

TORSDAG 03.09 KL. 10:30 - 11:30                   

M&R Kunstsenter, pris 100/50,-    

Foto: Synne Øverland Knudsen

Foto: Jørn H. Moen
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INNEN JORDAS GRENSER
Den unødvendige sulten

PÅ NATURENS 
PREMISSER

DYRK
URBANT

BESØK I 
FESTIVALHAGEN

En del av Setrengs tekster og tegninger 
er samlet i boka Elvetid. Hans prosess-
orienterte økofilosofi og økopolitikk 
blir presentert av Arne Vinje, som også 
vil kommentere Setrengs arbeid i lys av 
dagsaktuelle tema. Arne Vinje, er gård-
bruker, faglitterær forfatter og ordfører 
i Vinje kommune. Han har skrevet en 
rekke artikler og bøker om blant annet 
økofilosofi. 

Ved å dyrke egne grønnsaker i hagen 
eller på verandaen, og kjøpe kortreist 
mat fra nærområdet, reduserer man 
belastingen på miljøet. Potensialet i egen 
hage er stort og på en veranda kan man 
for eksempel dyrke opptil 60 kilo med 
grønnsaker i løpet av en sesong.  

Siden mai har Økouka i Møre og Romsdal 
og Molde og Omegn hagelag jobbet med 
å anlegge et lite stykke “urbant jordbruk” 
hos barnefamilien Katrine Aassve og 
Per Christian Hostad i Gørvellalleen. 
Gjennom hagebesøket får man praktiske 
tips og råd til hvordan man selv kan 
dyrke egne grønnsaker. Kirsty McKinnon 
jobber som rådgiver i Bioforsk. Hun har 
gitt ut boka Kjøkkenhage- dyrk økologisk 
for norsk klima. 

Økofilosof og bonde Sigmund 
Kvaløy Setreng var sterkt 
engasjert i Mardølaksjonen og 
var opptatt av matproduksjon og 
matsikkerhet. 

Det brukes i dag store mengder 
energi på å frakte mat rundt 
halve kloden før den når for-
brukeren. 

Hagebesøk og foredrag i  festival-
hagen av Kirsty McKinnon 
fra Bioforsk. 

Nesten 800 millioner av våre med-
mennesker sulter og to milliarder 
mennesker lider av feilernæring. 
Aksel Nærstad, forfatter og utviklings-
politisk rådgiver for Utviklingsfondet, 
mener at verden i dag har det som skal 
til for at alle mennesker skal få nok og 
sunn mat. Ved hjelp av klodens natur-
ressurser, teknologi og kunnskap om 
matproduksjon kan sult og feilernæring 
utryddes. Nærstad vil diskutere løsninger 
på verdens sult- og ernæringsproblem,  
men også komme med råd om hvordan vi 

som enkeltmennesker kan bidra til å endre 
verdens skjeve ressursfordeling. 
Aksel Nærstad har skrevet boka Den 
unødvendige sulten sammen med Olav 
Randen. Nærstad jobber med sult- og 
matsikkerhet i Utviklingsfondet. Han 
har vært engasjert i norsk og internasjonal 
miljø- og utviklingspolitikk i flere tiår, og 
jobber blant annet tett inn mot FN-systemet. 
Han er også internasjonal koordinator for 
More and Better Network – et globalt 
nettverk for mer og bedre støtte til land-
bruket for å utrydde sult og fattigdom. 

Mens noen gjør seg klar til en høyteknologisk ferd mot Mars, er vår 
sivilisasjons største paradoks at vi ennå ikke har greid å stille sulten 
her på jorda.  

FREDAG 04.09 KL. 09:30 - 11:30                  STORYVILLE, pris 150/100 ,-     

LUNSJ 
Fredag 04.06 11.30 - 12.30

med økologisk og 
kortreist mat på Plassen.  

DET NORSKE  
HAGESELSKAP
MOLDE OG OMEGN HAGELAG

FREDAG 04.09 KL 13:00 - 14:00 

GØRVELLALLEEN 7, gratis
 

Foto: David DeHetre / Flickr

Foto: Anita Land Foto: Silje R. Kampesæter Foto: Anita Land

Foto: Kirsty McKinnon
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UT PÅ EKSPEDISJON

Hva vil vi oppdage, hva tenker vi på der 
ute og hvor viktig er ekspedisjonen for 
den norske identiteten?

Elise Theoline og Andreas Skagøy har 
fulgt drømmen om å leve ute. De har 
tilbragt hele det siste året på tur i Nord-
Sverige, Troms og Finnmark. Ekteparet 
fra Bud og Ålesund avslutter turen 
sommeren 2015 og gir ut bok til høsten. 
Torbjørn Ekelund ville bli ekspedisjons-
farer allerede som 12-åring. 30 år senere 

innså han at det aldri ville skje. Han 
hadde ikke motet, han hadde ikke tid. 
Isteden tilbrakte han en natt i måneden 
alene i skogen. Resultatet ble boka Året i 
skogen. 

Stein P. Aasheim er forfatter og 
eventyrer. Han har reist jorda rundt 
på ekspedisjoner de siste 40 årene. Til 
Mount Everest, gjennom New Guinea, 
syklet i Sahara og padlet i Sibir. Han har 
også seilt tømmerflåte ned Glomma, kjørt 
Norge på langs med en Tempo-moped 
og reist Numedalsbanen på langs med 
dresin.

Arrangementet er et samarbeid med:

FREDAG 04.09, KL 18:45 - 19:45          STORYVILLE, pris 150/100,-     

Selv om det knapt er igjen en hvit flekk på kartet, 
drar nordmenn på langturer og ekspedisjoner som aldri før.

Foto: Synnøve Haga

Foto: Synnøve Haga

Bjørnsonfestivalen har invitert 
Torbjørn Ekelund, Elise Theoline 
og Andreas Skagøy til en samtale 
med Stein P. Aasheim om hvorfor 
så mange lokkes ut på ekspedisjoner. 
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Eller fra mer hjemlige trakter: 
Helge Ingstads Pelsjegerliv blant Nord-
Canadas indianere og Vinjes Ferdaminne 
frå sumaren 1860. Et fellestrekk for alle 
beretningene er at reisen ut i det ukjente 
kan gi oss et nytt syn på verden. Reise-
beretningene varierer i både form og 
innhold. De har høyst ulik grad av fakta, 
fiksjon, biografi og selvbiografi.

Bjørnsonfestivalen har invitert to 
forfattere som har hatt reisen som 
utgangspunkt. De har skrevet to vidt 
forskjellige, kritikerroste bøker. 
Erika Fatlands bok Sovjetistan tar 
utgangspunkt i en reise gjennom fem 
tidligere sovjetrepublikker. Boka er 

faktaorientert, med en tydelig historisk 
dimensjon. Rønnaug Kleiva har skrevet 
romanen Armenia, Albania, Argentina. 
Her er de ytre skildringene mer nedtonet, 
og reisen går vel så mye gjennom hennes 
indre liv. Kleiva og Fatland samtaler om 
å skrive bøker med utgangspunkt i reiser, 
og om hvordan de forbereder seg, tenker 
og jobber underveis for å omdanne reisen 
til litteratur. 

Samtalen ledes av Arne Borge, 
kritiker i Bokmagasinet og medredaktør i 
tidsskriftet Vagant. 

Nå har den åpenhjertige samtalen 
mellom far og sønn blitt solgt i utrolige 
30 000 eksemplarer. Uten å vike fra de 
vanskelige spørsmålene, går de gjennom 
farens liv en siste gang. Per Fugelli er 
en av landets mest anerkjente offentlige 
stemmer. Han er lege, professor i sosial-
medisin og en ivrig samfunnsdebattant. 
Han slåss for et raust og rettferdig Norge. 
De siste fem årene har han levd med 
kreftdiagnose. Sønnen Aksel har skrevet 
en barsk og ærlig, men også varm og 
munter fortelling om livet til Per. 

Aksel Fugelli er forfatter. Han har også 
skrevet romanene Rock rundt klokka, 
Under en lilla måne, Øye for øye og 
papegøyens hevn. Brevboken Fribrev er 
skrevet sammen med faren.

Per og Aksel Fugelli deltar også på 
Kulturcruiset i Nesset søndag.

Bøker med tekster som drives fremover av en reise har lange 
tradisjoner. Tenk bare på Homers Odysseen, Cervantes Don 
Quixote og  Joseph Conrads Mørkets hjerte.

Da boka PER- Glimt av min far ble utgitt i fjor høst, ble den revet ut 
av hyllene.

TORSDAG 03.09, KL. 13:30 - 14:30  STORYVILLE, pris kr 150/ 100,-
    

LØRDAG 05.09, KL 16:15 - 17:15  TEATRET VÅRT, pris kr 150/100 

Når reisen blir bok

- GLIMT AV MIN FAR
PER 

PER OG AKSEL FUGELLI OM 

Foto: Tove K.  BreisteinFoto: June Witzøe

Foto: Torstein Nodland
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Veronica Salinas
Har du lyst til å lese høyt for noen som ikke har mulighet til å lese 
selv? Forteller og forfatter Veronica Salinas fra Leser søker bok 
hjelper deg å finne og bruke din egen stemme.

TORSDAG 03.09, KL 09:00 - 11:30  STORYVILLE, gratis

Det blir et praktisk og teoretisk seminar 
om formidling av litteratur. Under kurset 
lærer deltakerne mer om forberedelse og 
planlegging. Det blir lagt stor vekt på 
fortellerteknikk, nervøsitet, pust og 
stemmebruk. Underveis vil det bli mulig å 
teste formidlingsevnen. Målet med kurset 
er å bli tryggere på å formidle, og bli 
bevisst sin egen kommunikasjon og sitt 
eget kroppsspråk. I tillegg får deltakerne  
verktøy for å takle ulike forsamlinger og 
situasjoner.

Veronica Salinas er skuespiller og 
forfatter. Hun jobber som rådgiver hos 

Leser søker bok. Salinas har studert ved 
teaterhøyskolen i Buenos Aires, og hun 
har tatt forfatterutdanning ved Norsk 
Barnebokinstitutt. Hun har spilt og 
skrevet flere tekster for scenen. De er blitt 
presentert på Nordic Black, Det Norske 
Teatret, Beaivváš Sámi Nášunálateáhter 
og Riksteatret. Salinas har utgitt billed-
bøkene Reisen og Sulten.

Foreningen Leser søker bok har som formål 
å spre litteratur og gode tekster til alle.

Påmelding til Berit@bjornsonfestivalen.no.
Maks 25 deltagere.

Formidlingseminar med 

FREMTIDENS YRKE
Våre bachelor - og masterstudier i 
Event Management og Sport Management utdanner deg til

www.himolde.no

Felles for festivaler, reiser, konserter og  
store idrettsarrangement, er at det  
handler om å begeistre andre.  

Trender i tiden er at vi bruker stadig mer 
tid og penger på opplevelser. Samtidig som 
tilbudene og etterspørselen øker, ser vi et 
voksende behov for profesjonalisering av 
næringen. Opplevelsesindustrien trenger 
kunnskap og kompetanse. 

Dette kan bli DIN oppgave!

Kanskje markedssjef

 Molde International
Jazz Festival

T
IB

E

Kanskje bookingsjef

Toppidrettsveka

Kanskje Arrangementsansvarlig

Molde Fotballklubb

DEG?

Er dette en
attraktiv jobb for

Foto: Sven Størksen
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Etter mange år på øygruppa har hun 
inngående kjennskap til hverdagsliv, 
samfunnsforhold, den arktiske naturen 
og polarhistorien. I bøkene følger leseren 
sysselmannsbetjent Knut Fjelds
etterforskning av saker knyttet til 
graver fra hvalfangertiden på 1600- og 
1700-tallet, dramatiske hendelser under 
andre verdenskrig, forskningslandsbyen 
Ny-Ålesund og den russiske gruvebyen 
Barentsburg. På Bjørnsonfestivalen 
møtes Monica Kristensen og Torbjørn 
Ekelund til en samtale om Svalbard 

som litterær kulisse, norsk virkelighet på 
øygruppa og om hvorfor hun begynte 
å skrive krim. Monica Kristensen er 
forfatter og glasiolog med doktorgrad fra 
Cambridge. Hun har deltatt på en rekke 
forskningsekspedisjoner til Arktis og 
Antarktis. Hun har også ledet selskapet 
Kings Bay i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Torbjørn Ekelund er forfatter, idé-
historiker, forlegger og journalist. Han 
skriver blant annet krimanmeldelser i 
Dagbladet.

Til nå har det vært få grønlandske 
forfattere som har skrevet om livet på øya, 
men noe er i ferd med å skje. Møt Kim 
Leine og Niviaq Korneliussen i samtale 
om grønlandsk identitet og våre fore-
stillinger om øya. Med Niviaq Korneliussen 
har Grønland fått en kritisk og markant 
ny stemme. 25-åringen har fått stor 
oppmerksomhet både på Grønland og 
i Danmark for sin debutroman HOMO 
Sapienne. En velskrevet og provoserende 
roman som rusker i inngrodde forestillinger. 
Her er lovprisingen av den arktiske 
naturen byttet ut med skarpe skildringer 
av ungdomskulturen i Nuuk. Korneliussens 
oppvekstroman om kjærlighet, homo-
seksualitet og identitet 

representerer en helt ny grønlandsk 
litteratur. Den er også et anklageskrift 
mot seksuell intoleranse. En annen 
forfatter som har løftet frem Grønland 
er dansk-norske Kim Leine. Han bodde 
på øya i mange år. I debutromanen sin 
Kalak, leverer Leine en rå og usentimental 
skildring av Grønlands skyggesider, med 
alkohol- og stoffmisbruk og et utsvevende 
sexliv. Romanen Profetene i evighetsfjorden 
er også lagt til Grønland. På Bjørnson-
festivalen møtes de to til samtale for 
første gang. Samtalen ledes av Brita 
Ragnes, førstelektor ved Institutt for 
kultur- og språkvitenskap ved Universitetet 
i Stavanger.

Monica Kristensen har vakt stor begeistring med sine fem krimbøker 
fra Svalbard.

Kim Leine og Niviaq Korneliussen snakker om Grønland, identitet 
og våre forestillinger om Grønland kontra virkeligheten.

KRIMMENS 
ISDRONNING

FREDAG 04.09, KL 17:15 - 18:15  TEATRET VÅRT, pris 150/ 100,-

LØRDAG 05.09 KL 17:30 - 18:30  STORYVILLE, pris 150/100,-

KIM LEINE og NIVIAQ KORNELIUSSEN

Grønland upolert
Foto: Anne-Sophe Fischer Kalckar
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FREDAG 04.09, KL 20:00-21:00  STORYVILLE, pris 150/ 100,-

TORSDAG 03.09, KL 13:30 - 14:30  M&R Kunstsenter, gratis

«Det er altfor få kriteriedebatter», 
uttalte Jan Kjærstad til Morgenbladet i 
vår. Skyldes dette at kriterier er vanskelig 
å diskutere? For hvordan vurderer man 
egentlig kvaliteten på en roman? 
Handler det om språklig prakt, 
originalitet og komposisjon - eller er 
det viktigere hvordan verket berører og 
forfører? Bjørnsonfestivalen inviterer 
tre personer, alle sentrale i den norske 
litterære offentligheten, til å snakke om 
hvilke kriterier som er viktige og hvorfor. 

Rune Christiansen er skjønnlitterær 
forfatter og har det faglige ansvaret for 
forfatterstudiet i Bø. Tone Selboe er 
professor i litteraturvitenskap ved 
Universitetet i Oslo. Hun har gitt ut flere 
sakprosabøker. Selboe kom i vår ut med 
boka Hva er en roman? Karin Haugen 
er litteraturviter, kritiker og redaktør for 
Bokmagasinet i Klassekampen. Samtalen 
ledes av Siv Gøril Brandtzæg, som har 
en doktorgrad i litteraturkritikk og jobber 
som forsker ved NTNU.

Eva Rekve fra Leser søker bok holder 
foredrag om søketjenesten Boksok.no. 
Hun snakker om formidling av lettleste 
og tilrettelagte bøker. Boksok hjelper deg 
med å finne bøker som er lette å lese. I 
den store jungelen av bøker på markedet, 
har Leser søker bok lest og vurdert ut fra 
et sett med kriterier. De kan si noe om 
hvilke bøker som er lettleste og ikke. 

Eva Rekve er utdannet bibliotekar og 
jobber blant annet med Boksok.no. Hun 
har lang erfaring med å vurdere om en 
tekst kan leses for alle. Eva har jobbet i 
flere år som bibliotekar på Deichmanske 
bibliotek på Holmlia.

Formidlingsseminar for ansatte i skolen, 
bibliotekarere og andre som jobber med 
litteraturformidling til barn og unge.

Litterær kvalitet

HVORDAN FINNE 
LETTLESTE BØKER?
Formidlingsseminar med Eva Rekve

Hvilke kriterier bør legges til grunn for å vurdere kvaliteten på en roman? 

Noen forfattere har et lettere 
tilgjengelig språk enn andre. 
I jungelen av tilbud er det ikke 
alltid like lett å finne fram til de 
lettleste bøkene.
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Dagens poet

Onsdag 02.09
Anna Kleiva
Med diktsamlingen Vårar seinare fikk 
Anna Kleiva Dag og Natt sin Oslopris 
i 2014. Dagbladanmelder Endre Ruset 
kaller diktsamlingen for «sommerens 
fineste poetiske road movie …» I 2011 
gav hun ut diktsamlingen Ti liknande 
versjonar. Vårar seinare er hennes andre 
bok. I 2015 kom gjendiktningen av 
Ariana Reines’ Coeur de Lion ut til gode 
kritikker. 

Torsdag 03.09
Alf A. Sæter
Den folkekjære Moldeforfatteren 
Alf A. Sæter har gitt ut flere romaner 
og diktsamlinger. Han debuterte med 
romanen Mitt stakkars nye liv i 1974. 
Sæter har fått både Melsomprisen og 
Sunnmørsprisen. I år fyller Sæter 80 
år og dette ønsker Bjørnsonfestivalen 
å markere med et eget arrangement i 
Kapellet under festivalen. I november 
vil festivalen samarbeide med Romsdal 
sogelag om et arrangement knyttet til 
utgivelsen av en ny bok fra Sæter.

Fredag 04.09
Olav H.Hauge (1908- 1994)

Forfatter og lyriker Olav H. Hauge skrev 
under den modernistiske tradisjonen på 
1900-tallet. Han debuterte i 1946 med 
samlinga Glør i oska, som inneholder dikt 
i tradisjonell form. Fra og med samlinga 
På ørnetuva skjer det en nyorientering 
mot et modernistisk formspråk. 
Samlinga Dropar i austavind fra 1966 er 
blitt stående som et høydepunkt i 
forfatterskapet hans.

Lørdag 05.09
Gerður Kristný
Forfatteren og lyrikeren Gerður Kristný 
regnes som en av de fremste forfatterne 
i den islandske litteraturen. Kristný har 
fått flere priser og den gjeveste av disse er 
Den islandske litteraturprisen som hun 
fikk for Blodhest. Boka ble også innstilt 
til Nordisk råds litteraturpris. Blodhest 
er gjendiktet til norsk av Knut Ødegård. 
Kristný har utgitt romaner, noveller, 
skuespill og faktabøker.

Bjørnsonfestivalen ønsker å løfte frem poesien, og få folk til å oppdage den skjønnheten og 
sprengkraften som finnes i diktene. Vi har derfor valgt å gi ekstra oppmerksomhet til fire 
poeter i år. Anna Kleiva, Olav H. Hauge, Alf A. Sæter og Gerður Kristný er dagens poeter 
under festivalen. 

Romsdals Budstikke støtter Bjørnsonfestivalen fordi det er en viktig arena for samfunnsdebatt

Romsdal Budstikke - stolt mediepartner til Bjørnsonfestivalen
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Bjørnsonstipendvinneren

Gerður 
Kristný 

Møt årets Bjørnsonstipendvinner 
Anna Kleiva i samtale med Gunnhild 
Øyehaug og Pedro Carmona-Alvarez. 

Gunnhild Øyehaug, Carmona-Alvarez 
og Anna Kleiva møtes til en samtale om 
poesi, litteratur og det å skrive. 

Anna Kleiva tildeles årets Bjørnson-
stipend under festivalen. Hun debuterte 
med diktsamlinga Ti liknande versjonar i 
2011. For sin neste bok, Vårar seinare fikk 
hun Dag og Natt sin Oslopris. I 2015 
kom gjendiktningen av Ariana Reines’ 
Coeur de Lion ut til gode kritikker. 
Kleiva har studert litteraturvitenskap. 
Hun har gått på Skrivekunstakademiet i 
Hordaland og forfatterstudiet i Bø. 

Gunnhild Øyehaug ble tildelt 
Bjørnsonstipendet i 2006. Hun debuterte 
med diktsamlingen Slaven av blåbæret i 
1998 og ble nominert til Brageprisen for 

novellesamlingen Knutar. Romanen 
Vente, blinke ble kåret til årets bok av 
Morgenbladets lesere i 2009,  og 
filmatisert i filmen Kvinner i for store 
herreskjorter. 

Pedro Carmona-Alvarez har utgitt både 
diktsamlinger, romaner og en essay-
samling. Han har vært redaktør for 
Cappelen Damms debutantantologi 
Signaler og for Verden finnes ikke på kartet. 
Carmona-Alvarez har mottatt en rekke 
priser, senest P2-lytternes romanpris i 
2012. Han er også musiker i flere band. 

Les mer om prisvinneren på 
bjornsonfestivalen.no

Gerður Kristný regnes som en av de 
fremste forfatterne i den nye 
islandske litteraturen. 

Vi møter poeten i samtale med Knut 
Ødegård, som har gjendiktet Kristnýs 
siste bok Blodhest (Blóðhófnir) Gerður 
Kristný har fått flere priser, blant annet 
Den islandske litteraturprisen for Blodhest. 
Boka ble også innstilt til Nordisk Råds 
litteraturpris. I sitt etterord skriver 
Ødegård: «Diktsamlinga Blodhest er et 
unikt verk i nordisk lyrikk, ikke minst 
fordi Gerður Kristný greier å legge seg så 
tett inntil den eldste norrøne litteraturen, 
samtidig som hun skaper aktuell og 
utfordrende dikting om overgrep mot 
kvinner. Diktene minner om de norrøne i 
form og klang». Samlingen er vakkert og 
presist gjendikta av Knut Ødegård. Han 
har selv et tett forhold til islandsk poesi 
og eddadiktningen. 

Gerður Kristný er dagens poet på lørdag. 

ONSDAG 02.09 KL 17:30 - 18:30

STORYVILLE. pris 150/100,-

TORSDAG 03.09 KL 18:00 - 18:30

TORSDAG 03.09 KL 19:00 - 19:30

Nedre kirkegård, pris 100/50,-

LØRDAG 05.09 KL 19:00 - 20:00

STORYVILLE, pris 150/100,-

Å henga hjarta 
sitt på ein rosebusk
Møt dikteren Alf. A Sæter til en 
stemningsfull aften i Kapellet.
 
Moldeforfatteren Alf A. Sæter fyller 
80 år i november. Han er en kjær dikter 
for mange og har siden debuten i 1974 
utgitt noveller, romaner, diktsamlinger og 
skuespill. Særlig diktene hans har blitt 
folkeeie. Alf A. Sæter vil under festivalen 
ha et eget program i det gamle kapellet 
på Nedre kirkegård. Kapellet er en liten 
arkitektonisk perle fra 1886, og huser 
prosjektet Memento Mori av 
kunstneren Ine Harrang.
 
Programmet er støttet av Kirkelig 
Fellesråd og Kirkeland Begravelsesbyrå.

 
Ted M. Granlund er norsk lyriker og forlegger. 
Han har gitt ut fem diktsamlinger på eget forlag.
I 2004 startet han formidlingsprosjektet Poesibilen.
Ted M. Granlund vil dukke opp med egen, og andres, 
poesi på overraskende steder under festivalen.
Vi sier ikke mere…

TID OG STED: Der du minst aner det.

Foto: Þórdís Ágústsdóttir
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Den vanskelige kjærligheten

Romeo og Julie, 
og kjærlighetens pragmatisme

Inger Merete Hobbelstad om 

I rettstridig forføyning, møter Ester 
kunstneren Hugo Rask og kastes ut i en 
altoppslukende og håpløs forelskelse. I den 
frittstående fortsettelsen, Uten personlig 
ansvar, er Ester tilbake. Denne gangen 
faller hun hodestups for den gifte 
skuespilleren Ove Sten. Han har ingen 
planer om å forlate sin kone, og sylskarpe 
Lena Andersson viser sine analytiske 
evner når hun skriver frem hva som skjer 
med et tenkende og antatt fornuftig 
menneske som blir rammet av forelskelse, 
svik og sorg. Hun beveger seg mellom 
fornuft og følelser og skriver tragikomisk 

om hvor håpløst irrasjonelle vi kan bli og 
hvordan den som faller hodestups klamrer 
seg til håpet. På Bjørnsonfestivalen snakker 
Lena Andersson om Ester Nilsson, den 
vanskelige kjærligheten, maktutøvelse og 
styrkeforhold i relasjoner. Samtalen ledes 
av Brita Strand Rangnes, førstelektor 
ved Institutt for kultur- og språk-
vitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Men ville kjærligheten mellom de to ha 
vart hvis de ikke døde sammen? 
Inger Merete Hobbelstad arbeider 
med en bok om Shakespeare i anledning 
dramatikerens 400 års jubileum. Hun 
mener at flere av bipersonene i Romeo og 
Julie advarer ungdommene mot å forfølge 
en kjærlighet som har dårlige levekår. 
Dette er en interessant side av skuespillet 
i en tid der vi gifter oss med hvem vi vil. 
Kanskje er du forelsket i en annen enn 
den du er gift med – men ikke tør å ofre 
stabiliteten, boligen eller den felles 

vennegjengen for kjærligheten. 
Hobbelstad mener mange er som Romeo 
og Julie i dag, men at de holdes tilbake 
av noe inne i seg selv, ikke av ytre krefter 
som en familiefeide.

Inger Merete Hobbelstad er teater- og 
filmanmelder og kommentator i 
Dagbladet. Hun har en mastergrad i 
litteraturvitenskap og har blant annet 
skrevet om Homers Illiaden.

Svenske Lena Anderssons to romaner om lyrikeren og essayisten 
Ester Nilsson har tatt både kritikerne og leserne med storm.

Tragedien om Romeo og  Julie er kjent som en idealistisk historie 
om den store kjærligheten. 

TORSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                            TEATRET VÅRT, pris: kr. 
150/100 ,-     

TORSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                            TEATRET VÅRT, pris: kr. 
150/100 ,-     

LØRDAG 05.09 KL. 19:00 - 20:00                  TEATRET VÅRT, pris 150/100 ,-     

TORSDAG 03.09 KL 12:00 - 13:00                  M&R Kunstsenter, pris 100/50 ,-     

Foto: Agnete Brun
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Bokkafé
på Averøya

Sju dagar i 
august
- Frå bok til scene

Wassmo vil prate om sitt omfattende 
forfatterskap fra 70-tallet og frem til i dag.
Programleder er lærer, bokelsker og lese-
sirkelentusiast, Merete Bratsberg Aae. 
Hun er leder for kulturgården Hansgarden 
Kornstad på Averøya, som står bak 
arrangementet sammen med Bjørnson-
festivalen.

Det blir enkel kafé med servering fra 
kl. 17.15.

Billetter kan kjøpes på Bjornsonfestivalen.no, 
på Mix-kiosken på ABC-senteret eller i 
døra samme kveld. 

NB! Festivalpass gjelder ikke på dette 
arrangementet.

Den kritikerroste romanen Sju dagar 
i august fikk P2-lytternes romanpris 
i 2015. I løpet av nettopp sju dager i 
august arbeider Brit Bildøen og Marius 
Kolbenstvedt med en workshop om 
romanen på Dramatikkens Hus. 
På festivalen presenterer de resultatet 
gjennom blant annet dramatisering, 
samtale og video. 

Brit Bildøen er forfatter, forlagskonsulent 
og oversetter. Hun har skrevet fjorten 
bøker innen flere sjangere.

Marius Kolbenstvedt er dramatiker og 
skuespiller.

Herbjørg Wassmo er en av Norges 
mest leste samtidsforfattere. 
Onsdag inntar hun 
kommunestyresalen på Averøy.

Brit Bildøen og Marius Kolbenstvedt 
utforsker Bildøens roman Sju dagar i 
august i et scenisk perspektiv. 

VI STØTTER BJØRNSONFESTIVALEN

Fordi de står som et fyrtårn innen nasjonal og internasjonal litteratur. Bjørnsonsfestivalen gjør et 
imponerende arbeid og stiller seg helt i front for å fremme interessen for litteratur og skrivekunst. 

Brunvoll står også i front internasjonalt med våre thrusterløsninger for fremdrift og manøvrering av skip. 
Programmet under festivalen er inkluderende og lærerikt både for liten og stor, og oppfordrer til engasjement 
og debatt. Festivalens fundament med fokus på ytringsfrihet og menneskerettigheter er med på å sette Molde 
på kartet som et sted med solide verdier, noe også Brunvoll setter høyt. Brunvoll er stolte av byen vår Molde,

og Bjørnsonfestivalen gir oss det ekstra kulturelle krydderet i hverdagen.

ONSDAG 02.09, KL 18:00 - 19:30

Averøy kommunehus, pris 200,-

LØRDAG 05.09, KL 17:45 - 18:30

Teatret Vårt, pris 100/50,-
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De viktige oversetterne

To oversettere om
ROBERTO BOLAÑO

Magne Tørring om
HIROMI KAWAKAMI

Kristin Sørsdal om
MI BRILJANTE VENNINNE

Ragnhild Eikli om
HARPER LEE

Roberto Bolaño regnes som en av vår tids 

viktigste forfattere, men det var først da 

storverket 2666 ble utgitt posthumt at han 

fikk sin anerkjennelse.

Pedro Carmona-Alvarez og Kristina Solum 
har begge et nært forhold til den myte-
omspunne chileneren. Carmona-Alvares 
og Solum samtaler om storverket 2666, og 
hvordan det er å oversette Bolaños verden til 
norsk. Romanen 2666 består av fem historier. 
Alle er knyttet til en marerittaktig meksikansk 
by på grensen til USA. Norsk-chilenske 
Pedro Carmona-Alvarez er forfatter, poet og 
musiker. Han var blant de første til å gjøre 
et norsk publikum kjent med Bolaño, 
som også har betydd mye for hans eget 
forfatterskap. Kristina Solum har oversatt 
en rekke bøker fra spansk. Hun fikk 
Kritikerprisen for Bolaños Ville detektiver 
i 2010.

På omslaget av Hiromi Kawakamis 

kritikerroste  Merkelig vær i Tokyo 

svever en ung kvinne i lufta, en halvmeter 

over gulvet i en japansk kneipe. 

Dette er et perfekt bilde på Kawakamis 
underlige og underliggjørende stil. Men 
hvorfor? Hvordan skaper Kawakami sin 
«gyngende realisme», uten magi, men 
magisk likevel? Og hvordan oversette 
tomrommet mellom setninger? 
Magne Tørring oversetter japansk 
litteratur. Han har blant annet oversatt 
Haruki Murakami, Tetsushi Suwa og 
Mieko Kawakami.

Elena Ferrantes roman om to venninner i 

Napoli har skapt debatt og stor begeistring 

både internasjonalt og i hjemlandet Italia. 

Ingen andre enn det italienske forlaget 
kjenner identiteten bak pseudonymet. 
I Norge har den første romanen i 
firebindsverket Mi Briljante venninne 
blitt godt mottatt både hos kritikerne og
leserne. Men hvordan havnet Ferrante 
hos et lite forlag som Samlaget, og hos en 
oversetter som ikke utstår de store 
fortellingene? Kristin Sørsdal snakker 
om den eventyrlige reisen bak en 
eventyrlig boksuksess. Om den 
uregjerlige byen Napoli, og om arbeidet 
med å få flommen av italienske ord til å 
flyte like godt på nynorsk.

Harper Lees roman  «Drep ikke en 

sangfugl»,  fra 1960, har bergtatt en hel 

verden. 55 år etter venter verden i spenning 

på hennes andre bok.

Helt siden det ble kjent at Harper Lee 
hadde liggende et manuskript til enda 
en roman, skrevet før den verdenskjente 
klassikeren, har rettighetshaverne gjort sitt 
ytterste for å skjerpe lesernes nysgjerrighet. 
Manuskriptet har vært omgitt av et 
hemmelighetskremmeri uten sidestykke. 
Sett ut en vaktpost, handler om de samme 
personene som i Drep ikke en sangfugl. 
Ragnhild Eikli vil snakke om boken og 
om sitt arbeid med oversettelsen av den. 
Eikli er skjønnlitterær oversetter med 
rundt femti oversettelser bak seg. 
Hun er førstelektor i engelskspråklig 
litteratur ved Universitetet i Oslo.

Å være oversetter krever ikke bare en plettfri språkforståelse, men 
også lidenskap til det du oversetter. Under årets festival kan du møte 
noen av dem som gjør det mulig for oss å lese god litteratur fra alle 
verdenshjørner. De forteller om utfordringene knyttet til arbeidet, 
men også forfatterskapene som de har satt seg inn i.

ONSDAG 02.09, KL 20:00 - 21:00

M&R Kunstsenter, gratis

TORSDAG 03.09, KL 17:30 - 18:15

M&R Kunstsenter, gratis

FREDAG 04.09, KL 13:45 - 14:45

STORYVILLE, gratis

LØRDAG 05.09, KL 16:15 - 17:00

STORYVILLE, gratis
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Teatret Vårt:

Århundrenes legende

Pusterom

En komisk forestilling om det 
gode og det onde. Et kjærlig 
skråblikk på dugnadsmennesket. 
En vill teaterlek.

Bjørnstjerne Bjørnsons gjendiktning av 
Victor Hugos diktsyklus framstår som 
tolv små fortellinger om det gode og det 
onde. Festkomiteen i samfunnshuset har 
bestemt seg for å sette opp Århundrenes 
Legende. De er fem veldig forskjellige 
mennesker som underveis blir utfordret 
når de må jobbe sammen for å få til dette. 
Ambisjonene er høye og de kaster seg 
ut i et storstilt fortellerteaterprosjekt, 
hvor alle må jobbe som både skuespillere, 
lysmenn, DJ´s og sceneteknikere. Lykkes 
det å få til et felles prosjekt? 

Som i resten av forfatterskapet til Bjørnson 

ligger det en søken etter en universell 
moral i bunn av disse tolv fortellingene.
Et ønske om et verdifelleskap. Og som 
en tredjepart i dette evige tautrekkeriet 
mellom det gode og det onde spiller 
landskapet en særlig rolle. I Bjørnsons 
verden er naturen som omgir oss ikke 
bare et bakteppe. Den gjør oss til bedre 
mennesker. Den setter livene våre i relieff 
og minner oss om hvor små vi og 
problemene våre er.

Av:  Victor Hugo
Gjendiktet av:  Bjørnstjerne Bjørnson
Regi og ide:  Tormod Carlsen
Scenografi og kostyme: Karin Gille
Medvirkende:  Lars Melsæter Rydjord, 
Vivi Sunde, Bjørnar Lisether Teigen, 
Hugo Mikal Skår, Nasrin Khusrawi

Århundrenes legende er åpningsforestilling 
under Bjørnsonfestivalen.

Hun og han er i slutten av 
20-årene. De er forelsket, har 
nettopp flyttet sammen og 
handler på IKEA. 

De leser aviser og ser på nyheter. De er 
oppegående og vil gjøre det som er rett. 
«Vi er jo gode mennesker», sier de til 
hverandre. Skal de satse på en framtid 
sammen? Få barn? Kloden befolkes 
av mer enn 7 milliarder mennesker, 
hvert eneste sekund øker tallet med 2,6 
personer og snart er vi 10 milliarder. 
Behovet for mat og rent drikkevann øker 
stadig, og det gjør også energiforbruket. 
Plassen blir knappere. Global oppvarming, 
ekstremvær og naturkatastrofer er daglig 
på tv. Hvordan kan man sette barn til en 
slik verden?

Klokken tikker mens de diskuterer. 
Og det store spørsmålet er: Hva går 
under først? Parforholdet eller planeten? 

Duncan Macmillan sin tekst har gått 
sin seiersgang over det meste av Europa. 
Den overrasker og trollbinder sitt publikum 
med både humor og alvor.

Av:  Duncan MacMillan
Oversettelse:  Grete Kleppen
Regi:  Terje Skonseng Naudeer
Lysdesign:  Finn Landsperg
Medvirkende:  Lars Melsæter Rydjord 
og Line Heie Hallem
Varighet:  1 time og 25 minutter 
(ingen pause)

P U S T E ROM

TORSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                            TEATRET VÅRT, pris: kr. 
150/100 ,-     
TORSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                            TEATRET VÅRT, pris: kr. 
150/100 ,-     

ONSDAG 02.09 KL. 13:00 - 14:55                  TEATRET VÅRT, pris 300/150,-     

ONSDAG 02.09 KL. 16:30 - 18:30                  TEATRET VÅRT, pris 300/150,-     

Med landskapet 
som bakteppe
Vi har invitert teatersjef  Thomas 
Bjørnager og forfatter Mette 
Karlsvik til å samtale om land-
skapet som grunnpremiss for 
fortellingen.

I den klassiske fortellingen er det person-
galleriet som fører historien videre. Men 
hva skjer når historien vokser fram fra 
landskapet? 

Thomas Bjørnager og Mette Karlsvik 
samtaler blant annet om å fokusere på 
landskapet som et grunnleggende premiss 
for fortellingen. Samtalen bygger på 
Bjørnson sitt natursyn og forestilling om 
naturens rolle i forhold til verdibygging. 
Thomas Bjørnager er teatersjef ved 
Teatret vårt. Han er utdannet arkitekt 
fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. 
Bjørnager har jobbet som scenograf og 
kostymedesigner i 15 år. Mette Karlsvik 
er forfatter, dramatiker og skribent. Hun 
har skrevet flere bøker fra Island. Karlsvik 
har skrevet både for barn og voksne, og 
til fulle vist at hun er en av de mest 
spennende unge forfattere i Norge. 

TORSDAG 03.09 KL. 20:00 - 21:00                   

M&R Kunstsenter, pris 150/100,-    

FREDAG 04.09 KL. 16:30 - 18:00                   

STORYVILLE, pris 300/150,-    

Foto: Arild Moen / TINGH
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EDWARD SNOWDEN

INTERVJU MED 
VARSLEREN SNOWDEN

DEL 1
OVERVÅKNING OG PERSONVERN 
– STOREBRØDRE OG LILLEBRØDRE

SEMINAR OM OVERVÅKNING
DEL 2
OVERVÅKINGSSAMFUNNET- 
PRO ET CONTRA

Det hele begynte våren 2013 med en 
epost til en journalist i The Guardian. 
Avsenderen var Edward Snowden, en 29 
år gammel agent i det svært hemmelige 
National Security Agency (NSA). I de 
neste månedene skulle Snowden stå frem 
som den mest oppsiktsvekkende varsleren 
i USAs historie. Han lekket svært sensitiv 
informasjon. Den viste hvordan amerikansk 
og britisk etterretning spionerte på 
vanlige borgere.

Bjørnson-Akademiet tildeler Bjørnson-
prisen til Snowden for hans arbeid for 
personvern, og for at han retter et kritisk 
søkelys mot  staters overvåkning av sine 

og andres innbyggere. Edward Snowden 
blir fortsatt betraktet som en forbryter av 
den amerikanske staten. Andre,  både i 
og utenfor USA, ser ham som en varsler, 
en rettighetsforkjemper og et symbol på 
kampen mot illegitim statlig overvåkning. 
Snowden har gjennom sine avsløringer 
vist hvordan den elektronisk integrerte 
informasjonsverdenen kan være en trussel 
mot personlig integritet, men også mot 
ytringsfriheten. Dersom alt som blir sagt 
og skrevet kan bli registrert og lagret av 
staten, vil den frie utveksling av tanker, 
meninger og ideer bli skadelidende på 
flere måter. Dette er et tema som ligger 
tett opptil flere av Bjørnsons hjertesaker.

Snowden intervjues av Per Anders Johansen, 
journalist og Moskva-korrespondent i 
Aftenposten. Intervjuet følges opp av 
The Guardians utenrikskorrespondent 
Luke Harding og hans foredrag om
Snowden. Harding har tidligere vært 
Moskva-korrespondent for The Guardian, 
men ble i 2011 utvist fra Russland. 
I 2014 kom hans kritikerroste bok 
Snowden-filene. Historien om verdens mest 
ettersøkte mann. 

Foredrag om overvåkning og personvern 
ved direktør for datatilsynet Bjørn Erik 
Thon, professor Liv Hausken og politisk 
kommentator John Olav Egeland. 
Bjørn Erik Thon er utdannet jurist. Han 
har siden 2010 vært direktør ved data-
tilsynet. Liv Hausken er professor ved 
Institutt for medier og kommunikasjon 
ved Universitetet i Oslo, og leder for det 
prioriterte forskningsområdet medie-
estetikk. John Olav Egeland er journalist 
og redaktør. Siden 1978 har han vært 
tilknyttet Dagbladet, der han har vært 
både politisk redaktør og sjefredaktør.

Professor Thomas Hylland Eriksen leder 
en samtale om overvåkingssamfunnet 
mellom astrofysiker og forfatter Erik 
Newth og forfatter og essayist Torgrim 
Eggen.

Thomas Hylland Eriksen er professor ved 
sosialantropologisk institutt, 
Universitetet i Oslo og medlem av 
Bjørnson-Akademiets styre. Han er en 
markant samfunnsdebattant. Eriksen er 
kjent for sitt engasjement for å formidle 
sosialantropologi og et sosialantropologisk 
perspektiv på et flerkulturelt samfunn, 
globalisering og identitet.
Eirik Newth har utgitt boka Overvåkings-
samfunnet. Newth er cand. scient med 
hovedfag i teoretisk astrofysikk. Siden 
1990 har han arbeidet på heltid som 
frilans forfatter og formidler av natur-
vitenskap for et bredt publikum.

Torgrim Eggen er forfatter, kritiker og 
musiker. Eggen er kjent for sin skarpe 
penn. Han har vært journalist i 
Dagbladet, redaktør i Beat og i 
Natt&Dag. Han er nå anmelder for DN 
og Klassekampen.

BJØRNSTJERNE 
BJØRNSON-AKADEMIET

Det Norske Akademi for Litteratur 
og Ytringsfrihet, ble stiftet i 2003. 
Akademiet arbeider for fremme av 
litteratur og for kunnskap om også andre 
litterære og kulturelle ytringsformer enn 
dem som tilhører vår egen kulturkrets. 
Akademiet  arrangerer dybdeseminar 
om valgte tema, og ved å årlig dele ut 
Bjørnstjerne Bjørnson-prisen. 
I år samarbeider Bjørnson-Akademiet 
med Bjørnsonfestivalen.

Varsleren Edward Snowden tildeles årets Bjørnsonpris 
under Bjørnson-Akademiets seminar.

LØRDAG 05.09 KL 11:00 - 12:30

TEATRET VÅRT, pris 100/50,-

Foto: Mike Mozart / Flickr

TORSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                            TEATRET VÅRT, pris: kr. 
150/100 ,-     
LØRDAG 05.09, KL 13:00 - 14:45  TEATRET VÅRT, pris 100/50,-
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Fylkeskulturkonferansen 2015
YTRINGSFRIHET OG 
KULTURPOLITKK

Status offentlighet 2015 

Første del
YTRINGSFRIHET, JO DA – MEN INNENFOR VISSE GRENSER

Andre del
KUNST OG KULTUR OM TI ÅR

SEMINAR OM OVERVÅKNING

I hvor stor grad føler vi at vi har 
ytringsfrihet i hverdagen vår? Har 
vi i dag full ytringsfrihet, uten 
begrensinger, i det offentlige rom? 
Og kan økonomiske rammer 
begrense ytringsfriheten?

Frank Aarbrot, professor ved Institutt for 
sammenlignende politikk ved Universitetet 
i Bergen, holder foredrag om ytringsfri-
het i det offentlige rom. 

Direktør ved Nasjonalbiblioteket, Aslak 
Sira Myhre snakker om folkebiblioteket 
som uavhengig debattarena.

Frank Aarebrot er professor i sammen-
lignende politikk. Han er i tillegg forsker, 
politisk kommentator og valgekspert. 

Aslak Sira Myhre er journalist og 
politiker. Han var daglig leder for 
Litteraturhuset i Oslo frem til 2014.

Hva preger ordskiftet i Norge 
og Sverige og hvilke kår har den 
frie ytringen? Lena Andersson 
og Marte Michelet analyserer og 
funderer.  

Svenske Lena Andersson er mest kjent 
som forfatter i Norge, men i hjemlandet 
har hun en sentral posisjon som 
kommentator og kritiker i Dagens 
Nyheter og Svenska Dagbladet. Hun 
utfordrer stadig hellige kuer og mottok 
Gullpennen av det svenske journalist-
forbundet i 2013. Marte Michelet er 

også forfatter, journalist og tidligere 
debatt- og kronikkansvarlig i Dagbladet. 
Nå jobber hun frilans med base i 
Stockholm. Begge har en uredd og 
tydelig stemme i offentligheten og møtes 
for å snakke om den offentlige debatten i 
Norge og Sverige. Hva kjennetegner den? 
Hva er likt og hva er ulikt? Hvem slipper 
til og hvem stenges ute? Hvilke kår har 
egentlig den frie ytringen og de med 
andre meninger enn det politisk korrekte? 

Samtalen ledes av forfatter og kritiker 
Aage Borchgrevink.  

En kulturpolitisk debatt.
Vilkårene for profesjonell kunst 
og kultur settes sjelden på dags-
ordenen i den politiske debatten. 

Vi har derfor lagt opp til en framtidsrettet 
kulturdebatt. Politikerne inviteres til å 
komme med sine visjoner for kulturen 
ti år fram i tid. Deltakere i debatten er 
fylkesordførerkandidatene fra Møre og 
Romsdal og stortingspolitiker Rigmor 
Aasrud (AP). Hun sitter som også som 
nestleder i familie- og kulturkomiteén på 
Stortinget.

Anne Aasheim deltar også i debatten. 
Hun har vært direktør i Norsk kulturråd 
siden 2011. Hun er opprinnelig journalist. 
Hun har jobbet i NRK i 18 år, blant annet 
som nyhets- og distriktsdirektør. Fra 2006-
2010 var hun sjefredaktør i Dagbladet. 
I dag er hun medlem av styret ved 
Universitet i Oslo.

Musikalske innslag ved Møremusikerne 
Fjord og Fjell. Gruppen består av Jo Inge 
Nes (slagverk), Audun Skorgen (kontra-
bass), Øystein Sandbukt (gitar) og 
Peter Wergeni (saksofon)

I anledning kommune- og fylkesvalget har vi i år valgt å legge vekt på 
ytringsfrihet, og på politikernes visjoner for kulturen.

Foto: Cato Lein Foto: Jørn H. Moen

TORSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                            TEATRET VÅRT, pris: kr. 
150/100 ,-     

TORSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                            TEATRET VÅRT, pris: kr. 
150/100 ,-     

TORSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                            TEATRET VÅRT, pris: kr. 
150/100 ,-     

TORSDAG 03.09, KL 09:30 - 11:00  TEATRET VÅRT, pris 150/100,-
   

TORSDAG 03.09, KL 12:00 - 14:50  TEATRET VÅRT, gratis
   

FREDAG 04.09, KL 16:00 - 16:45  M&R Kunstsenter, pris 150/100,-   
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HJERNEN 
MØTER LITTERATUREN

Kamp 
og kunst

Forfattere som Bjørnstjerne Bjørnson, 
Lars Saabye Christensen og Øvre Richter 
Frich har fritt brukt ulike symptomer 
knyttet til nevrologi i bøkene sine. 
Ragnar Stien er nevrolog. Han var med på 
å grunnlegge Den norske nevrolitterære klubb, 
som studerer samspillet mellom kunst og 

nevrologi. Han tar oss med inn i hjernens 
møte med litteraturen. Foredraget inngår i 
Popvit-rekka. Dette er et samarbeid mellom 
Bjørnsonfestivalen, Molde bibliotek og 
nevrologisk avdeling ved Molde sykehus, 
i anledning det europeiske hjerneåret 
2015.

På Galleri Eikesdal kan du se 
bilder, avisutklipp og annen 
dokumentasjon fra Mardøla-
aksjonen på 70-tallet.

Utstillingen består av dokumentasjon om 
Mardølaaksjonen og rundt 45 tegninger 
av økofilosof og naturverner Sigmund 
Kvaløy Setreng. Setreng (1934-2014) 
blir regnet som mannen bak aksjonene i 
Sandgrovbotn sommeren 1970. Han var 
blant annet inspirert av Gandis ideer om 
ikke-vold. Setreng skapte den første sivil 
ulydighetsaksjonen for naturvern i verden.

Hva skjer i hjernen når vi leser? Hvordan har sykdommer i sentral-
nervesystemet påvirket kjente forfattere som Dostojevskij og Eugene 
O´Neills kreativitet og litteratur? 

VI SKAPER OPPLEVELSER, PRODUKTER OG INNHOLD 

SOM HJELPER VÅRE KUNDER TIL Å BYGGE MENINGSFULLE RELASJONER.

tingh.no

Konseptutvikling     Design     Film     Fotografering   

SØNDAG 06.09 KL 13:15 - 13:45

Inngår i Kulturcruiset 

Foto: Aina Johnsen Rønning

TORSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                            TEATRET VÅRT, pris: kr. 
150/100 ,-     
FREDAG 04.09, KL 12:30 - 13:30  STORYVILLE, pris 100/50,-
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Kamp 
og kunst

Årets festivalutstilling viser arbeider 
som på ulikt vis handler om det å 
kommunisere og forstå, eventuelt ikke 
å forstå hverandre. Med et analytisk 
utgangspunkt ispedd store deler humor 
humor belyser Sigbjørn Bratlie hvordan 
den språklige meningsdannelsen skaper 
en skjør ramme rundt menneskelige og 
kulturelle møter.

Arbeidene har en konseptuell og analytisk, 
men samtidig humoristisk vinkling. 
Språklig meningsdannelse og lingvistikk 
belyses gjennom videoverk og 
installasjoner. Hans verk tar ofte form 
av forsøk på å rydde opp i og sementere 
språklig mening i kulturelle fenomener. 
I de fleste av prosjektene som vises på 
utstillingen har han forsøkt å lære seg 

et fremmed språk, for deretter å filme 
sitt forsøk på å kommunisere med noen 
på dette språket. Med utgangspunkt i 
populærkulturelle fenomener reflekterer 
han over vår samtids visuelle og språklige 
kultur, og om det å lage kunst i en strøm 
av visuelle inntrykk.

Sigbjørn Bratlie har mastergrad fra 
Central Saint Martins College of Art 
and Design i London. Han jobber med 
installasjon, maleri, video og performance. 
Arbeidene hans har en konseptuell og 
analytisk, men samtidig humoristisk 
vinkling.

Utstillingen vil være åpen til 26.september. 
Mer informasjon om utstillingen finner du 
på bjornsonfestivalen.no og mrkunst.no

På denne utstillingen får du se bøkene 
som ble kåret til Årets vakreste bøker i 2015. 
Det er Grafill som står for den årlige 
hyllesten av den visuelle delen av bok-
bransjen. Formålet er å inspirere forlag, 
grafisk designere og illustratører til å lage 
kvalitetsbøker i alle sjangre. Årets vakreste 
bøker favner om håndverket og sikrer en 
rikere leseropplevelse.

Les mer om utstillingen på 
bjornsonfestivalen.no eller grafill.no

Designer og illustratør Aslak Gurholt 
Rønsen vant Bokkunstprisen i 2015. Under 
festivalen forteller han om sine erfaringer 
med bokdesign. 

Aslak Gurholt Rønsen er først og fremst 
kjent for arbeidet sitt med design og 
illustrasjon av bøker. Han er blant annet 
den faste designeren til Flamme Forlag, 
Hubro og Metronomicon Audio. I tillegg 
har Rønsen vært både utgiver, redaktør og 
forfatter. Han mener at utforming av bøker 
fort blir en diskusjon om smak, dekorasjon 
og markedsføring, mens det sjelden handler 
om format, papir, typografi og hvordan 
selve boka henger sammen. Rønsen har 

uttalt at han er mer interessert i bøkene som 
objekt og medium, enn i å lage pyntelige 
smussomslag. Under seminaret kan man 
høre mer om hans erfaringer og tanker 
om bokdesign. Aslak Gurholt Rønsen har 
studert ved  Central Saint Martins College 
of Art and Design i London og ved 
Kunsthøgskolen i Oslo. Han  driver design-
studioet Yokoland, som han etablerte sammen 
med Espen Friberg “en gang mellom 2001 
og 2005”.

Vi markerer festivalens åpningsdag med en gjenåpning av utstillingen som har fått tittelen 
Trans Rivulum. Det blir en samtale med kunstneren der du får mulighet til å bli bedre 
kjent med hans måte å tenke rundt språk og meningsdannelse.

I årets festivalutstilling vil kunstneren Sigbjørn Bratlie fokusere på 
temaer innen lingvistikk og språklig meningsdannelse. 

Noen bøker er så vakre at de 
kan sies å være kunst.

Hvor viktig er omslaget og den visuelle profilen når vi velger bøker? 

Festivalutstillingen Trans Rivulum ved Sigbjørn Bratlie.

Utstillinger:

Trans Rivulum

ÅRETS
VAKRESTE 
BØKER  

ASLAK GURHOLT RØNSEN, 
WORKSHOP OM BOKDESIGN

SLIK BLIR 
BOKA FLOTT

RE-OPENING

ONSDAG 02.09 - LØRDAG 05.09

PLASSEN 3.etg, gratis 

FREDAG 04.09 KL 12:30 - 14:45

M&R kunstsenter, pris 150/100 

ONSDAG 02.09 KL 16:30 - 17:15  M&R kunstsenter, gratis 

Foto: Ruben Kvamme

Foto: Ruben Kvamme
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ReisenVeronica
Salinas

Sulten

Barnepsykolog og spesialist i klinisk 
psykologi, Magne Raundalen, i samtale 
med forfatter, samfunnsdebattant og 
foredragsholder Kristin Oudmayer.

Gjennom seminaret får publikum bli 
kjent med ulike redskap som gjør at vi 
kan oppføre oss riktig overfor barn og 
ungdom som har vært utsatt  for traumatiske 
opplevelser. Seminaret er beregnet for 
ungdom, og personer som jobber med 
barn og ungdom. Magne Raundalen 
er barnepsykolog og forfatter. Han har 
gjennom mange år arbeidet med barn i 
krigssituasjoner, i blant annet UNICEF, 
Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. 

Magne Raundalen har, sammen med 
Jon-Henrik Schultz, blant annet gitt ut 
bøkene Krisepedagogikk og Barn av 
virkeligheten. 

Kristin Oudmayer er forfatter, samfunns-
debattant og foredragsholder. Hun skriver 
om temaet mobbing og inkludering. 
Oudmayer har utgitt bøkene Fordi jeg 
fortjener det? En bok om mobbing, håp 
og ansvar og Du er viktigere enn du 
tror. En håndbok om forebygging og 
håndtering av mobbing. Hun er ansatt i 
UNICEF Norge, hvor hun er fagansvarlig 
for prosjektet Du kan være Den ene.

Du må lære det nye språket, nye være-
måter og ikke minst få nye venner. 
Bildeboka Reisen er en vakker dyrefabel 
om det mange barn opplever når de blir 
nødt til å flytte til et nytt sted, enten det 
er fordi foreldrene blir skilt, familien 
flytter eller de må flykte fra hjemlandet.

Ingunn Røyset har skrevet en gripende 
barneroman om ei jente som blir sendt 
på en tidsreise tilbake til krigen i 1945.
Røyset leser fra boka og Møremusikarane 
spiller til opplesningen. Arrangementet 
er for eldre og inviterte barn. Ingunn 
Røyset er journalist og forfatter. Hun 
debuterte med Prins Storm i 2012. 

Forestillinger etter avtale med festivalen.

Hvordan skal vi forholde oss til barn og ungdom som har vært utsatt 
for mobbing, eller har traumer fra krig?

Tenk deg at du er ei lita and som 
blir blåst avgårde i en kraftig 
storm og lander fortumlet på et 
fremmed sted. 

Veronica Salinas er skuespiller, 
forteller og forfatter. Hun er 
opprinnelig fra Argentina. 
Salinas har studert ved teater-
høyskolen i Buenos Aires og ved 
Norsk Barnebokinstitutt.

Veronica Salinas har skrevet bøkene Reisen 
og Sulten. Salinas er en dyktig formidler. 
Her blir det både humor, alvor, lek og sang.

ONSDAG 02.09  KL 10:30 - 12:30  MOLDE VGS AMFI, pris 150/50

Åpne barne- og ungdomsprogram:

Ungdom og traumer

DEI ET IKKJE 
SJOKOLADEPÅLEGG 

I KRIGEN

Anda skal nyte en deilig lunsj 
i skogen. Da kommer det en 
gruppe maur som er veldig 
sultne... Vil anda dele?
Veronica Salinas har skrevet denne vakre 
dyrefabelen om hva som kan komme 
i veien for den gode følelsen av å være 
sammen, og om å dele, enten det er 
godteri eller verdens ressurser. Sulten er 
oppfølgeren til Reisen som har hatt stor 
internasjonal suksess med utgivelse i flere land. 

LØRDAG 05.09, kl 12:00 - 12:45

M&R Kunstsenter, pris 100/50,-

TORSDAG 03.09, kl 12:00 - 12:45

STORYVILLE, pris 100/50,-

Foto: Hugo Opdal
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Simon Stranger
DE SOM IKKE FINNES

Terje Torkildsen 
ARRFJES

Stian Hole 
ANNAS HIMMEL

Simon Stranger er årets Ungt Blikk-
forfatter. Han overtar stafett-pinnen fra 
Helga Flatland. 

I boka De som ikke finnes tar Stranger oss 
med inn i en gripende forteling om en av 
våre aller største utfordringer - strømmen 
av flyktninger fra Afrika, og den 
umenneskelige behandlingen av dem. 
Simon Stranger debuterte som barnebok-
forfatter med bildeboka Krusedullen. 
Året etter mottok han Riksmålsprisen 
for Gjengangeren. Ungdomsromanene  
Barsakh, Verdensredderne og De som 
ikke finnes er solgt til oversettelse i flere 
land. I bøkene tar Stranger opp viktige 
politiske spørsmål.

I april 1812 oppdager førstereisgutten 
Ejner Tevig og resten avmannskapet 
om bord på den norske skuta Haabet en 
engelsk brigg i Nordsjøen. 

Kapteinen bestemmer seg for at de skal 
kapre den engelske briggen. Det burde 
de absolutt ikke ha gjort. Arrfjes av Terje 
Torkildsen er en historisk roman fra 
napoleonskrigene. Den kom ut til gode 
kritikker i august 2014. Torkildsen er en 
populær forfatter blant unge lesere. Han 
har vunnet Uprisen to ganger. Torkildsen 
debuterte i 2008 med ungdomsromanen 
Marki Marco. I 2009 kom den første 
boka i firebokserien Dystopia 2014 ut. 
Torkildsen er også manusforfatter, 
komiker og skuespiller.

«Kanskje trenger Gud en gartner. Han 
som har så stor hage trenger sikkert 
hjelp» sier Anna i boka Annas himmel. 
Når mamma dør er det rom for både 
undring og sorg. 

Mange forfattere har skrevet om sorg, 
men få gjør det så vakkert som Stian 
Hole. I Annas himmel formidler han 
livets store spørsmål med et enormt 
alvor og letthet. I boka møter vi Anna og 
pappa som skal ta forvel med mamma, 
som er død. Stian Holes filosofiske 
barnebøker vinner priser over hele verden. 
Han står blant annet bak bildebøkene 
om Garmann, som med sin karakteristiske 
visuelle stil har høstet internasjonal 
anerkjennelse og en rekke høythengende 

priser. Stian Hole er utdannet ved 
Statens håndverks- og kunstindustriskole 
i Oslo. Han debuterte som forfatter med 
Den gamle mannen og hvalen, som ble 
tildelt Kulturdepartementets debutant-
pris. For Garmanns sommer og Garmanns 
hemmelighet fikk Hole Brageprisen. 

Bjørnsonfestivalen er opptatt av å spre leseglede og styrke lesekunnskap blant 
barn og unge. Sammen med skolene og barnehagene i området har vi derfor 
invitert noen forfattere til skolebesøk i løpet av året. Forfatterne som kommer 
på besøk er: 

Skole- og barneprogram

Foto: Jan Alsaker Foto: Marius Vervik Foto: Cappelen Damm / Jo Michael
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Det blir eit vestlandsk stemne mellom 
Ensemble Denadas Haugeinspirerte-
komposisjonar og songaren Beate 
Slettevoll Lechs songskatter. Ensemble 
Denadas album Windfall frå 2013 fekk 
strålande kritikk i det amerikanske jazz-
magasinet «Down Beat». Serleg vart Helge 
Sunde sine komposisjonar, inspirert av Olav 
H. Hauges poesi trekt fram: «The dreamy 
atmospherics and peaceful horn charts of 
The Arrow lead to a memorable reading of 
the poem by the Norwegian apple farmer 
and poet Olav H. Hauge».  

Beate S. Lech si soloplate Min song og 
hjarteskatt er ein kombinasjon av salmar 
og religiøse folketonar og dikt av si avdøde 
mormor og nye tekstar av lyrikarane 
Marit Kaldhol, Hilde Myklebust og Bente 
Bratlund. Denada-komponist og bandleiar 

Helge Sunde har arrangert musikken inn 
i det same musikalske landskapet som på 
albumet Windfall. 

Beate Slettevoll Lech – vokal
Helge Sunde – musikalsk leiar/trombone
Børge Are Halvorsen, Atle Nymo
Nils Jansen – saksofoner
Frank Brodahl, Marius Haltli 
Anders Eriksson – trompetar
Even Kruse Skatrud
Erik Johannessen – trombonar
Olga Konkova – piano
Jens Thoresen – gitar
Per Mathisen –bass
Håkon Mjåset Johansen – trommer
Peter Baden – elektronikk

Onsdag kveld tar Stein Torleif Bjella 
deg med inn i sitt låtunivers med humor-
istiske og mørke tekster. Bjella debuterte 
som soloartist i 2009 med vise/country-
albumet Heidersmenn og ble nominert 
til Spellemannprisen i klassene viser og 
tekstforfatter. I 2011 kom albumet Vonde 
visu som han vant Spellemannprisen for 

2011. Stein Torleif Bjella har også blitt 
tildelt Prøysenprisen og Bendiksenprisen.

Les mer på: steintorleifbjella.no  
eller bjornsonfestivalen.no

Gjer deg klar for eit samarbeid med nynorske forteikn, der somme 
av landets mest aktive, internasjonale utøvarar presenterer musikk i 
stort format. 

Stein Torleif Bjella er en av Norges fremste låtskrivere og har blitt 
hyllet som den nye Prøysen på grunn av sine underfundige tekster. 

Konserter og forestillinger:

Ensemble Denada 

Stein Torleif Bjella 

og Beate Slettevoll Lech møter Olav H. Hauge

Med band

ONSDAG 02.09, KL 21:15 - 22:15  TEATRET VÅRT, pris kr 250/200,-

FREDAG 04.09, KL 21:15 - 22:15  TEATRET VÅRT, pris 250/200,-
Foto: Anders Nilsen

Foto: Kristoffer Øen

Foto: Paul Audestad
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De tre unge koreografene Ingeleiv 
Berstad, Kristin Helgebostad og Eivind 
Seljeseth har intervjuet et 20-talls andre 
norske koreografer om prosjekter som 
har havnet i skuffen. I danseforestillingen 
danner de en egen selvstendig forestilling 

av disse verkene. Jo Strømgren, Ingri 
Fiksdal og Mia Habib er noen av 
koreografene som har blitt intervjuet.

Æ har rætt handler om å ha rett til et 
eget liv og egne meninger. Forestillingen 
er basert på Trine Lise Olsens egne 
erfaringer med å vokse opp i fosterhjem i 
åttitallets Finnmark. Forestillingen tar 
for seg hvordan det er å miste en familie 
og om å finne løsninger. Trine Lise 
møter verden med en bunnløs ærlighet. 

Både som utøver og menneske er hun 
utfordrende og overraskende. Trine Lise 
Olsen er skuespiller og komiker. Hun har 
vært med i humorserien Judas og lagde 
programmet Lille Billefjord for NRK. 
I 2009 vant hun Den Norske humoren 
på NRK.

Det blir en pinlig, morsom og underholdende 
forestilling. Liv Gulbrandsen er daglig 
leder i Leser søker bok. Hun er forfatter 
av bøkene Rebekka – den natta jeg ble 
født og Jubalong – rød, gul, god morgen! 
Gulbrandsen har tidligere jobbet som 
programleder i barne-tv og i P3 
programmet Holger Nielsens metode.

De aller fleste kunstverk blir aldri realisert. I danseforestillingen 
Av historisk grunn er det nettopp de urealiserte prosjektene som er 
bakgrunn for historien.  

Trine Lise Olsen tar deg med på en ærlig, rå og morsom forestilling 
om retten til å være seg selv.

Liv Gulbrandsen pisker oss 
gjennom Fifty shades of grey 
på 50 minutter.

AV HISTORISK GRUNN 

Æ har rætt 

FIFTY 
SHADES 
OF GREY Danseforestilling

Med Trine Lise Olsen

På 50 minutter

LØRDAG 05.09, KL 21:30 - 22:30 

TEATRET VÅRT, pris 150/100,-

LØRDAG 05.09, KL 13:30 - 14:30  PLASSEN-taket, pris 100/50

LØRDAG 05.09, KL 11:00 - 12:00  PLASSEN-taket, pris 100/50

LØRDAG 05.09, KL 17:30 - 18:30  PLASSEN-taket, pris 100/50

TORSDAG 03.09, KL 21:15 - 22:30  TEATRET VÅRT, pris kr 200/150,-
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the norwegian festival of international literature

bjørnsonfestivalen Molde og Nesset  2. - 6. september 2015

Program i Nesset:

Veronica Salinas

Sulten
Veronica Salinas har skrevet denne 
vakre dyrefabelen om hva som kan 
komme i veien for den gode følelsen av å 
være sammen, og om å dele, enten det er 
godteri eller verdens ressurser. Sulten er 
oppfølgeren til Reisen som har hatt stor 
internasjonal suksess med utgivelse i flere 
land. 

 

P U S T E ROM
Teatret Vårt

Pusterom
En humoristisk forestilling om et ungt 
par som flytter sammen for første gang.
I dette øyeblikksbildet av et moderne 
parforhold får skuespillerne alle 
muligheter til å utfolde seg. 

Les mer om forestillingen på side 23.

PRESTEGÅRDSLØRDAG

LØRDAG 05.09, KL 15:00 - 15:45

Nesset prestegård, pris 100/50,-

LØRDAG 05.09, KL 17:00 - 18:30

Nesset prestegård, pris 300/150,-

MINUTTER
OM DET DU 
KANSKJE IKKE 
VISSTE OM 
BJØRNSON

60
Gå ikke glipp av foredraget med den 
karismatiske professoren i sammen-
lignende politikk. Få greier å fenge så 
mange tilhørere som politisk kommentator 
og valgekspert Frank Aarebrot.

Da han i anledning grunnlovsjubileet i 
2014 gikk igjennom Norges 200-årige 
historie på 200 minutter, fikk han nærmest 
kultstatus i flere miljøer. I april fulgte 
han opp med foredraget Krig på 200 
minutter. Nå har du mulighet til å høre 
Aarebrot forelese om kjente og ukjente 
hendelser i Bjørnsons liv.

Frank Aarebrot deltar også på et 
arrangement om Bjørnson, sammen med 
Edvard Hoem i Molde.

Frank Aarebrot tar publikum 
med på en 60 minutter lang reise 
i Bjørnsons liv på Nesset 
prestegård. 

11.00- 11.45
FAMILIEGUDSTJENESTE I 
PRESTEGÅRDSÅND

Tradisjonen tro arranger vi også i år 
gudstjeneste på Nesset prestegard under 
Bjørnsonfestivalen. Det er biskop 
Ingeborg Midttømme som forretter i 
fjøsen på prestegården. Dette er et 
samarbeid med Nesset menighetsråd og 
Nesset kirkekontor.

Gratis

12.00
KAFÈ, UTSTILLING, OMVISNING 
KULTUR- OG NATURSTI

Åpen kafé og salg av rømmegrøt. 
Aktiviteter omkring kultur- og naturstien 
på Prestneset og omvisning i muséet på 
prestegården. 
I Fjøsen: Plakat-utstillingen Jeg maa ha 
noget at bestille om Bjørnson av 
Jacob Ågotnes.

Gratis

BOKDYKK
med Gunnar Staalesen

Gunnar Staalesen har i en 
årrekke vært en av våre mest 
folkekjære forfattere. Møt ham i 
samtale med Svein Sæter på 
Nesset folkebibliotek. 

Siden han debuterte med romanen 
Uskyldstider i 1969, har Staalesen utgitt 
hele 24 kriminalromaner. Miljøet i 

bøkene hans er som oftest hentet fra 
forfatterens egen hjemby Bergen. 
Flere av kriminalromanene om privat-
etterforskeren Varg Veum har blitt til 
radiohørespill og film. Gunner Staalesen 
har også skrevet flere noveller, skuespill, 
sakprosa og bøker for barn og ungdom. 
Han har mottatt flere priser for sitt 
forfatterskap. Staalesen bokbades av 
forfatter og frilansjournalist Svein Sæter.

Foto: Helge Skodvin

TORSDAG 03.09, KL 19:00 - 20:00              Nesset folkebibliotek, pris 150/100,- FREDAG 04.09, KL 19:00 - 20:00               Nesset prestegård, pris 150/100,-
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Program:

Opplev det  vakre Eikesdalsvatnet 
sammen med Aksel og Per Fugelli. 

Bli med på vårt populære Kulturcruiset. 
Ombord på BF Mardøla blir det rom for 
både god mat og gode kulturopplevelser. 
Det blir et sterkt møte mellom to 
mennesker som har et helt liv å dele og 
oppsummere like før det slutter. I Boka 
PER - glimt av min far, viker ikke far og 
sønn unna de vanskelige spørsmålene. 

Per Fugelli er professor i sosialmedisin, 
samfunnsdebattant og har et omfattende 
forfatterskap bak seg. Sønnen Aksel 
Fugelli er forfatter og har skrevet en 
rekke skjønnlitterære bøker. I 2014 gav 
han ut PER-Glimt av en far. 

Årets kulturcruise på Eikesdalsvatnet er 
lagt til søndag. Billetten inkluderer buss, 
båttur, mat og forestilling. 

KULTURCRUISE

SØNDAG 06.09    MS MARDØLA, pris kr. 600/550 ,-

Foto: Torstein Nodland

Buss fra Molde og Eikesdal og Kultur-
cruiset. Ferga går fra Eikesdal til Øverås.

11.00 
Avgang Molde busstasjon.

12.00 
Avgang Eidsvåg skysstasjon (ved kirka).

13.15 
Ankomst Eikesdal.
 
Her blir det mulighet for et besøk på 
Galleri Eikesdal (gammelbutikken) med 
utstillingen Økofilosofi, kamp og kunst 
av Sigmund Kvaløy Setreng, før man 
entrer Kulturcruiset. Se side 26.

14.00 - 18.00 
Kulturcruiset på Eikesdalsvatnet 
med Aksel og Per Fugelli. 
Mat er inkludert i prisen. 

18.00    
Avgang buss fra Øverås.

18.45    
Ankomst Eidsvåg.

19.45    
Ankomst Molde.

Pris inkl. buss, ferge og mat  
Kr. 600,- fra Molde.
Kr. 550,- fra Eidsvåg.

Les mer på Bjornsonfestivalen.no
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	  DATO 	  KL 	  PROGRAMPOST 	  MEDVIRKENDE 	  STED 	  PRIS SIDE
	  10.30-‐12.30 	  Ungdom	  og	  traumer 	  Magne	  Raundalen	  og	  Kristin	  Oudmayer 	  Molde	  vgs	  amfi 	  150/50 	  28
	  13.00-‐14.55 	  Århundrenes	  legende 	  Teatret	  Vårt 	  Teatret	  Vårt 	  300/150 	  23
	  15.00-‐15.45 	  Folketale 	  Frank	  Aarebrot,	  Anna	  Kleiva	  m	  fl 	  utePlassen 	  Gratis 	  09
	  16.15-‐17.15 	  Bli	  med	  til	  "Sovjetistan" 	  Erika	  Fatland 	  Storyville 	  100/50 	  04
	  16.30-‐17.15 	  Trans	  Rivulum	  -‐	  Re-‐opening 	  Sigbjørn	  Bratlie 	  Kunstsenteret 	  Gratis 	  27
	  16.30-‐18.30 	  Århundrenes	  legende 	  Teatret	  Vårt 	  Teatret	  Vårt 	  300/150 	  23
	  17.30-‐18.30 	  Bjørnsonstipendvinneren 	  Anna	  Kleiva,	  Gunnhild	  Øyehaug,	  Pedro	  Carmona-‐Alvarez 	  Storyville 	  150/100 	  19
	  18.45-‐19.45 	  Møt	  Sofi	  Oksanen 	  Sofi	  Oksanen,	  PL:	  Inger	  Merete	  Hobbelstad 	  Storyville 	  150/100 	  05
	  20.00-‐21.00 	  To	  oversettere	  om	  Roberto	  Bolaño 	  Kristina	  Solum	  og	  Pedro	  Carmona-‐Alvarez 	  Kunstsenteret 	  Gratis 	  22
	  20.00-‐21.00 	  Varg	  Veum	  -‐	  fra	  bok	  til	  radioteater	  og	  film	  	   	  Gunnar	  Staalesen	  og	  Nils	  Nordberg 	  Storyville 	  150/100 	  06
	  21.15-‐22.15 	  Konsert 	  Stein	  Torleif	  Bjella	  med	  band 	  Teatret	  Vårt 	  250/200 	  30
	  22.30-‐23.30 	  KRAFT! 	  Endre	  Ruset,	  Anna	  Kleiva,	  Fjord	  og	  fjell	  m	  fl 	  Kafé	  Kurt 	  Gratis 	  10
	  08.00-‐08.30 	  Fole	  god	  bok	  til	  frokost	   	  Brit	  Bildøen 	  Fole	  godt 	  Gratis 	  10
	  09.00-‐11.30 	  Formidlingsseminar	  for	  voksne	   	  Leser	  søker	  bok	  v/Veronica	  Salinas 	  Storyville 	  Gratis 	  15
	  09.30-‐11.00 	  Ytringsfrihet,	  joda!	  Men	  ... 	  Aslak	  Sira	  Myhre,	  Frank	  Aarebrot,	  Fjord	  og	  Fjell	  m	  fl 	  Teatret	  Vårt 	  100/50 	  25
	  10.30-‐11.30 	  Den	  største	  forbrytelsen 	  Marte	  Michelet 	  Kunstsenteret 	  100/50 	  11
	  11.00-‐11.45 	  LES	  EN	  LUNSJ 	  Rønnhaug	  Kleiva,	  Gunnhild	  Øyehaug.	  Vert:	  Brit	  Bildøen 	  MørkeRød 	  100/50 	  10
	  12.00-‐13.00 	  Romeo	  og	  Julie,	  og... 	  Inger	  Merete	  Hobbelstad	   	  Kunstsenteret 	  100/50 	  20
	  12.00-‐12.45 	  Reisen	  -‐	  familieforestilling 	  Veronica	  Salinas 	  Storyville 	  100/50 	  28
	  12.00-‐14.50 	  Kunst	  og	  kultur	  om	  ti	  år	   	  Rigmor	  Aasrud,	  Anne	  Aasheim,	  fylkesordførerkand.	  i	  M&R 	  Teatret	  Vårt 	  Gratis 	  25
	  13.30-‐14.30 	  Hvordan	  finne	  lettleste	  bøker? 	  Leser	  søker	  bok	  v/Eva	  Rekve 	  Kunstsenteret 	  Gratis 	  17
	  13.30-‐14.30 	  Når	  reisen	  blir	  bok 	  Erika	  Fatland,	  Rønnaug	  Kleiva.	  PL:	  Arne	  Borge 	  Storyville 	  150/100 	  14
	  15.00-‐15.45 	  Folketale 	  Blir	  annonsert	  senere 	  utePlassen 	  Gratis 	  09
	  16.15-‐17.00 	  Irak	  og	  IS:Hva	  skjer	  nå?	   	  Nawzat	  Shamdin.	  PL:	  Aage	  Borchgrevink 	  Storyville 	  Gratis 	  05
	  16.15-‐17.15 	  Nasjonsbyggeren	  Bjørnson 	  Edvard	  Hoem	  og	  Frank	  Aarebrot 	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  08
	  17.30-‐18.15 	  Om	  Hiromi	  Kawakamis 	  Magne	  Tørring 	  Kunstsenteret 	  Gratis 	  22
	  17.30-‐18.30 	  Mesterfortelleren	  Herbjørg	  Wassmo 	  Herbjørg	  Wassmo.	  PL:	  Siv	  Gøril	  Brandtzæg 	  Storyville 	  150/100 	  06
	  18.00-‐18.30 	  Å	  henga	  hjarta	  sitt	  på	  ein	  rosebusk 	  Alf	  A.	  Sæter 	  Gravkapellet 	  100/50 	  19
	  19.00-‐19.30 	  Å	  henga	  hjarta	  sitt	  på	  ein	  rosebusk 	  Alf	  A.	  Sæter 	  Gravkapellet 	  100/50 	  19
	  18.45-‐19.45 	  Fortelling	  på	  vandring 	  Linn	  Ullmann,	  Rune	  Christiansen.	  PL:	  I.	  M.	  Hobbelstad 	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  07
	  20.00-‐21.00 	  Med	  landskapet	  som	  bakteppe 	  Thomas	  Bjørnager	  og	  Mette	  Karlsvik 	  Kunstsenteret 	  150/100 	  23
	  20.00-‐21.00 	  Krig	  i	  litteraturen 	  Sofi	  Oksanen	  og	  Kim	  Leine.	  PL:	  Aage	  Borchgrevink 	  Storyville 	  150/100 	  04
	  21.15-‐22.30 	  Æ	  har	  rætt! 	  Trine	  Lise	  Olsen 	  Teatret	  Vårt 	  200/150 	  31
	  22.30-‐00.00 	  KRAFT! 	  Endre	  Ruset	  m	  fl 	  Kafé	  Kurt 	  Gratis 	  10
	  08.00-‐08.30 	  Fole	  god	  bok	  til	  frokost 	  Anna	  Kleiva 	  Fole	  godt 	  Gratis 	  10
	  09.30-‐11.30 	  Innen	  jordas	  grenser 	  Aksel	  Nærstad	  og	  Arne	  Vinje 	  Storyville 	  150/100 	  12
	  10.00-‐12.00 	  Hvor	  går	  Russland? 	  S.	  Oksanen,	  J.	  Wilhelmsen,	  M.	  Jentoft,	  L.Harding,	  A.	  Borchgrevink 	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  04
	  11.30-‐12.30 	  Kortreist	  økologisk	  lunsj 	  Kafé	  Kurt	  og	  Økouka 	  Kafé	  Kurt 	  Kafépris 	  10
	  12.30-‐14.45 	  Årets	  vakreste	  bøker	  -‐	  om	  bokdesign	   	  Aslak	  Gurholt	  Rønsen 	  Kunstsenteret 	  150/100 	  27
	  12.30-‐13.30 	  Hjernen	  møter	  litteraturen 	  Ragnar	  Stien 	  Storyville 	  100/50 	  26
	  12.30-‐14.30 	  På	  flukt 	  S.	  Stranger,	  A.M.	  Austenå,	  S.Mahmoud,	  A.	  A.	  Khattab	   	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  05
	  13.00-‐14.00 	  Dyrk	  urbant	  -‐	  besøk	  i	  en	  Moldehage 	  Kirsty	  McKinnon 	  Gørvellalléen	  7 	  Gratis 	  12
	  13.45-‐14.45 	  Om	  Mi	  briljante	  venninne 	  Kristin	  Sørsdal 	  Storyville 	  Gratis 	  22
	  15.00-‐15.45 	  Folketale 	  Thomas	  Hylland	  Eriksen	  m	  fl 	  utePlassen 	  Gratis 	  09
	  16.00-‐16.45 	  Status	  offentlighet	  2015 	  Lena	  Andersson,	  Marte	  Michelet.	  PL:	  Aage	  Borchgrevink 	  Kunstsenteret 	  150/100 	  25
	  16.00-‐16.45 	  Jubilant	  på	  egne	  veier 	  Knut	  Ødegård,	  Endre	  Ruset	  og	  Mette	  Karlsvik	   	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  08
	  16.30-‐18.00 	  Pusterom 	  Teatret	  Vårt 	  Storyville 	  300/150 	  23
	  17.15-‐18.15 	  Grønland	  upolert 	  Kim	  Leine	  og	  Niviaq	  Korneliussen.	  PL:	  Aage	  Borchgrevink 	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  16
	  18.45-‐19.45 	  UT	  på	  ekspedisjon 	  T.	  Ekelund,	  E.	  Theoline	  &	  A.	  Skagøy,	  S.P.	  Åsheim 	  Storyville 	  150/100 	  13
	  18.45-‐19.45 	  Skjøre	  relasjoner 	  Linn	  Ullmann	  i	  samtale	  med	  Karin	  Haugen 	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  07
	  20.00-‐21.00 	  Litterær	  kvalitet 	  R.	  Christiansen,	  K.	  Haugen,	  T.	  Selboe,	  S.G.	  Brandtzæg 	  Storyville 	  150/100 	  17
	  21.15-‐22.15 	  Konsert	   	  Ensemble	  Denada	  og	  Beate	  S.	  Lech 	  Teatret	  Vårt 	  250/200 	  30
	  22.30-‐00.00 	  KRAFT! 	  Endre	  Ruset	  m	  fl 	  Kafé	  Kurt 	  Gratis 	  10
	  09.00-‐09.30 	  Fole	  god	  bok	  til	  frokost 	  Rune	  Christiansen 	  Fole	  godt 	  Gratis 	  10
	  11.00-‐11.45 	  Lunsj	  lansering 	  Angela	  Hagen,	  Grete	  Kleppen.	  Vert:	  Svein	  Sæter 	  MørkeRød 	  100/50 	  10
	  11.00-‐12.30 	  Varsleren	  Snowden	   	  Edward	  Snowden,	  Luke	  Harding	  m	  fl 	  Teatret	  Vårt 	  100/50 	  24
	  11.00-‐12.00 	  Av	  historisk	  grunn	  -‐	  danseforestilling	  1 	  I.	  Berstad,	  K.	  Helgebostad,	  E.	  Seljeseth 	  Plassen-‐taket 	  100/50 	  31
	  12.00-‐12.45 	  Sulten	  -‐	  familieforestilling 	  Veronica	  Salinas 	  Kunstsenteret	   	  100/50 	  28
	  13.00-‐14.00
	  14.00-‐14.45

	  Overvåkning	  og	  personvern
	  Overvåkningssamfunnt	  -‐	  Pro	  et	  Contra

	  Bjørn	  Erik	  Thon,	  Liv	  Hausken,	  John	  Olav	  Egeland	  
	  Eirik	  Newth,	  Torgrim	  Eggen,	  Thomas	  Hylland	  Eriksen 	  Teatret	  Vårt 	  100/50 	  24

	  13.30-‐14.30 	  Av	  historisk	  grunn	  -‐	  danseforestilling	  2 	  I.	  Berstad,	  K.	  Helgebostad,	  E.	  Seljeseth 	  Plassen-‐taket 	  100/50 	  31
	  13.30-‐14.30 	  Nykommerne 	  Niviaq	  Korneliussen,	  Amalie	  Kasin	  Lerstang.	  Endre	  Ruset 	  Storyville 	  100/50 	  11
	  15.00-‐15.45 	  Folketale 	  Marie	  Simonsen	  m	  fl 	  utePlassen 	  Gratis 	  09
	  16.15-‐17.00 	  Om	  Harper	  Lee 	  Ragnhild	  Eikli 	  Storyville 	  Gratis 	  22
	  16.15-‐17.15 	  Per	  -‐	  Glimt	  av	  min	  far 	  Aksel	  og	  Per	  Fugelli 	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  14
	  17.30-‐18.30 	  Krimmens	  isdronning 	  Monica	  Kristensen.	  PL:	  Torbjørn	  Ekelund 	  Storyville 	  150/100 	  16
	  17.30-‐18.30 	  Av	  historisk	  grunn	  -‐	  danseforestilling	  3 	  I.	  Berstad,	  K.	  Helgebostad,	  E.	  Seljeseth 	  Plassen-‐taket 	  100/50 	  31
	  17.45-‐18.30 	  Sju	  dagar	  i	  august	  -‐	  frå	  bok	  til	  scene 	  Brit	  Bildøen,	  Marius	  Kolbenstvedt 	  Teatret	  Vårt 	  100/50 	  21
	  19.00-‐20.00 	  Den	  vanskelige	  kjærligheten 	  Lena	  Andersson.	  PL:	  Brita	  Strand	  Ragnes 	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  20
	  19.00-‐20.00 	  Møt	  poeten	  Gerđur	  Kristný 	  Gerđur	  Kristný,	  Knut	  Ødegård 	  Storyville 	  150/100 	  19
	  20.15-‐21.15 	  Tid	  og	  erindring 	  Rune	  Christiansen.	  PL:	  Arne	  Borge 	  Storyville 	  150/100 	  07
	  21.30-‐22.30 	  Fifty	  Shades	  of	  grey	  på	  50	  minutter 	  Liv	  Gulbrandsen 	  Teatret	  Vårt 	  150/100 	  31
	  23.00-‐00.00 	  KRAFT! 	  Endre	  Ruset	  m	  fl 	  Kafé	  Kurt 	  Gratis 	  10

	  ONSDAG
	  	  02.09

	  TORSDAG
	  03.09

	  FREDAG
	  04.09

	  LØRDAG
	  05.09
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	  DATO 	  KL 	  PROGRAMPOST 	  MEDVIRKENDE 	  STED 	  PRIS SDIE
	  TORSDAG
	  	  04.09 	  19.00-‐20.00 Bokdykk	  med	  Gunnar	  Staalesen Bokdykk	  med	  Gunnar	  Staalesen.	  PL:	  Svein	  Sæter 	  Nesset	  folkebibliotek 	  150/100 	  33

	  FREDAG
	  	  04.09 	  19.00-‐20.00 	  60	  minutter	  om	  det	  du	  kanskje

	  ikke	  visste	  om	  Bjørnson 	  Frank	  Aarebrot 	  Nesset	  Prestegard 	  150/100 	  33

	  11.00-‐11.45 	  Familiegudstjeneste 	  Biskop	  Ingeborg	  Midttømme,	  Erik	  Fostervoll 	  Nesset	  Prestegard 	  Gratis 	  33
	  12.00-‐17.00 	  Prestegardslørdag:	  kafe,	  ulike	  aktiviteter 	  Romsdalsmuseet	  og	  Bjørnsonfestivalen 	  Nesset	  Prestegard 	  Gratis 	  33
	  15.00-‐15.45 	  Sulten	  -‐	  familieforestilling 	  Veronica	  	  Salinas 	  Nesset	  Prestegard 	  100/50 	  32
	  17.00-‐18.30 	  Pusterom	  -‐	  teaterforestilling 	  Teatret	  Vårt 	  Nesset	  Prestegard 	  300/150 	  32
	  11.00-‐12.00 	  Kulturcruisebuss:	  Molde-‐Eikesedalen 	  (Prisen	  inkl	  buss,	  kulturcruise,	  mat	  -‐	  avreise	  Molde) 	  Molde	  busstasjon 	  600 	  32
	  12.00-‐13.15 	  Kulturcruisebuss:	  Eidsvåg-‐Eikesedalen 	  (Prisen	  inkl	  buss,	  kulturcruise,	  mat	  -‐	  avreise	  Eidsvåg) 	  Eidsvåg	  skysstasjon 	  550 	  32
	  13.15-‐13.45 	  Kamp	  og	  kunst 	  (Inngår	  i	  Kulturcruiset) 	  Galleri	  Eikesdal 	  Inkl 	  32
	  14.00-‐18.00 	  Kulturcruise	  -‐	  fra	  Eikesdal	  til	  Øverås 	  Per	  og	  Aksel	  Fugelli 	  Eikesdalsvatnet 	  Inkl 	  32
	  18.00-‐19.45 	  Buss	  fra	  Øverås	  til	  Eidsvåg/Molde 	  (Inngår	  i	  Kulturcruiset) 	   	  Inkl 	  32

	  	  SØNDAG	  
	  	  06.09

	  LØRDAG
	  	  05.09
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	  DATO 	  KL 	  PROGRAMPOST 	  MEDVIRKENDE 	  STED 	  PRIS SIDE
	  ONSDAG
	  	  02.09 	  18.00-‐19.30 	  Kulturkafé	  på	  Averøya 	  Herbjørg	  Wassmo.	  PL:	  Merete	  Bratsberg	  Aae 	  Averøy	  kommunehus 	  200 	  20

1

	  DATO 	  KL 	  PROGRAMPOST 	  MEDVIRKENDE 	  STED 	  PRIS SIDE
	  Etter	  avtale 	  REISEN	  til	  barnehager 	  Veronica	  Salinas 	  Molde	  og	  Nesset 	  Avtales 	  29
	  Etter	  avtale 	  Skolebesøk	  -‐	  ungdomsskole 	  Terje	  Torkildsen 	  Molde 	  Avtales 	  29
	  Etter	  avtale 	  Skolebesøk	  2-‐5	  klasse 	  Stian	  Hole 	  Molde	  og	  Nesset 	  Avtales 	  29
	  Etter	  avtale 	  Skolebesøk	  vgs 	  Simon	  Stranger 	  Molde	  vgs 	  Avtales 	  29
	  Etter	  avtale 	  Dei	  et	  ikkje	  sjokoladepålegg	  i	  krigen 	  Ingunn	  Røyset	  og	  Rute	  33 	  Blir	  annonsert	  senere 	  Avtales 	  29

	  
	  ETTER
	  AVTALE

the norwegian festival of international literature

bjørnsonfestivalenProgram Nesset:

Program Averøy:

Program barnehage og skole:

Vi tar forbehold om endringer i programmet. For oppdateringer se bjornsonfestivalen.no

Billetter:

2015

FÅR DU KJØPT HOS:
- www.bjornsonfestivalen.no 
- Narvesen og 7-Eleven, med billettutsalg.  
- På Plassen hele festivaluka fra 10 til 19

Festivalpass:
- Dagspass kr.    400/ 300,-
- Ukespass kr.  1200/ 1000,-

Rabatter: Det gis honnørrabatt og ungdomsrabatt ved samtlige arrangement. 
Festivalpass gir adgang til alle våre arrangement, med unntak av Kulturcruiset i Eikesdal. 

NB! Ved utsolgte arrangement blir publikum med ordinær billett prioritert. 
Har du kjøpt ukespass/ dagspass kan du sikre deg et sete på arrangementene ved å kjøpe 
plassbillett til kr 20,- inkludert billettavgifter. Med forbehold om endringer i programmet.

Det blir signering og boksalg i Notabenes festivalstand på Plassen.  



BJØRNSONVENNER:

GENERALSAMARBEIDSPARTNER:

SAMARBEIDSPARTNERE:

STØTTESPILLERE:

BILLETTER FÅR DU KJØPT HOS:
- www.bjornsonfestivalen.no 
- Narvesen og 7-Eleven, med billettutsalg.  
- På Plassen hele festivaluka fra 10.00 til 19.00.

Festivalpass:
- Dagspass kr.    400/ 300,-
- Ukespass kr.  1200/ 1000,-

Rabatter: Det gis honnørrabatt og ungdomsrabatt ved samtlige arrangement. Festivalpass gir adgang til alle våre arrangement, med unntak av Kulturcruiset i 
Eikesdal. NB! Ved utsolgte arrangement blir publikum med ordinær billett prioritert. Har du kjøpt ukespass/ dagspass kan du sikre deg et sete på arrangementene 
ved å kjøpe plassbillett til kr 20,- inkludert billettavgifter. Med forbehold om endringer i programmet.

Bjørnsonfestivalen takker følgende bidragsytere:

Bjørnson var uredd. Han hadde mot til 
å sette dagsorden og si det han mente. 
Festivalen bærer sitt navn med rette. 
Årets bidragsytere vil både underholde, 
engasjere og provosere. Jeg håper at 
mange finner veien til de mange arrange-
mentene som avholdes både i Molde og 
Nesset. Hva med å tørre noe nytt i år? 
Lytte til en ny forfatter eller ukjent poesi? 
Også det handler om mot. 

Lykke til med festivalen!  

Torgeir Dahl
Ordfører i Molde

Bjørnsonfestivalen har sidan etableringa i 
1996 vorte ein særs viktig institusjon for 
kunst og frie ytringar i Møre og Roms-
dal. Både gjennom festivalen og heilårs-
programmet spelar festivalen ein viktig 
rolle i å halde det offentlege rommet 

ope for frie ytringar. I år er det difor ekstra 
hyggeleg at Møre og Romsdal fylkeskom-
mune samarbeider med festivalen om årets 

fylkeskulturkonferanse. 
I anledning valåret er det viktig at ein 
vågar å setje kulturpolitikk og ytrings-
fridom i kvardagen på dagsorden. Eg vil 

difor takke Bjørnsonfestivalen for 
samarbeidet og for at dei gir rom for eit 

mangfald av ytringar i programmet.
 
 

Til lukke med festivalen!

Jon Aasen
Fylkesordførar

«Her på Nessets prestegård vokste mine 
inntrykk», sier Bjørnson om sin barne- og 
ungdomstid i Nesset. Gjennom Bjørnson-
festivalen og samarbeidet mellom kommunene 
Molde og Nesset, og gode sponsorer, lever 
Bjørnsons ånd videre med fokus på viktige 
temaer som fred, menneskerettigheter og 
ytringsfrihet. Det skrevne ord er viktig for 
hvordan samfunn bygges og samfunn rives 
ned. Norges eldste og internasjonale litteratur-
festival bidrar til å holde liv i denne viktige 
samfunnsdebatten.

 
Lykke til med festivalen!

Rolf  Jonas Hurlen
Ordfører i Nesset

the norwegian festival of international literature

bjørnsonfestivalen

Revisor
Odd Ivar Thue


