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28. august ønsker Bjørnsonfestivalen 
velkommen til Plassen og til midt-Norges 
største litterære begivenhet. Vi håper at både 
små og store vil ta turen for å oppleve forfattere, 
journalister, musikere, bloggere, illustratører, 
skuespillere, sangere, fotografer, filmskapere 
og akademikere sette sitt særpreg på den 22. 
Bjørnsonfestivalen i rekken.

 
Bjørnsonfestivalen er en  litteraturfestival med en målsetting om 
å videreføre noe av Bjørnsons arv: En stor kjærlighet til littera-
turen og diktekunsten kombinert med et sterkt samfunns-
engasjement og respekt for frie ytringer. Vi som er del av 
festivalen er stolte over å ha Bjørnson som en bauta bak oss, 
og vi er stadig imponert over den urokkelige troen hans på at 
mennesker kan forandre samfunnet. Igjen og igjen reiste han seg 
og tok til orde for dem som ikke fikk fremmet sin egen sak, en 
holdning vi alle kan strekke oss etter.
 
Flere av årets arrangement er relatert til det nasjonale 
Stemmerettsjubileet som vi feirer i år: Mest direkte i fore-
dragene om Camilla Collett, Bjørnson og stemmeretten og 
lørdagens folketale med Are Kalvø. Men også indirekte i 
arrangement som samtalen om kvinners samfunnsdeltakelse i 
Saudi-Arabia mellom bloggeren Eman Al Nafjan og 
Sidsel Wold og samtalen mellom A.S. Byatt og Kaja Schjerven 
Mollerin.
 
I år har vi generelt et sterkt internasjonalt fokus og er glade for 
at vi kan presentere gjester med bakgrunn fra England, Etiopia, 
Russland, Irak, Island, Sverige, Benin, Finland, Israel, Polen og 
Saudi-Arabia.
 
På årets program håper og tror vi at vi har arrangement for alle 
fra de yngste til de eldste, for de musikalske og dramatiske, for 
de leseglade og for de mest litterære. Og vi oppfordrer alle til å 
overraske seg selv med å gå på noe de ikke hadde tenkt!
 
Vi håper at dere som kommer vil ha fine dager på festivalen, og 
mest av alt håper vi at dere vil lære noe nytt. Om du blir glad 
eller sur, oppløftet eller forbannet er ikke det viktigste, men når 
du går må du gjerne tenke: Hm, det har jeg ikke tenkt på før.

the norwegian festival of international literature

bjørnsonfestivalen

Rolf Magnus Orø

Synnøve Haga

Mette Aarø

For oppdatert program og kjøp av billetter, gå inn på www.bjornsonfestivalen.no

Rolf Magnus Orø
Festivalleder

Synnøve Haga
Kunstnerisk rådgiver

Mette Aarø
Kontormedarbeider



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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A.S. Byatt
og Barnas bok
I hennes roman Barnas bok blir leseren 
hensatt til en annen tid, og boka er et 
svimlende og overveldende portrett av 
England i overgangen mellom 1800- og 
1900-tallet. Den er også en hyllest til 
fantasiens verden og rommer en ene-
stående eventyrfortelling. 

Kunst, lykke og ulykke er sentrale 
temaer, og vi møter blant annet 
familien Wellwood i det gamle gårds-
huset Todefright. Dit kommer kunstnere, 
kulturradikale, kvinnerettsaktivister og 
anarkister. 

A.S. Byatt spenner opp et stort lerret og 
fanger inn datidens idémessige 
strømninger knyttet til økonomi, kunst, 
kultur og sosiale rettigheter. Epoken som 
skildres bar i seg kimen til mange av de 
store politiske og sosiale reformene som 
skulle prege hele det 20. århundre, også 
i andre land. Likestilling og seksuell 
frigjøring er noen av dem, og ideene som 
etter hvert fikk fotfeste har også bidratt 
til at vi i år kan feire 100 års-jubileet for 
allmenn stemmerett i Norge. 

Kaja Schjerven Mollerin, forfatter og 
litteraturkritiker, leder samtalen som vil 
foregå på engelsk.

Møt liabonden Knut Ødegård

Under signaturen «liabonde» har poet 
og gjendikter Knut Ødegård i en år-
rekke delt sine betraktinger om livet og 
hint i Romsdals Budstikke. 

Fra barndomshjemmet på Holmarka, 
sentrum i hans litterære land, har han 
formidlet sine tanker om menneskets 
skjebne på jorda, fra fødsel til død. I det 
gamle kvite huset ble Ødegård født, der 
drakk han morsmelka, der vokste han 
opp og der har morsslekta bodd i gener-
asjoner. Og samme hva og hvor han sitter 
og skriver, er det akkurat dette landskapet 
– med oldeforeldrenes Kringsjå og beste-
foreldrenes Holmarka - han skriver sine 
fortellinger og dikt inn i. På Bjørnson-
festivalen vil Ødegård lese fra noen av 
sine mange epistler og snakke om lia-
bonden med Terje Hasselgård, 
litteraturelskende kirurg fra Molde.

TORSDAG 29.08 KL. 18.00 - 19.00                             TEATRET VÅRT, pris: kr.150/100 ,-  
150/100 ,-     

A.S. Byatt er en briljant historieforteller og en av Englands 
skarpeste og mest anerkjente forfattere. 

LØRDAG 31.08. KL. 12.00 - 13.00    
STORYVILLE, pris: kr.150/100 ,-      

Foto: Michael Trevillion

Jón Kalman Stefánsson

Menneskets hjerte
Jón Kalman Stefánsson er en av Islands 
mest omtalte forfattere både hjemme og 
internasjonalt. 

I år kommer han til Bjørnsonfestivalen i 
forbindelse med lanseringen av 
Menneskets hjerte, tredje og siste bind i en 
av de mest kritikerroste nordiske 
romanseriene de siste årene. 

I Menneskets hjerte møter vi nok en gang 
gutten fra de to tidligere bøkene 
Himmelrike og helvete og Englenes sorg. 
Der mistet han blant annet sin beste 
venn på havet, og han møtte døden 
og farene i snøstormen på fjellet. Nå, i 
trilogiens avsluttende del, leter han etter 
sin framtid, og kjærlighet og frihet er 
sentrale temaer.  

Jón Kalman Stefánsson debuterte som 
lyriker, og bøkene hans er både poesi og 
romankunst på samme tid. Han er tre ganger 
nominert til Nordisk råds litteraturpris, og på 
Bjørnsonfestivalen vil han snakke om 
Menneskets hjerte og forfatterskapet sitt. 

Samtalen ledes av Siv Gøril Brandtzæg,
som er forsker og underviser i engelsk
litteratur ved NTNU i Trondheim.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

FREDAG 30.08 KL. 20.00 - 21.00                            STORYVILLE, pris: kr.150/100 ,-     

Foto: Sofia Runarsdotter

Siv Gøril Brandtzæg

Terje Hasselgård
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Knut Ødegård og Jon Gunnar Jørgensen

Edda – mektig diktekunst og visdom 

A.S. Byatt, Bergsveinn Birgisson og Knut Ødegård

Dikt, myter og sagaer fra 
norrøn tid

Edda-diktene er blant Europas eldste 
diktverk og et høydepunkt i Nordens 
førkristne litterære arv. Her finner vi 
både stor diktekunst og nære møter med 
vikingtidas verdensbilde, gudelære og 
livsvisdom.

Knut Ødegård, lyriker og overset-
ter, har de siste årene viet mye av sin 
tid til å gjendikte denne litteraturen til 
nynorsk, og nylig kom Edda-dikt bind I 
ut til strålende omtaler. Første bind i det 
planlagte trebindsverket inneholder dikt-
syklusene Håvamål og Voluspå.  Håvamål 
er Odins tale, og her gir han råd om mellom-
menneskelige forhold og høvisk oppførsel. 
Voluspå er omtalt som det mest storslåtte 
Edda-diktet og er preget av brytningen 
mellom norrøn og kristen tid. Det fortel-
ler om hvordan verden ble til, hvordan 
den vil gå under i Ragnarok, men også 
om en oppstigende jord og ny sol. 

Jon Gunnar  Jørgensen, professor i norrøn 
filologi ved Universitetet i Oslo, og Knut 
Ødegård, vil snakke om Edda og arbeidet 
med gjendiktingen. Og ikke minst lover 
Bjørnsonfestivalen en sterk opplevelse når 
Knut Ødegård leser Voluspå i sin helhet. 

Den norrøne litteraturen er en viktig del 
av den nordiske kulturarven og en skatt-
kiste til forståelsen av vår førkristne tid.

Bjørnsonfestivalen har invitert tre forfat-
tere som hver på sitt vis har viet mye 
av sitt forfattervirke til studier av den 
norrøne litteraturen. De vil snakke om 
dens relevans i dag, hvorfor de er så dypt 
engasjert i norrøne myter og dikt, og 
hvordan denne litteraturen og mytologien 
har påvirket forfatterskapet deres.  

A.S.Byatt er en av Englands mest kjente 
og anerkjente forfattere, og i vinter kom 
hennes siste bok Ragnarok ut på norsk. 
Der vever hun den gamle myten om 
verdens ødeleggelse og undergang inn i et 
barns fortelling fra andre verdenskrig. 
Bergsveinn Birgisson er forfatter fra Is-
land med en doktorgrad i norrøn filologi. 
I høst kommer han med boka Den svarte 
vikingen, hvor han forsøker å følge 
Geirmund Heljarskinn, en eventyrlig 

viking og Birgissons slektning i trettiende 
ledd, fra vugge til grav. 

Knut Ødegård, poet og gjendikter, har 
gitt ut en rekke diktsamlinger og gjen-
diktet både lyrikk og prosa fra islandsk 
til norsk. Han bor på Island store deler 
av året og kom nylig ut med Edda-dikt 
bind I, hans nye gjendikting av Voluspå og 
Håvamål til nynorsk. 

Samtalen ledes av Siv Gøril Brandtzæg,
som er forsker og underviser i engelsk
litteratur ved NTNU i Trondheim.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

LØRDAG 31.08 KL. 16.00 - 17.00                             TEATRET VÅRT,  pris: kr.150/100,-

LØRDAG 31.08 KL. 17.30 - 18.30                             TEATRET VÅRT,  pris: kr.150/100,-     

Knut Ødegård, foto: Milan Richter

Jon Gunnar Jørgensen

Bergsveinn Birgisson, foto: Pelikanen forlag

A.S. Byatt, foto: Michael Trevillion
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Helt kriminelt

LØRDAG 31.08 KL. 20.30 -21.30                             TEATRET VÅRT,  pris: kr.150/100,-   

Foto: Pål Audestad

Programleder Svein Sæter.

Har du festivalpass, kan du sikre deg plass på arrangementet for kr. 50,-

Endelig møtes Jo Nesbø 

og Henning Mankell til en 

samtale om krimbøkene sine 

på Bjørnsonfestivalen! 

Nesbø og Mankell er begge blant verdens 
mestselgende forfattere og har en sterk 
tilknytning til Molde. De har skjenket 
oss politimennene Harry Hole og Kurt 
Wallander, omfavnet av store deler av 
Norges befolkning. Romanfigurene er 
glimrende etterforskere, men ulike som 
typer. Likevel så menneskelige at vi må 
følge med på hva livet gjør med dem.

På Bjørnsonfestivalen vil Nesbø og Mankell 
snakke om Hole og Wallander, om skandi-
navisk krim, eventyrlige salgstall og 
hvordan man forholder seg til dem. Om 
hva som kjennetegner bra krim, hvor 
historiene deres kommer fra og rett og 
slett hvilke litterære drømmer som gjen-
står når suksessen er så overveldende. 

Samtalen ledes av Svein Sæter, forfatter 
og journalist.

Nesbø og Mankell for første gang
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Margreth Olin
og Ingeborg Midttømme

ONSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                             MOLDE DOMKIRKE,  pris: kr. 100,-     

De andreSamtale om menneskeverd

Margreth Olin har i ei årrekkje laga 
filmar der ho har brukt kameraet til 
å fange og formidle ulike sider ved 
spørsmål om menneskeverd. 

Ho har mellom anna laga filmane Onkel 
Reidar som skildrar livet til onkelen som 
har Downs syndrom,  Dei mjuke hendene 
som handlar om eldre og tilsette på ein 
sjukeheim og Engelen som handlar om ei 
ung kvinne med ein vanskeleg 
oppvekst og store rusproblem. 

Og i 2012 laga ho De andre om unge 
asylsøkjarar som skal returnerast til heim-
landet når dei fyller 18 år.  

Olin har greidd å skape debatt og engasje-
ment rundt mange spørsmål knytt til 
menneskeverd. I 2008 fekk ho Livsvern-
prisen av organisasjonen Menneske-
verd.
 
I programmet Samtale om menneskeverd 
møter ho biskop Ingeborg Midttømme. 
Midttømme har også vore sterkt 

engasjert i spørsmålet om menneskeverd. 
Ho har mellom anna foreslått å opprette 
eit eiga ombod for menneskerettar i 
Noreg. I fire år var ho medlem i Utlend-
ingsnemnda (UNE). Ho meinte at fleire 
av sakene ho var med på å handsame, var 
for dårleg førebudd. Serleg i ei sak følte 
ho at «ho skreiv ut ein dødsdom», som ho 
uttalte til Vårt Land.

Som biskop har Ingeborg Midttømme 
også hatt eit særleg fokus på asylsøkerane 
sine barn som er født og vokse opp her, 
men likevel blir deportert frå Noreg. Ho 
har også vore opptatt av fosterdiagnostikk 
og faren for eit sorteringssamfunn der 
foreldre blir pressa til abort og med-
menneske med ulike funksjonshemmingar 
blir stempla som mindre verd.
 
Det er med andre ord duka for ein 
samtale om menneskeverd med fleire 
ulike innfallsvinklar.
 
Fribyforfattarane Nada Yousif og Gilles 
Dossou-Gouin vil lese eigne dikt.

I 2009 innførte den norske regjeringen 
flere tiltak for å begrense innvandringen.
Et av tiltakene var å gi enslige 
asylsøkende barn midlertidige oppholds-
tillatelser. De skal returneres til opprinnelses-
landet når de fyller 18 år. I Norge har 
barnevernet omsorgsansvaret for barn 
uten nære omsorgspersoner. 
Dette gjelder ikke for enslige asylsøkende 
barn mellom 15 og 18 år. 

Husker du 18 årsdagen din? 18 lys på 
kaka, hele familien samlet og mor eller far 
sa: «Ønsk deg noe!». For noen ung-
dommer i det norske samfunnet er 18 
årsdagen porten tilbake til det de flyktet 
fra. Det er den dagen de mister sine ret-
tigheter. 

I filmen DE ANDRE blir vi kjent med 
Goli fra Kurdistan. Han ble deportert 
fra Norge dagen etter at han fylte 18 år 
og vi følger ham når han legger ut på ny 
flukt. Brødrene Hassan og Husein er fra 
Afghanistan. Husein ble fysisk lam av 
frykt da de fikk avslag i Norge. Vi er også 
med da Khalid mottar sitt endelige svar 
fra UNE på 18 årsdagen. 

DE ANDRE er en nær, provoserende og 
bevegende film om ungdom som kjemper 
for å beholde livshåpet. Hva skjer med 
samfunnet når vi bryter etiske grunn-
prinsipper? 

Manus og regi er ved Margreth Olin 
Under Bjørnsonfestivalen vil hun innlede 
til filmen, og ha samtale med publikum 
etter filmen.

ONSDAG 28.08 KL. 09.00 - 11.30    
MOLDE KINO, pris: kr.100/50,-       
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Per Petterson om

Jeg nekter, skriving 
og fellesskap 

FREDAG 30.08 KL. 21.30 - 22.30                             TEATRET VÅRT, pris: kr.150/100,-     

Per Petterson er en av våre mest pris-
belønte og anerkjente forfattere, og 
bøkene hans er oversatt til nesten 50 
språk.

I hans siste roman, Jeg nekter, møter vi 
Jim og Tommy, to barndomsvenner som 
treffes tilfeldig etter over tredve år. En 
gang for lenge siden delte de alt, men 
livende deres skilte lag og tok ulike 
retninger. Romanen preges av Pettersons 
finslipte og poetiske språk, som på et 
vakkert og vemodig vis skildrer hvordan 
menneskeskjebner skapes.  

Kaja Schjerven Mollerin, forfatter og 
litteraturkritiker, vil snakke med 
Petterson om Jeg nekter, om språk og 
skriving, og om hvordan han klarer å 
gjøre vanlige folks hverdag og mellom-
menneskelige relasjoner om til prisbelønt 
og kritikerhyllet litteratur. 

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.

Foto: Cato Lein

Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Har du festivalpass, kan du sikre deg plass på arrangementet for kr. 50,-



9

For billetter og mer info om festivalen, gå inn på www.bjornsonfestivalen.no

BOKKAFÉ 
PÅ AVERØYA
Vigdis Hjorth og Jon Michelet inntar 
Averøy samfunnssal på Bruhagen, og vi 
lover en bokkveld med humor, vidd og 
varme. 

De to forfatterne vil snakke om sine siste 
bøker, Leve Posthornet og En sjøens helt.
Skogsmatrosen, men også om andre temaer 
og om og Stemmerettsjubileet. 

Programleder for kvelden er Merete 
Bratsberg Aae, lærer, bokelsker og 
lesesirkelentusiast. Hun er også leder for 
Averøy kulturkafé, som står bak arrange-
mentet sammen med Bjørnsonfestivalen 
og Bolystprosjektet i Averøy kommune.

Det blir enkel kafé med servering.

Billetter kan kjøpes på 
www.bjornsonfestivalen.no eller i døra. 
NB! Festivalpass gjelder ikke på dette 
arrangementet.
 

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.

Vigdis Hjorth

Eivind 
Hofstad 
Evjemo

Jon 
Michelet

En av våre mest allsidige og etablerte 
forfattere møter et av våre største, yngre 
litterære talenter når Vigdis Hjorth 
og Eivind Hofstad Evjemo treffes på 
Bjørnsonfestivalen.

I Vigdis Hjorths siste roman, Leve 
posthornet, møter vi kommunikasjonsråd-
giveren Ellinor som føler livet mangler 
en dypere mening og kaster seg inn i 
kampen mot innføringen av EUs tredje 
postdirektiv.

Eivind Hofstad Evjemos Det siste du skal 
se er et ansikt av kjærlighet, er en vakker 
og original skildring av livsrytmen og 
hverdagen i et helt samfunn, hvor nesten 
alle kommer til syne og får beskrevet 
biter av sitt liv. 

Begge bøkene handler blant annet om 
lengselen etter at livet skal være noe mer, 
hvordan hver av oss er forbundet med 
hverandre, hvordan vi bygger sam-
funnet vårt, om «det offentlige». Alt dette 
vil være temaer i samtalen. Det vil også 
Søren Kierkegaard være, en av Vigdis 
Hjorths inspirasjonskilder som vi feirer 
fordi det er 200 år siden han ble født.
Samtalen ledes av Ragnhild Lund Ansnes, 
journalist og forfatter. 

Foto: Laila Evjemo

Ragnhild Lund Ansnes

Foto: Finn Ståle Felberg

Foto: Fredrik Arff

TORSDAG 29.08 KL. 19.00 - 21.00   
AVERØY SAMFUNNSSAL, pris: kr.250,-     

ONSDAG 28.08 KL. 16.30 - 17.30    
STORYVILLE, pris: kr.150/100,-      
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Rosa Liksom og Natalja Kljutsjarjova
Med tog gjennom 

Russland

- Israelske soldaters 

beskrivelser ”Eg, soldat, poet og oske av tida”

Yehuda Shaul og Sidsel Wold Jostein Sæbøe, Danuta Palinska og Inger Johanne Brunvoll 
om Krzysztof Kamil Baczynski:

Finske Rosa Liksom og russiske Natalja 
Kljutsjarjova har skrevet hver sine feng-
slende beretninger om Russland med 
utgangspunkt i togreiser gjennom det 
enorme landet.

Rosa Liksom, som også er billedkunst-
ner, er nominert til Nordisk råds lit-
teraturpris 2013 for romanen Kupé nr. 6. 
I boka møter vi en ung, kvinnelig finsk 
student som må dele kupé med en 20 år 
eldre russisk arbeider på en reise med den 
transsibirske jernbanen fra Moskva til 
Mongolia på 80-tallet. 
Natalja Kljutsjarjovas bok Russland 
rundt på tredje klasse vakte stor oppsikt 
da den kom ut i Russland, og i hennes 

fortelling møter vi studenten Nikita, som 
reiser landet rundt og lytter til fortel-
linger fra sine landsmenn om hvordan 
livet oppleves. Under Bjørnsonfestivalen 
møtes forfatterne for å snakke om sin 
kjærlighet til Russland, om bøkene og 
om de enorme utfordringene landet står 
overfor både sosialt og politisk. 

Samtalen ledes av Sandra Lillebø, 
forfatter og kulturjournalist.

Maria Fremming tolker under 
arrangementet.

Yehuda Shaul grunnla den israelske 
organisasjonen Breaking The Silence 
sammen med andre medsoldater fra 
det israelske forsvaret. Organisasjonen 
samler inn vitnemål fra soldater som 
tidligere har tjenestegjort i de okkuperte 
områdene på Vestbredden, i Gaza og i 
Øst-Jerusalem.

Til nå har de samlet inn over 700 
beretninger, og en del av disse er samlet 
i boka Our Harsh Logic. Ifølge The New 
York Review of Books er den 
” One of the most important books on Israel/
Palestine in this generation”. 
Gjennom soldatenes egne historier beskrives 
hverdagen som soldat, og mange forteller 
om hvordan vilkårlig maktmisbruk og 
ødeleggelser rettferdiggjøres ved å vise til 
behovet for å ivareta israelsk sikkerhet. 
Under Bjørnsonfestivalen møtes Yehuda 
Shaul og Sidsel Wold, journalist og 
tidligere Midtøsten-korrespondent for 
NRK. De vil snakke om hva okkupas-
jonen gjør med både israelere og palesti-
nere, om Breaking The Silence og om 
boka de har gitt ut. 
Samtalen vil foregå på engelsk.

Den unge polske poeten Krzysztof Kamil 
Baczynski  fall under Warszawa-
oppstanden i kamp mot nazismen i 
august 1944, berre 23 år gammal.
Han lèt etter seg omlag 500 dikt og er i 
dag ein av de mest populære diktarane i 
heimlandet. 

Dette festivalprogrammet er basert 
på gjendiktingar av eit større utval av 
Baczynskis dikt til norsk ved Danuta 
Palinska og Jostein Sæbøe. Program-
tittelen, som er eit sitat frå diktet Til 
foreldra, fortel mykje om Baczynskis sjølv-
oppfatning under nazistane si bestialske 
framferd i Polen. Tekster som handlar om 
grufulle krigsscenar går hand i hand med 
den mest brennande kjærleiks-
lyrikken vi kjenner i polsk poesi. 
Programmet er todelt og blir innleia med 
ein generell historisk presentasjon av 
Warszawaoppstanden, som gjekk føre seg 
i august-september 1944. 

Deretter er turen kommen til Baczynskis 
poesi, som vil bli framført med opp-
lesingar, nykomponert musikk av 

Inger Johanne Brunvoll og introduksjonar. 
Programmet understrekar også at det har 
vakse fram eit kulturfellesskap 
mellom Polen og Noreg på bakgrunn av 
dei mange polakkane som har slått seg 
ned og arbeider i landet vårt.

TORSDAG 29.08 KL. 16.30 - 17.30                        KUNSTNERSENTERET, pris: kr.150/100,- LØRDAG 31.08 KL. 13.30 - 14.30                             STORYVILLE, pris: kr.150/100,-     

FREDAG 30.08 KL. 17.15 - 18.15                             KUNSTNERSENTERET, pris: kr.150/100,-

Jostein Sæbøe

Rosa Liksom, foto: Pekka Mustonen Natalja Kljutsjarjova

Yehuda Shaul Sidsel Wold

Krzysztof Kamil Baczynski

Danuta Palinska Inger Johanne
Brunvoll
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Oversetterne
kommer

Agnes Banach om 

Witold Gombrowicz

Merete Alfsen om 

Virginia Woolf
Christian Rugstad om 

Machado de Assis

Polsk-oversetter Agnes Banach fortel-
ler om hvordan det har vært å leve med 
Witold Gombrowicz’ berømte dagbok 
de siste to årene. Det blir et foredrag om 
frykt, tålmodighet, hender, hunder, 
skuespillerkunst og eksistensialisme. Om 
deformerende form, den mellommennes-
kelige kirke, Beethovens siste kvartetter 
og en reise til Argentina. Om tango, bal-
lett og det koreografiske i Gombrowicz’ 
språk. Om å måtte revurdere sitt forhold 
til Bach og om dypdykk i universitetsbib-
liotekets kjellere i et forsøk på å omskrive 
Dante. Om ro og vanvidd, nøkternhet 
og beruselse, sannhet og spøk, storhet og 
litenhet. Om Witold Gombrowicz. Og 
om oversetteren hans. 

Agnes Banach mottok Kritikerprisen for 
beste oversettelse 2012 for arbeidet med 
boka.

Har du tenkt på hvor fattig litteraturen ville 
vært uten oversetternes hjelp, og hvor få bøker 
vi ville blitt kjent med om vi bare hadde tilgang 
til dem som var skrevet på språk vi kan lese? 
«Forfatterne skaper nasjonallitteraturen med sitt eget 
språk, men verdenslitteraturen skrives av oversettere,» sa 
nobelprisvinneren José Saramago en gang i et foredrag. 
Under Bjørnsonfestivalen får du møte noen av dem som 
sørger for at verdens beste litteratur også kan leses på godt 
norsk. De forteller om sine mangslungne utfordringer 
med oversetterarbeidet og presenterer kjente og litt 
mindre kjente forfatterskap som de har måttet sette seg 
grundig inn i. 

Arrangementene er i samarbeid med Norsk Oversetterforening.

I fjor kom Tre guineas, Virginia Woolfs 
antimilitaristiske, antifascistiske og 
antipatriarkalske kampskrift fra 1938, ut 
på norsk for første gang, sammen med 
en nyoversettelse av det klassiske essayet 
Et eget rom. På tide? Eller? Skarpt, klart 
og kontant redegjør Woolf for hvorfor 
ikke kvinner uten videre kan innlemmes 
i et patriotisk «vi». En overraskende frisk 
stemme, vel verd å lytte til selv etter 75 
år. Oversetter Merete Alfsen snakker 
med og om Woolf på norsk. Hun står 
bak den norske teksten i alle de åtte 
Woolf-bøkene som er kommet ut siden 
Pax Forlag i 1993 startet sin satsing på 
Virginia Woolf med utgivelsen av 
Orlando, en bok som ble belønnet med 
Bastian-prisen for fremragende oversettelse.  

Joaquim Maria Machado de Assis 
(1831–1908) kom fra enkle kår og 
forlot aldri Brasil. Han døde i sin 
fødeby Rio de Janeiro, og til tross 
for at han siden sin egen levetid 
har vært regnet som en av Brasils 
største forfattere, og har hatt 
vektige lesere som Harold Bloom, 
Woody Allen og Susan Sontag, 
har han gjort seg lite bemerket 
utenfor hjemlandet. Nå har han 
imidlertid reist til Norge med 
hovedverkene Brás Cubas’ post-
hume memoarer og Dom Casmurro 
– to romaner som brer seg ut 
gjennom digresjoner, bi-
personer og innskutte fortellinger, 
og veksler mellom poetiske raptuser, 
politisk satire og snodige opp-
trinn og historier, fortalt i begge 
tilfellene av en nokså upålitelig for-
teller. «Det kommer neppe ut bedre 
romaner enn dette i år,» skrev 
Klassekampens anmelder. Over-
setter Christian Rugstad viser 
vei inn i dette overrumplende og 
originale forfatterskapet. 

LØRDAG 31.08 KL. 19.00 - 20.00                             KUNSTNERSENTERET, gratis     FREDAG 30.08 KL. 12.00 - 13.00                          STORYVILLE, gratis    

TORSDAG 29.08 KL. 12.15 - 13.15                         KUNSTNERSENTERET, gratis     
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Tomas Bannerhed
Varmt og mørkt fra den 
svenske landsbygda

Kaja Schjerven Mollerin og Brit Bildøen

Samtidslitteratur og 
litterær kvalitet

Tomas Bannerhed, Bergsveinn Birgisson 
og Britt Karin Larsen.

Moderne bondefortellinger
Fra Sverige, Island og Norge

Hva kjennetegner dagens norske littera-
tur?  Hva ligger til grunn for de 
tendensene vi ser i samtidslitteraturen? 
Og hvordan vurderer man egentlig 
litterær kvalitet? 

Disse spørsmålene er utgangspunktet 
for en samtale mellom Kaja Schjerven 
Mollerin og Brit Bildøen. Sammen har 
de to lang og variert erfaring fra 
litteraturens verden. Førstnevnte ble kåret 
til årets litteraturkritiker i 2012. Hun har 
forfattet flere essaysamlinger, er stipen-
diat i litteraturvitenskap ved Universitetet 
i Oslo og påtroppende redaktør for det 
litterære tidsskriftet Vinduet. 

Brit Bildøen er forfatter og lyriker, og 
har gitt ut nesten femten bøker. Hun 
arbeider også som gjendikter, oversetter, 
litteraturanmelder og forlagskonsulent og 
er utdannet bibliotekar. 

Samtalen ledes av Sandra Lillebø, 
forfatter og kulturjournalist.

Svenske Tomas Bannerhed debuterte 
med et brak og mottok likegodt 
Sveriges gjeveste litterære pris, August-
prisen, for sin aller første bok, Ravnene. 

Handlingen er lagt til et småbruk i 
Småland på 1970-tallet, hvor en ung gutt 
tynges av farens forventninger om å ta 
over gården og søker tilflukt hos fuglene. 

Bannerhed har skrevet en rørende roman 
fra et Sverige som ikke finnes mer og om 
en far som gradvis blir borte for familien 
sin. I sykdom, i ganske alminnelig 
galskap, i alt det som er vanskelig å 
snakke om og forstå i en familie. 

Ravnene er en av de mørkeste best-
selgerne på lenge, men Tomas Bannerhed 
forteller om den med plenty humor og 
varme. I samtale med forfatter og forlegger 
Vidar Kvalshaug får du høre 
Bannerhed utfolde seg om både 
romanen, den sårbare gutten, den sprø 
faren, døden, skriveprosessen og det å 
sulte i ti år før en bok kommer ut.  

Arrangementet inngår i serien med lunsj-
arrangement på Bar A, Hotel Alexandra.

Bjørnstjerne Bjørnsons bonde-
fortellinger har en særstilling i norsk 
litteraturhistorie, og med Synnøve 
Solbakken, En glad gutt og Arne var han 
med på å fornye fortellekunsten i Norge.

Blant dagens nordiske skjønnlitterære 
forfattere er det ikke mange som skriver 
med utgangpunkt i å dyrke jorda, men 
Bjørnsonfestivalen har samlet en knippe 
forfattere til en samtale om bonden, 
jordbruket og hvordan bondeskikkelsen 
har endret seg.

Svenske Tomas Bannerhed har skrevet 
Ravnene, en mørk men likevel fremtid-
srettet fortelling om en svensk bonde-
familie på 70-tallet. 

Islandske Bergsveinn Birgisson har gitt 
ut Svar på Brev frå Helga, om saue-
bonden Bjarnes svar på brevet fra sitt livs 
kjærlighet som en gang for lenge siden ba 
ham flytte med henne til byen. 

Norske Britt Karin Larsen har viet mye 
av sitt forfatterskap til fortellinger om 
minoriteter i fortidens Norge, og den 
siste romanserien hennes handler om 
skogsfinnene i grensetraktene mellom 
Norge og Sverige og deres kamp for å 
skape et livsgrunnlag. 

Samtalen ledes av Svein Sæter, 
forfatter, frilansjournalist og dramatiker 
fra Surnadal.

Arrangementet er et samarbeid med 
Foreningen Norden, Molde.

FREDAG 30.08 KL. 18.30 - 19.30                             KUNSTNERSENTERET, pris: kr.150/100,-

Vidar Kvalshaug.
Foto: Trude Rønnestad

Tomas Bannerhed Foto: Sara McKey

Tomas Bannerhed Foto: Sara McKey Bergsveinn Birgisson Britt Karin Larsen

LØRDAG 31.08 KL. 13.30 - 14.30    
KUNSTNERSENTERET, pris: kr.150/100,-

LØRDAG 31.08 KL.11.30 - 12.30    
BAR A, pris 100,-      
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ONSDAG XX.XX KL. 18.00 - 19.00            Alexandra, Pris: XXX/XXX ,-     

Jon Michelet og Henning Mankell
Samtale om vennskap 
og krigsseilere
Jon Michelet og Henning Mankell er 
to folkekjære forfattere som har engasjert 
seg i den offentlige debatten i årevis. 
De har skrevet en rekke bøker, de har 
en fortid på sjøen, og i tillegg har de 
vært venner i 40 år. Men hva betyr det 
egentlig å være venner? Hvordan arter et 
vennskap seg blant to «konkurrerende» 
forfattere, og kan man leve et full-
verdig liv uten venner? Dette er noen av 
spørsmålene de skal se nærmere på, og de 
skal naturligvis også snakke om En sjøens 
helt: Skogsmatrosen, Jon Michelets siste 
roman om de norske krigsseilerne under 
andre verdenskrig. 

Boka er en vidtfavnende og varm 
beretning om en viktig del av norsk 
historie, om matrosen Halvor Skramstad, 
om livet på havet, og om hverdagen, 
samholdet, språket og samtalene som 
preget livet om bord på M/S «Tomar».
Boka har vært en eventyrlig suksess og 
ble den mestselgende norske romanen 
i fjor. Bind to, Skytteren, kommer til 
høsten, og på Bjørnsonfestivalen byr 
Michelet på fristende smakebiter. 

Fordi de formidler kunnskap.

Høgskolen i Molde formidler også kunnskap gjennom vår forskning og våre ansatte. 

Våre 2500 studenter gjør at det hvert år kommer flyttende, unge, søkende og kunnskapsrike mennesker til regionen. De 
kommer for å studere ved landets første og eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. De kommer til en høgskole som 
tilbyr mastergradsutdanning på alle sine fagområder.

Du finne mer informasjon  om våre studier og karrienemuligheter på www.himolde.no

Vi støtter Bjørnsonfestivalen

FREDAG 30.08 KL. 16.00 - 17.00                           STORYVILLE, Pris: 150/100 ,-     

Foto: Finn Ståle Felberg
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Bjørnson, kvinnesaken 
og stemmeretten

Livets overskudd
Bjørnstjerne Bjørnsons glemte kvaliteter

I år feirer vi at det er hundre år siden 
norske kvinner fikk stemmerett på lik 
linje med menn. 

Bjørnstjerne Bjørnson var engasjert i 
både kvinnefrigjøring og innføring av 
allmenn stemmerett, noe Bjørnson-
biograf Edvard Hoem vil fortelle mer 
om på årets Bjørnsonfestival.  

Alt på 1860-tallet tok Bjørnson opp den 
ufrie stillingen kvinnene hadde i ekte- 
skapet, og bøker som Magnhild og 
Fiskerjenten var viktige innlegg i kvinnenes 
kamp for selvstendighet. 

Fra 1880 ble han talsmann for allmenn 
stemmerett også for kvinner. 
Da stemmeretten endelig ble innført, var 
Bjørnson død, men kvinnesakskvinnene 
takket ham med mange kranser under 
gravferden i 1910.

Camilla Collett er en av våre viktigste 
forfattere og også en av våre viktigste 
kvinnesakspionerer. 

I år er det 200 år siden hun ble født, og 
hun er utropt til en av de fire store i årets 
stemmerettsjubileum, sammen med 
Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og 
Fernanda Nissen.  

Camilla Collett ble født i en tid da 
kvinner skulle være tause og underdanige 
hustruer og mødre, men valgte heller å 
gå sine egne veier og krevde retten til å 
snakke og til å fortelle om sine følelser. I 
1854-55 ga hun ut romanen Amtmannens 
døtre, regnet som den første realistiske 
romanen og det første diktverket som 
rettet fokus mot kvinners stilling.

Line Baugstø, forfatter og journalist, har 
skrevet biografien Camilla Collett – født 
Wergeland, og vil fortelle om Colletts liv. 

Kaja Schjerven Mollerin, litteratur-
kritiker og forfatter, har skrevet etterordet 
i den siste utgaven av Amtmannens døtre 
og vil se nærmere på hvordan verket kan 
leses i dag.

Bjørnsonfestivalen gleder seg stort til å 
feire lanseringen av Erik Bjerck Hagens 
rykende ferske Livets overskudd. Bjørn-
stjerne Bjørnsons glemte kvaliteter. 

Forfatteren vil presentere boka som leverer 
kraftfulle argument for Bjørnsons 
litterære kvaliteter. Han hevder at den 
økende Bjørnson-glemselen de siste 
femti år er dypt urettferdig og i stor grad 
uforklarlig. Gjennom analyser og vur-
deringer av skuespillene En fallit, Det ny 
system, En hanske, Over Ævne, Paul Lange 
og Tora Parsberg, Daglannet og Når den ny 
vin blomstrer samt romanen På Guds veje 
og fortellingen «Støv» løfter han Bjørn-
sons litterære  kvaliteter frem: 
Energien, elegansen, humoren, 
subtiliteten og den tragiske sansen hans. 
Han viser oss en forfatter som fortsatt 
er aktuell og levende, og som fortsatt 
kan vurderes blant landets aller viktigste 
forfattere. Erik Bjerck Hagen er 
professor i allmenn litteraturvitenskap 
ved Universitetet i Bergen og har utgitt 
flere litteraturvitenskapelige bøker. Det blir 
signering og boksalg etter arrangementet.

Edvard Hoem

Line Baugstø og Kaja Schjerven Mollerin

Camilla Collett 
- forfatter og kvinnesakspioner 

Erik Bjerck Hagen

ONSDAG 28.08 KL. 19.30 - 20.30  
STORYVILLE, pris: kr.150/100,-      

FREDAG 30.08 KL. 13.30 - 14.30    
STORYVILLE, pris: kr.150/100,-   

TORSDAG 29.08 KL. 16.00 - 17.00    
STORYVILLE, pris: kr.150/100,-   

the norwegian festival of international literature

bjørnsonfestivalen Molde og Nesset  28. august til 1. september 2013

Foto: Linda Engelberth Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Line Baugstø, foto: Finn Ståle Felberg Kaja Schjerven Mollerin, foto: Gyldendal Norsk Forlag
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På ekspedisjon med 
Aleksander Gamme
Eventyrer, ekspedisjonsmann, forfatter, 
foredragsholder, polfarer, safariguide, 
fallskjermhopper og fjellklatrer. 

Aleksander Gamme har mange titler, og 
på Bjørnsonfestivalen vil han fortelle om 
Ekspedisjonsboka som ble kåret til Årets 
fjellbok i 2012. 

-Å legge ut på store eventyr er sterkt 
vanedannende. Ikke skyld på meg!, 
sier han i forordet, og ifølge ham selv 
er målet å motivere folk til å utfordre 
eventyrlysten og dørstokkmila. Boka 
gir svar på spørsmål som «Hvorfor dra 

på ekspedisjon?», «Hva koster det?», 
«Hvilken ekspedisjonsmat er best?», 
«Hva slags rutiner bør man ha i felt?» og 
mye, mye mer. 

I tillegg vil han fortelle om en av sine 
mest krevende ekspedisjoner: Da han 
som førstemann gikk 87 dager på ski 
fra kysten av Antarktis til Sydpolen og 
tilbake igjen - alene, uten assistanse av 
noe slag. 

Arrangementet er et samarbeid med 
Norsk Fjellfestival og Molde og Romsdal 
Turistforening. 

TORSDAG 29.08 KL. 18.00 - 19.00                             STORYVILLE, pris: kr.150/100,-      

Skrivekunst. 
Lytteglede. 
Festivalstemning.
Stolt sponsor til Bjørnsonfestivalen!

H
A
V
N
EV
IK
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Linda Eide

Bjarne Riiser Gundersen

Oppdrag Mottro

Skrik 
– bildet som erobret verden
I år er det 150 år siden Edvard Munch 
ble født – et passende tidspunkt å spørre  
hvorfor nettopp maleriet  Skrik, av alle 
verdens bilder, har blitt stående som det 
20. århundrets mest berømte kunstverk? 

Motivet har levd et liv preget av skandaler 
og skjellsord, misforståelser, nytolkninger, 
spektakulære salg og brutale tyveri. 
Bjarne Riiser Gundersen vil forsøke å 
finne forklaringen på Skriks popularitet 
ved å følge bildets historie fra det ble til 
i Berlin, via tyveri i Oslo til auksjons-
kvelden i New York som gjorde Skrik til 
verdens dyreste kunstverk. 

Bjarne Riiser Gundersen er journalist 
i Morgenbladet og høyskolelektor ved 
Avdeling for mediefag ved Høgskulen i 
Volda.

I vår utga han boken Skrik. Historien om 
et bilde sammen med Poul Erik Tøjner, 
kunstskribent, Munch-kjenner og direk-
tør ved Louisiana Museum of Modern 
Art i København.

ONSDAG 28.08 KL. 21.30 - 22.30                            STORYVILLE, pris: kr.150/100,-  
TORSDAG 29.08 KL. 11.30 - 13.00                         TEATRET VÅRT,  arrangement for inviterte eldre.

TORSDAG 29.08 KL. 19.30 - 20.30                          KUNSTNERSENTERET, pris: kr.150/100,-   

I ti år har Linda Eide ringt til opphavet 
sitt. Mottro som Linda kallar ho. Aldri 
for å spørja korleis det står til, men 
alltid for å grava fram noko gamalt som 
er nytt. 

Over telefonen har dei snakka om store 
tema som arv og miljø, straumprisar og 
juling. Og mykje om tidlegare tider. Men 
det mora fortel frå Linda sin barndom 
liknar ikkje på den barndommen Linda 
sjølv hugsar. Og når mora fortel frå si tid, 
også kalla gamle dagar, er det frå eit liv 
Linda aldri var ein del av. Kva var desse 
gamle dagar? Og kven er mor eigentleg?

Samtalane mellom Linda og mora 
resulterte i spalter i Dag og Tid og Bergens 
Tidene og til slutt i boka Oppdrag Mottro, 
ei vittig og tankevekkande utforsking av 
korleis gamle dagar lever vidare i notida. 

Boka er full av småpussige kommen-
tarar og lattervekkande poeng, og på 
Bjørnsonfesitvalen held Linda Eide eit 
kåserande foredrag som gjev oss alle eit 
nytt perspektiv på tida vi lever i.
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Saudi-Arabia havner langt oppe når ulike 
menneskerettighetsorganisasjoner 
presenterer sine «versting-lister» i 
forhold til kvinnediskriminering, 
ytringsfrihet og andre menneske-
rettigheter. Kongedømmet er et land 
med stor makt og innflytelse av mange 
grunner – blant annet huser det Islams 
to mest hellige byer, Mekka og Medina, 
det er en av verdens største investorer, 
verdens største oljeeksportør, og konge-
familien er en av USAs nærmeste allierte 
i Midtøsten. 

Samtidig er det et land vi i Norge vet lite 
om, og forestillingene våre stemmer nok 
ikke alltid med virkeligheten.
Det blir derfor både lærerikt og 
interessant å høre mer om menneske-
rettighetssituasjonen i Saudi-Arabia fra 
to som bor der og kjenner samfunnet fra 
innsiden. Eman Al Nafjan og Ahmed Al 
Omran er begge bloggere med mange 
følgere. Bjørnsonfestivalen gleder seg til 
å ønske dem velkommen til Molde.

Eman Al Nafjan
– kvinner og politisk 
deltakelse i Saudi-Arabia

Fokus: 
Saudi-Arabia

Ytringsfrihet i Saudi-Arabia
- Eman Al Nafjan, Ahmed Al Omran og Sidsel Wold 

Forfatternes klimaaksjon

I år feirer vi at det er 100 år siden kvinner 
fikk full stemmerett på lik linje med 
menn. Men hvilke muligheter har kvinner 
til å delta politisk og i samfunnslivet for 
øvrig andre steder i verden? 

I Saudi-Arabia har kvinner ikke lov å 
kjøre bil, og de skal være tildekket fra 
halsen og ned. Menn og kvinner atskilles 
i en rekke sammenhenger, og kvinner må 
ha tillatelse fra en mannlig formynder 
for å gifte seg, reise, jobbe eller ta høyere 
utdanning. 

Heldigvis tas det små skritt i riktig retning 
for kvinnene, og nylig utnevnte Kong 
Abdullah kvinner til landets øverste råd-
givende forsamling for første gang. 

Men hvordan står det til med stemme-
retten? Bjørnsonfestivalen har invitert 
Eman Al Nafjan med base i Saudi-
Arabias hovedstad Riyadh for å snakke 
om kvinners stilling og muligheter til å 
øve innflytelse på samfunnsutviklingen. 

Hun står bak bloggen saudiwoman.me 
og skriver om samfunnsliv, kulturliv og 
menneskerettighetsspørsmål. 

På festivalen møter hun Sidsel Wold, 
journalist og tidligere Midtøsten-
korrespondent for NRK. 
Samtalen vil foregå på engelsk.

I Saudi-Arabia risikerer man reise-
forbud, fengsel, mishandling og i verste fall 
dødsstraff for å kritisere myndig-
hetene. En rekke bloggere, journalister 
og andre sitter fengslet for å ha brukt 
sin ytringsfrihet. 

Sammen med Norsk PEN, den norske 
avdelingen av verdens største skribent- 
og ytringsfrihetsorganisasjon, ønsker 
Bjørnsonfestivalen å rette fokus mot 
ytringsfrihetssituasjonen i Saudi-Arabia. 

Vi gir ordet til tre særdeles spennende del-
takere. Disse er Eman Al Nafjan, Ahmed 
Al Omran og Sidsel Wold. De to første 
er bloggere med base i Saudi-Arabia og 
står bak bloggene saudiwoman.me og 
saudijeans.org. Der skriver de om sosiale 
og politiske saker med særlig fokus på 
ytringsfrihet, kvinners rettigheter og 
menneskerettigheter generelt. 

Sidsel Wold er journalist, forfatter og 
tidligere Midtøsten-korrespondent for 
NRK. Ann-Magrit Austenå, general-
sekretær i NOAS, tidligere leder i Norsk 
Journalistlag og styremedlem i Norsk 
PEN, vil lede seminaret. 

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Er du utmattet av klimadebatten? 
Forvirret av motstridende påstander? 
LEI av å veie sant og usant, fakta og 
følelser? Er det kanskje slik at klima-
språket skaper avstand og handlings-
lammelse, og at vi trenger andre ord for 
å se klarere? 

Nå har ordkunstnerne kastet seg inn 
i debatten, og denne kvelden vil ulike 
skribenter nærme seg klimaspørsmålet 
fra flere vinkler i et forsøk på å løfte det 
ut av sin vante sammenheng. Her blir det 
debatt og opplesning, musikkinnslag, 
kåseri og poetiske appeller. 

Blant deltakerne er:

Kjetil Bragli Alstadheim, kommentator 
i Dagens Næringsliv og forfatter av 
Klimaparadokset, Brit Bildøen, forfatter 
og oversetter, poeten Gunnar Wærness, 
forfatter og dramatiker Tale Næss og 
forfatter og journalist Line Baugstø. 

Arrangementet er et samarbeid med 
«Forfatternes klimaaksjon - §110b».

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.15                           STORYVILLE, pris: kr.150/100,-     FREDAG 30.08 KL. 18.30 - 19.30                             STORYVILLE, gratis 

LØRDAG 31.08 KL. 17.30 - 18.30                             STORYVILLE, pris: kr.150/100,-    

Illustrasjon: André Martinsen
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Kristin Berget, Gunnar Wærness og Mona Vetrhus

Kolbein Falkeid i samtale med Edvard Hoem

Kolbein Falkeid i 80!

Poesi gir oss rytmer, ordkunst, stem-
ninger, pauser, bilder og mye mer. 

Gjennom sitt nære forhold til historie, 
myter og tradisjoner kan poesien også 
gi oss ny forståelse for hvem vi er og for 
tiden vi lever i. 

På festivalen vil Kristin Berget, 
Gunnar Wærness og Mona Vetrhus lese 
og ta oss med inn i de siste dikt-
samlingene sine, som blant annet kan 
leses som uttrykk for hvordan mennesker 
møter utfordringene de står overfor.

Kristin Berget er beskrevet som en 
modig og kompromissløs poet med kjær-
lighetslengsel og seksuell identitet som 
tilbakevendende temaer. Dikt-
samlingen Hennes ansikt foregår langt 
inne i norske skoger der de fysiske 
omgivelsene krever sitt av mennesket. 

Gunnar Wærness eksperimenterer og 
overrasker, og i Tungen og tåren fortset-
ter han undersøkelsene sine av religiøst 

arvegods, myter og historier. 

Mona Vetrhus debuterte i fjor med 
diktsamlingen Nokre gutar kjem ikkje heim 
i kveld der vennskap, gryende forelskelse, 
sorg og død er viktige tema. 

Hvilke kilder går de til? Og hvordan kan 
poesien hjelpe oss med å se ting på nye 
måter? Samtalen ledes av Brit Bildøen, 
forfatter og oversetter som selv har gitt ut 
flere diktsamlinger.

I år fyller Kolbein Falkeid 80 år, og dette 
ønsker Bjørnsonfestivalen å feire! 

Kolbein Falkeid er en av våre mest 
folkekjære poeter, og diktene hans ut-
trykker ofte en global solidaritet og dyp 
medmenneskelighet. 

Under Bjørnsonfestivalen vil han og 
Edvard Hoem møtes til en samtale med 
utgangspunkt i Rafaels veggmaleri Skolen 
i Athen. Motivet viser blant annet noen 
av antikkens mest kjente filosofer, med 
Platon og Aristoteles som sentrale skik-
kelser.  Dette blir en samtale om dikting, 
om poetene Falkeid setter høyest i ver-
den, om kvinnene, barna, vennskap, havet, 
døden og de største gledene i livet. 
Poetene Gunnar Wærness, Kristin 
Berget og Mona Vetrhus vil lese utvalgte 
dikt av Kolbein Falkeid under arrange-
mentet.  

ONSDAG 28.08 KL. 18.00 - 19.00                             STORYVILLE, gratis     

Gunnar Wærness, foto: Silvestar Vrljic

Kristin Berget, foto: Kristin Folsland Olsen

Mona Vetrhus, foto: Morten Brun

Kolbein Falkeid, foto: Hans Jørgen Brun Edvard Hoem, foto: Linda Engelberth

TORSDAG 29.08 KL. 19.30 - 20.30    
TEATRET VÅRT, pris: kr.150/100,- 
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bok 
til frokost

Lytt en lunsjFole god

Start dagen med en nytraktet kaffe og et 
boktips på håndverksbakeriet Fole Godt! 

Hver morgen vil en av festivalens forfat-
tere vekke både deg og leselysten ved å 
snakke om en bok som har betydd mye 
for dem.  Årets morgenfugler er Eivind 
Hofstad Evjemo (torsdag), Brit Bildøen 
(fredag) og Tomas Bannerhed (lørdag).

 
Arrangementet varer en halv time.

Hver dag under festivalen inviterer Bjørnson-
festivalen til velfortjente lunsjpauser i Bar A 
hvor du kan nyte både god mat, litteratur og 
musikk.
 
Torsdag: Hvorfor bør vi lese dikt? Lyrikeren 
Gunnar Wærness leser og deler sine betrakt-
ninger (se omtale nedenfor).

Fredag: Diktkonserten Speilets tale med 
Marthe Belsvik Stavrum, Trond Harald 
Saltnes, Guro Gaarder Stigen og Heidi 
Skjerve (se nærmere omtale side 26).

Lørdag: Tomas Bannerherd i samtale med 
Vidar Kvalshaug (se nærmere omtale side 12).

Eivind Hofstad Evjemo

Gunnar Wærness

Speilets tale

Brit Bildøen

Tomas Bannerhed Tomas BannerhedVidar Kvalshaug

Foto: Erik Birkeland

Hvorfor 
bør vi 
lese dikt?
med Gunnar Wærness

Poesi i 
kapellet
med Arnhild Litleré

Gunnar Wærness er en av våre mest 
kritikerroste samtidslyrikere og omtalt 
blant annet som «norsk poesis wonder-
boy». Han eksperimenterer og under-
søker form, språk og innhold og har 
en egen evne til å se verden på nye og 
overraskende måter. Han er også en 
glimrende og morsom formidler, og 
gjennom opplesninger og egne betrakt-
ninger vil han gi oss sine synspunkt på 
hvorfor vi alle bør lese flere dikt. 

Arrangementet inngår i «Lytt en lunsj»-
serien i Bar A på Hotel Alexandra.

Skodespelar Arnhild Litleré les frå
 Jon Fosse si siste diktsamling 
Stein til stein med tonefylgje.

Programmet foregår i Kapellet Nedre 
kirkegård, kor Ine Harrangs utstilling
«Memento mori» har sin permanente 
plass.

Framsyninga varar i rundt 30 minutt.
Programmet er eit samarbeid mellom 
Bjørnsonfestivalen og Molde kirkelige 
fellesråd, og er støtta av Kirkeland 
Begravelsesbyrå og Nergård Steinindustrier.

LØRDAG 31.08 KL. 09.00    
FOLE GODT, gratis      

TORSDAG 29.08 KL. 11.30 - 12.30  
BAR A, pris: kr. 100,-      

TORSDAG 29.08 KL. 17.00 OG 18.00    
KAPELLET NEDRE KIRKEGÅRD, gratis   

LØRDAG 31.08 KL. 11.30 - 12.30  
BAR A, pris: kr. 100,-   

FREDAG 30.08 KL. 08.00    
FOLE GODT, gratis      

FREDAG 30.08 KL. 11.30 - 12.00   
BAR A, pris: kr. 100,-    

TORSDAG 29.08 KL. 08.00    
FOLE GODT, gratis      

TORSDAG 29.08 KL. 11.30 - 12.30    
BAR A, pris: kr. 100,-    
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Rulleblad
Knut Storberget
og Øystein Hauge

Etterpå 
Silvia Henriksdottir, Unni Espeland Marcussen og Vidar Kvalshaug

Hva gjør det med et menneske å vere i 
fengsel? Hva har gått galt når et 
menneske havner i fengsel? Og er det 
ikke litt naivt å tro at vi skal kunne 
hjelpe enkeltmennesker - som selv 
kanskje ikke engang vil ha hjelp - inn på 
nye og bedre veier i livet?

Rulleblad er en samtale om norsk kriminal-
omsorg. Om forbrytelse, straff og
forsoning. Men også om de menneskelige 
ressursene samfunnet går glipp av når 
mennesker i sin beste alder tilbringer 
måneder og år bak murene. Og hvor er 
offeret i dette bildet?

Trenger vi å tenke nytt omkring straff og 
soning?

Rulleblad er en samtale mellom Knut 
Storberget (strafferettsadvokat, tidligere 
justisminister og forfatter) og Øystein 
Hauge (poet og forfatter, med flere år 
bak seg som kulturleder i kriminal-
omsorgen).

Utgangspunktet for samtalen er Knut 
Storbergets bok Det er dine øyne jeg ser. 
 

Andre del: 
Det var en gang en sommer
Hvordan er det å leve med sorgen når 
alles øyne er rettet mot deg?
I denne delen av programmet skal vi 
fokusere på sorgen, sinnet, forsoning 
og om mulig tilgivelse etter hendelsene 
på Utøya og i Oslo 22.juli 2011. Med i 
samtalen er Unni Espeland Marcussen, 
mor til Andrine som ble drept på Utøya. 
Hun har vært aktiv i Støttegruppen for 
de etterlatte etter 22.juli i Østold. Hun 
har også vært aktiv i den offentlige debat-
ten og gitt sorgen et ansikt på Facebook 
og andre steder. Hun skal samtale med 
Vidar Kvalshaug som har gitt ut boka 
Det var en gang en sommer. Der forteller 
han om hendelsene den 22.juli til barn.
 
Det blir også innslag med Bjørnar 
Lisether Teigen og hans sønn Erik 
Hagen Lisether Teigen. De skal fram-
føre dialogen «Når kongen gråter».

Første del: 
Si at du lyver
 
Så sa jeg det:
-Hvis alt han har gjort, kom fram, ville han 
komme i fengsel
-Hva er du sier, Silvia? Det må du ikke si! Si 
at du lyver, ropte hun.
 
Sitatene over er hentet fra boka Si at du 
lyver av Silvia Henriksdottir. Hvordan 
kan man forsone seg med seksuelle over-
grep når dine nærmeste nekter å tro at 
overgrepene har skjedd. Hvordan greier 
man å komme videre når dine viktigste 
omsorgspersoner svikter og snur ryggen 
til? Dette får vi vite meir om når 
Silvia Henriksdottir samtaler med 
Vidar Kvalshaug.
 

Knut Storberget deltar også i deler av 
denne samtalen. Han har gitt ut boka 
Bjørnen sover. Til å bidra i boka inviterte 
han noen av landets fremste eksperter på 
familievold til å bidra. Boka  inneholder 
også historier fra mennesker som selv har 
vært utsatt for mishandling.

RULLEBLAD:                      
FREDAG 30.08 KL. 09.00 - 10.00                             

ETTERPÅ:  
FREDAG 30.08 KL. 10.30 - 11.45                               

For begge arrangement:
MOLDE KINO, pris: kr.150/100,-   

Erik Hagen Lisether Teigen og Bjørnar Lisether Teigen

Vidar Kvalshaug

Unni Espeland Marcussen

Fotokreditt semibold italic 6,5 pt.

Gjennom de to arrangementene Rulleblad og Etterpå ser vi 
nærmere på hvilke konsekvenser alvorlige forbrytelser har for 
ofre, pårørende, kriminelle og samfunnet som sådan.
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Folketaler
Bjørnsonfestivalens

Are KalvøMargreth Olin
Forfatter og satiriker Are Kalvø fra 
Stranda har takket ja til å holde folket-
ale om stemmerett i anledning årets 
stemmerettsjubileum.  

Dette blir en stemmerettstale litt utenom 
det vanlige, med fokus på betydningen 
av stemmeretten og hva vi skal med den. 
Noen av stikkordene er: «Kven er det 
eigentlig som har sagt at trettenåringar 
og turistar ikkje bør ha stemmerett? Og 
er ikkje heile denne greia med å drive og 
stemme kvart fjerde år fryktelig 
gammaldags ?».

Bjørnsonfestivalen har lang tradisjon for sine 
daglige utendørs folketaler. Bjørnstjerne Bjørnson 
var selv en stor folketaler, og med utendørs-
arrangementene ønsker festivalen å ta vare på en 
viktig del av Bjørnsons arv knyttet til frie ytringer 
i det offentlige rom. Arrangementene samler 
gjerne flere hundre tilhørere, og til å være folke-
talere inviteres frittalende og samfunnsengasjerte 
mennesker som har viktige ting på hjertet. 
I tillegg til talene er det opplesninger og musikalske 
innslag, og  folketalene foregår fra en utendørs-
scene ved Plassen. De to siste folketalerne 
annonseres på www.bjornsonfestivalen.no

På festivalens åpningsdag onsdag 28. august 
deles også årets Bjørnsonstipend ut. Utdelingen 
gjøres av Trine Stensen, administrerende 
direktør i Bokhandlerforeningen.

Filmregissør og manusforfatter 
Margreth Olin har i mange år gitt en 
stemme til ulike grupper som ikke når 
fram i media. 

Hun har valgt å fokusere på filmen som 
sin viktigste kanal for sine sterke historier 
og meninger. På Bjørnsonfestivalen får vi 
oppleve Olin både gjennom film, samtale 
og som folketaler.

Hennes sterke engasjement knyttet til 
menneskerettigheter og asylbarna sin 
situasjon, vil stå sentralt i hennes folketale.

Under dette arrangementet vil det også 
Bjørnsonstipendet for 2013 bli delt ut. 
Det er Trine Stensen, administrerende 
direktør i Bokhandlerforeningen, som 
står for utdelingen.

ONSDAG 28.08 KL. 15.00  
PLASSEN, gratis

LØRDAG 31.08 KL. 15.00  
PLASSEN, gratis

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

Romsdal Budstikke - stolt mediepartner til Bjørnsonfestivalen

1843 – 170 år – 2013
ÅRETS AVIS
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Utstillinger:
Årets festivalkunstner: Marianne Heske
Enn om vi smykket fjellet

Festivalkunstner i Nesset

Britt Ragna 
Westhagen

Herr Merz
- Lars Fiske om 
Kurt Schwitters 

Mannsstemmer 
har vi nok av fra før

Marianne Heske er valgt ut til å være 
årets festivalkunstner under Bjørnson-
festivalen. 

Marianne Heske er årets festivalkunstner, 
og i et år hvor vi feirer 100- årsjubileet 
for kvinners stemmerett, er Kunstner-
senteret og Bjørnsonfestivalen glade for å 
kunne vise verkene til en av landets mest 
markante kvinnelige kunstner-
stemmer. Marianne Heske bruker foto-
grafi, silketrykk, collage, installasjoner 
og tradisjonelle grafiske teknikker i 
verkene sine. Hun fikk sitt internasjonale 
gjennombrudd med såkalte computer-
malerier, malerier med utgangspunkt i 
videoopptak av landskap, som deretter 
digitaliseres. Kontrasten mellom det 
avbildede motivet og naturens digitali-
serte fotavtrykk er slående og skaper en 
spennende flerdimensjonalitet. Marianne 
Heske har deltatt på utstillinger verden 
rundt og regnes som en av Norges mest 
sentrale nålevende kunstnere. Verket 
Gjerdeløa (1980) er kåret til et av Norges 
12 viktigste kunstverk i Morgenbladets 
kåring i 2005. Som kunstner er hun 
som Bjørnson sterkt preget av naturen 
hun har vokst opp i: Bjørnson i Nesset i 
Romsdalen og Heske i Tafjorden på 
Sunnmøre. I utstillingen Enn om vi 
smykket fjellet? vil vi få se en norsk 
kunstner av verdensformat, som fort-
setter sin utforskning av temaer knyttet 
til det individuelle versus fellesskapet. 
Standardiserte dukkemasker som likevel 
insisterer på sin individualitet, vises side 
om side med vestlandets rå uberørte fjell, 
i digitalisert form. 

Vi ønsker alle velkommen til Kunstner-
senteret under Bjørnsonfestivalen!
Se også kunstnerens hjemmeside:
www.marianneheske.no

Britt Ragna Westhagen fra Torvik i 
Rauma stiller ut på Nesset prestegard 
under festivalen. 
Se mer info under Nesset program.

Utstillingen ble  laget av Norske Kvinners 
Sanitetsforening (N.K.S.) og vist som 
vandreutstilling i 2005 i forbindelse med 
at det var 100 års markering for Unions-
oppløsningen med Sverige.

I forbindelse med avstemming om fort-
satt union laget norske kvinner et 
opprop: ”til Norges storting og regjering”  
der de bl.a. skrev  at ”Norske kvinder man-
gler endnu statsborgerlige rettigheter og kan 
derfor ikke lægge sin stemme i vegtskaalen. 
Kunde de det, vilde de vidne om, at hele det 
norske folk staar enig.”

Lederen av N.K.S., Fredrikke Marie Qvam 
brukte foreningens medlemmer til å 
samle underskrifter for oppropet. 
I  løpet av 3 sommermåneder hadde 
280 000 kvinner skrevet under.

Utstillingen er laget av historiker Anne Gamme.

Lars Fiske er en av Norges mest aner-
kjente tegneserieskapere og illustratører, 
og hans siste utgivelse er den kritikerroste 
tegneseriebiografien Herr Merz om tyske 
Kurt Schwitters (1887-1948). Schwitters 
var en grensesprengende kunstner og en 
av de store pionerene innen modernis-
men. Han var aktiv innen mange ulike 
kunstuttrykk, og hans totalkunstverk 
Merzbau, en av verdens aller første instal-
lasjoner, var langt forut for sin tid. Med 
Merzbau og lyddiktet Ursonaten sjokkerte 
han mange i samtidens Tyskland. På 
1930-tallet oppholdt Schwitters og 
familien seg i flere år på Hjertøya i Molde-
fjorden, og da nazistene tok makten i 
Tyskland ble kunsten hans stemplet 
som degenerert og Schwitters flyktet til 
Norge. På Bjørnsonfestivalen vil Lars 
Fiske snakke om arbeidet med Herr 
Merz og om Schwitters’ historie. En egen 
utstilling av Fiskes illustrasjoner fra boka 
Herr Merz vil stilles ut. Arrangementene 
skjer i samarbeid med Romsdalsmuseet 
og Kunstnersenteret Møre og Romsdal. 

Foredrag og utstilling

25.08 - 15.09  Åpningstider blir annonsert    
NESSET PRESTEGARD, gratis     

ONSDAG 28.08 KL. 21.00 utstillingsåpning   
PLASSEN, gratis     

ONSDAG 28.08 KL. 20.30  Utstillingsåpning  
KUNSTNERSENTERET, gratis      

ONSDAG 28.08 KL. 21.00 utstillingsåpning    
PLASSEN 3.ETG, gratis      
TORSDAG 29.08 KL. 13.30 - 14.30 foredrag
PLASSEN 3.ETG, pris: kr. 150/100,-      
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Blenda-
hvitt

Lilla
Av Jon Fosse

Hika Fekede Dugassa kom til Molde 
den 6.februar i år. Han er forfatter og 
nettsamfunnsaktivist, og var universitets-
lektor hjemme i Etiopia. Han deltok i 
produksjon og gjennomføring av ulike 
teaterforestillinger i Tyskland i løpet av 
sine studier der. Hika har også tidligere 
spilt teater ved Teatret Vårt i Molde, og 
er aktuell i forestillingen Blendahvitt 
under festivalen. 

Våren 2010 ankom Moldes tredje 
fribyforfatter, Ammar Tassaei sammen 
med familien sin, Tassaei kommer fra 
Ahwaz-provinsen i det sørlige Iran, hvor 
han arbeidet som journalist, forfatter og 
menneskerettighetsaktivist. Han er særlig 
engasjert i å forsvare Ahwazi arabiske 
minoriteters rettigheter i Iran. 

Moldes andre fribyforfatter, forfatteren 
og journalisten Nada Yousif fra Irak, kom 
til byen i 2007. Hun skriver i hovedsak 
om kvinners rettigheter og den sosi-
opolitiske situasjonen i Irak. Yousif  bor 
fremdeles i Molde.

Gilles Dossou-Gouin kom til Molde 
i 2005 som byens første fribyforfatter. 
Han er fra Benin, hvor han arbeidet som 
forfatter, journalist, etterforsker og 
menneskerettighetsaktivist. 
Dossou-Gouin er blitt norsk stasborger 
og bor fremdeles i Molde sammen med 
sin familie.

Ein gut kjem inn i ein tom kjellar 
saman med ei jente. Det er i dette 
lokalet han og tre andre gutar møtest 
for å øve, men dei er ikkje blitt så gode 
som dei drøymer om. Han har ein 
elektrisk gitar og har overtalt ein av dei 
andre til å kjøpe trommesett. Dei fire 
gutane i gruppa skal øve denne kvelden, 
men no er guten og jenta komne før dei 
andre, og jenta er ikkje med i bandet.
 
Jon Fosse sitt abstrakte språkunivers 
gjev rom for å utforske arketypar i ei 
tenåringsverd fylt av konflikt, usikkerheit 
og kjærleik. Eit levande, organisk språk 
sett inn i ei intens ramme – som likegodt 

kunne vore næraste øvingsrom. Språket 
og musikken har ei rytme som d-r-e-g 
deg inn i spelet. Opplevinga av å ha sett 
tenåringsverda i spegelen gjev deg noko å 
gruble på. Kven vil du vere? Framsyninga 
fangar tenåringar i eit univers som er 
deira eige.
 
Av:  Jon Fosse
Regi: Runar Gudnason
Scenograf: Mari Watn
Med: Hilde Marie Farstad, Eldar Skar, 
Bjørnar Lisether Teigen, Daniel Karlsson, 
Lars Melsæter Rydjord.
 
Samsnakk 

Fredag, kl. 13.30 (rett etter framsyninga) 
blir det Samsnakk med Runar Gudnason, 
regissør på Lilla av Jon Fosse. Runar er 
rimsmed, dialekt-rappar og frontfigur i 
hiphop-gruppen Side Brok.

«Blendahvitt» er en humoristisk, 
absurd og forsøksvis ærlig forestilling 
som dykker ned i frykten vår for det 
fremmede. 

Forestillingen tar utgangspunkt i troen 
vår på at rasismen er lett å lokalisere. 
Den er en isme, en ideologi. Den er hos 
nynazister, nasjonalister, ekstremister, hos 
Fjordman, kanskje hos naboen. Rasismen 
er IKKE hos OSS.  Men hvor mange 
tilflyttere har vi i vår omgangskrets? Hva 
hvis din datter ønsket å gifte seg med 
en muslim? Eller hva hvis naboen har 

tre koner? Eller hva hvis de spiser med 
hendene? «Blendahvitt» er skrevet og 
utviklet av ensemblet ved Teatret Vårt, og 
en av de medvirkende er  Hika Fekede 
Dugassa fra Etiopia, Moldes nye friby-
forfatter fra 2013.
 
Med:  Gøril Haukebø, Hika Fekede Dugassa, 
Vivi Sunde og Valborg Frøysnes
Regi: Valborg Frøysnes

Samsnakk
Torsdag kl. 14.00 (rett etter forestillingen) 
blir det samsnakk med regissør Valborg 
Frøysnes og ensemblet i «Blendahvitt». 
Her vil skuespillerne og regissør gi oss et 
lite innblikk i arbeidet og tanker rundt 
forestillingen.

Hika Fekede Dugassa

Molde - friby for forfulgte forfattere
Molde Kommune er med i det internasjonale nettverket av fribyer for forfulgte forfattere.
I vinter kom byens fjerde fribyforfatter, Hika Fekede Dugassa. Les mer om fribyer på www.icorn.org

Teatret Vårt:

Foto: O
le Foss

ONSDAG 28.08 KL. 19.30 - 20.30                             TEATRET VÅRT, pris: kr. 190/100,-     

TORSDAG 29.08 KL. 12.30 - 14.00                           STORYVILLE, pris: kr. 190/100,-     

FREDAG 30.08 KL. 12.30 - 13.30                             TEATRET VÅRT, pris: kr. 190/100,-     

LØRDAG   31.08 KL. 19.00 - 20.30                            STORYVILLE, pris: kr. 190/100,-   
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Barneprogram:

Leselyst Mord og mysterier
Skolebesøk og familiearrangementSkolebesøk og voksenarrangement

med Arne Svingen
Mange elever, både i barne- og 
ungdomskolene, vil få besøk av Arne 
Svingen under årets Bjørnsonfestival, 
og de har noe å se frem til! 

Han er en av de norske forfatterne som 
virkelig har engasjert seg sterkt for å 
skape leselyst blant barn og unge, og han 
har særlig vært opptatt av gutters lesing. 
Han har skrevet over tretti barne- og 
ungdomsbøker, og seriene hans om 
Bendik og monsteret og Hubert, som alltid 
havner i trøbbel, har en stor tilhenger-
skare. Det har også de frittstående 
bøkene Tause Skrik og Sangen om en brukket 
neste. Sistnevnte er Svingens seneste bok, 
ble strålende mottatt og nominert til 
Brageprisen. Boka handler om fattigdom 
og annerledeshet, om sang og boksing 
– og det å ha en narkoman venn.

I Molde skal Svingen i tillegg til 
skolebesøkene ha et program
Om barnebøker for voksne.

Forfatter og politimann Jørn Lier Horst 
besøkte flere skoleklasser under Bjørn-
sonfestivalen i fjor. Besøkene hans var 
så populære at festivalen inviterte ham 
tilbake i år slik at enda flere får være 
med på en spennende reise til åsteder, 
bak sperringene og inn i laboratoriene. 

Horst tar opp spørsmål som «Hvordan 
finner politiet ut hva som har skjedd?»,
«Hvordan avsløres forbrytere?» og 
forteller om fingeravtrykk, DNA-profil, 
gjerningsmann og andre sentrale politi-
begrep. Målet er først og fremst å skape 
leselyst og nysgjerrighet, og med seg har 
han også noen små krimgåter for skarpe 
hjerner. Foredraget bygger blant annet på 
faktaboka Kriminalteknikk for barn og 
unge og krimserien CLUE. Der møter vi 
barna Cecilia, Leo, Une og hunden Egon 
som sammen løser spennende mysterier. 

I tillegg til skolebesøkene vil Jørn Lier 
Horst delta i et åpent arrangement for
barn og voksne om Mord og mysterier

TORSDAG 29.08 KL. 17.30 - 18.30                        BIBLIOTEKET, pris: kr. 100/50,-  voksenarr. FREDAG 30.08 KL. 17.00 - 18.00                             BIBLIOTEKET 3.ETG, pris: kr.100/50 ,-     

Jørn Lier Horst, foto: Trude Rønnestad
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Sagnet om Trollveggen
Trolla, bryllupet og soloppgangen

Det er sant 
at jeg fant

Det var en gang en sommer

Tinken Laurantzon, Lars Fredrik Beckstrøm og Mats Monstad 

Vidar Kvalshaug

Skolebesøk og familiearrangement Skolebesøk og familiearrangement

Skolebesøk

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

Du må lære deg det nye språket, nye 
væremåter 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. 

Forfatter og skuespiller Veronica Salinas 
har skrevet teksten til boka og forteller 
og viser bilder om anda sin vei mot en ny 
tilværelse. Hun er en glimrende formidler, 
og her blir det både humor, alvor, lek og 
sang. De nydelige illustrasjonene i boka 
er laget av Camilla Engman.

Arrangementet er et samarbeid med
Molde Voksenopplæringssenter.

Et utvalg  fra Barnas store rim og regle-
bok  fremføres  av  redaktør og utøver 
Tinken Laurantzon  og musikerne Lars 
Fredrik Beckstrøm (de lillos) og Mats 
Monstad.

Forestillingen er en skattekiste av rim, 
dikt og regler, ellinger og tellinger fra 
gamle dager fram til vår tid. Her finner 
man bl.a. dikt av kjente poeter som Inger 
Hagerup, André Bjerke, Zinken Hopp og 
Arild Nyquist, samt  morsomme rampe-
vers som fortsatt lever på folkemunne. 

Barn elsker å leke med språket og ut-
vikler språk og rytmesans gjennom å lytte 
til og selv gjenta rim og regler.  Dette blir 
en stund der barn og voksne kan få en 
opplevelse som kan inspirere til videre 
felles praksis.

De fleste barn i Norge kjente ikke noen 
som var på Utøya, mistet ikke en bror, 
søster eller slektning der. Likevel var vi 
alle så lei oss. 

Dette er våre barns 2. verdenskrig. 
Vi skal snakke om dette så lenge vi lever, 
men hvor mye skal vi si og hvordan skal 
vi si det? Hva kan vi love når barna spør 
«Kommer han noen gang ut fra fengse-
let?»

Det var en gang en sommer er fortellingen 
om en sommerdag som endret samfunnet 
for alltid og om hvordan vi snakker og 
tenker om 22. juli i mange år framover.
Forfatter av boka, Vidar Kvalshaug, 
møter elever på mellomtrinnet til en 
samtale.

LØRDAG 31.08 KL. 17.00 - 17.45                           BARN ALEX, pris: kr.100/50 ,-      
FREDAG 30.08 KL. 17.00 - 17.45                           BARN ALEX, pris: kr.100/50 ,-      

TORSDAG 29.08 KL. 17.00 - 17.45                          BARN ALEX, pris: kr.100/50 ,-
ONSDAG 28.08 KL. 17.00 - 17.45                             BARN ALEX, pris: kr.100/50 ,-

Sagnet om
Trollvegen
«Det var litt av et syn: Brudeparet, Myra 
og Rabben, og hele brudefølget satt på 
toppen av veggen og dingla med beina. 
Nattehimmelen lysna, men ingen greide 
å ta blikket vekk fra den flotte utsikten 
ned mot dalen og utover mot fjorden. 
Ikke engang ugla.»
 
Bjørnsonfestivalen og Romsdalsmuseet 
inviterer barnehager til museet, til 
opplesing av Sagnet om Trollveggen og 
tegneverksted.  Anne Hungnes leser 
fra boka, og kanskje det blir tid til noen 
andre historier også.
 
Boka Sagnet om Trollveggen er ei barne-
vennlig tolkning av sagnet om Troll-
veggen, med fargerike illustrasjoner av 
den prisbelønte illustratøren Gunvor 
Rasmussen. Teksten er av Frittgående 
Fruers forlag.
 
Det er gratis adgang til arrangementet. 
Det er begrenset hvor mange som kan 
delta på hver  lese-/fortellerstund. Vi ber 
derfor interesserte barnehager ta kontakt 
med festivalens billettkontor for å avtale 
tid for sitt museumsbesøk. 
Epost: mette@bjornsonfestivalen.no.

Reisen
Veronica Salinas 

Vidar Kvalshaug, foto: Trude Rønnestad
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Speilets tale En hyllest til kvinnelige norske lyrikere

Side Brok
Konserter:

Side Brok er endeleg tilbake på scena 
etter ei lengre pause. No, etter fire 
år, er dei igjen plateaktuelle, med 
«H.O.V.D.E.B.Y.G.D.A.». Og den 
fyrste konserten etter pausa er i Molde 
På Bjørnsonfestivalen!

Side Brok er sunnmørsdialekt for 
«sid bukse» også kalla «saggebukse».  
Side Brok vart etablert i 2000 av Runar 
Gudnason (alias Sjef R / Thorstein Hyl III) og 
Bård Aasen Lødemel (alias Skatebård) som 
også er den harde kjerna i bandet i dag.

Gudnason er drivkraft, frontfigur, tekst-
forfattar og hovudrappar, Lødemel er 
backup-rappar og beatmakar. I tillegg har 
dei med seg eit band på fem personar.

Gudnason har arbeidd med film og 
fjernsyn, men har livnært seg av musikken 
sidan 2001. Og under Bjørnsonfestivalen 
har Gudnason sin debut som teaterregis-
sør med Lilla på Teatret Vårt!

Side Brok har fått fleire prisar, 
mellom anna under by:Larm i 2004 der 
Side Brok vann NRK Petre sin Urørt-
konkurranse og fekk VG sin pris for 
beste liveband. Dei vart kåra til Årets 
nynorskbrukar av Nynorsk kultur-
sentrum i 2004.
 
Konserten er eit samarbeid mellom 
Bjørnsonfestivalen og Teatret Vårt.

Konserten Speilets tale har blitt 
til med Operaen i Kristiansund som 
samarbeidspartner. 

Aina Villanger og Synne Lea. 
Synnøve Persen og Magli Elster. 
Signe Seim, Astrid Krogh Halse og Gunvor 
Hofmo. Aslaug Vaa, Astrid Hjertenæs 
Andersen, Halldis Moren Vesaas og Inger 
Hagerup. I konserten Speilets tale er dikt 
blitt til sanger, og alle disse navnene er å 
finne på programmet.

Vokalist Heidi Skjerve (Trondheim 
Voices, Heidi Skjerve Quintet) bruker sin brede 
musikkerfaring godt fundert i jazzen og 
den norske folkemusikken når hun tolker 
de ulike verkene. 

Stigen:saltnes:stavrum trio med 
utspring fra det klassiske musikkmiljøet 
rundt operaen  (fløyter, bratsj, kontrabass), 
rammer inn tekstene i det spekteret av 
klangfarger som besetningen muliggjør.

I løpet av konserten får publikum høre 
dikt signert noen av våre mest meritterte 
lyrikere side om side med prisbelønte 
nykommere og samtidslyrikere med 
imponerende produksjoner som har fått 
ufortjent lite oppmerksomhet. Den eldste 
teksten er fra 1930 og den ferskeste kom 
ut i 2012. All musikken er komponert av 
Marthe Belsvik Stavrum med utgang-
spunkt i den enkelte tekstens særpreg. 
Konserten inneholder derfor et vidt 
spenn både litterært og musikalsk. 

Gjennom denne konserten har vi lyst til 
å pirre publikums nysgjerrighet, og 
kanskje bidra til å tråkke opp stien 
til lyrikkhyllene som står rundt oss i 
nærmiljøet. 

TORSDAG 29.08 KL. 22.30 - 24.00    
TEATRET VÅRT, pris: kr. 250/200,-      

FREDAG 30.08 KL. 11.30 - 12.00 
BAR A, pris: kr. 100,-     

FREDAG 30.08 KL. 16.00 - 17.00 
TEATRET VÅRT, pris: kr. 150/100,-      

Har du festivalpass, kan du sikre deg plass på arrangementet for kr. 50,-
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Red Hot

Juging varer lenger 

Moteshow:

Jo Nesbø og Lars Jones forteller 
historier, spiller sanger og bruker det 
de har for hånden: En gitar, en bass, 
et munnspill, to stemmer og en smule 
nærhet. 

Jo Nesbø snakker om å juge, om faren 
sin, om skihopping, danseskoler, 
rottweilere, tatoveringer, resten av 
familien og jenter. Fortrinnsvis selv-
opplevd og nesten helt sant. Og spiller 
stort sett selvskrevne viser. På en god 
kveld trengs ikke mer for å skape latter, 
ettertanke - og kanskje til og med litt 
varme.

Som siste post på programmet i Molde, 
inviterer vi til fest med fullt trøkk! Vi 
har hyra inn det populære rhythm & 
blues-bandet Red Hot. I tillegg vil 
det dukke opp ein og annan gjest på 
scena…

Dei fleste medlemmene i Red Hot er frå 
Romsdalen. Dei har spelt saman sidan 
2006, då dei stifta bandet på Molde 
videregående skole. Etter vidaregående 
skule har mange av dei tatt vidare ut-
danning innan musikk. Dei deltok på 
Union Blues Cup på Notodden Blues 
Festival i 2008, og vann.

Red Hot er allereie veteranar i Alexandra-
parken under Moldejazz og spelar 
førsteklasses rockabilly, krutsterk rythm 
& blues, intens funk og svingande jazz.

Blant gjestane som vi veit vil dukke opp 
på scena i løpet av kvelden, er Ferda-
folk. Det vert ei oppleving å høyre desse 
sprelske folkemusikarane saman med 
Red Hot.

Trude Nistad baserer alltid sine kollek-
sjoner på nærmiljøet. Denne gangen er 
det både nærmiljø, kvinners stemmerett 
og en nasjonalhelt som går inn i Trudes 
verden. 

Kreasjonene er basert på «Opsang for 
Kvinners røstrett» av Bjørnstjerne Bjørn-
son, og tidsperioden 1880-1920. 
Under festivalen blir kolleksjonen for jul 
2013 og sommer 2014 presentert.

«Jeg vil gjøre Bjørnstjerne Bjørnson 
sexy», uttalte Trude tidlig i prosessen. 
Så da er det bare å komme å se hva som 
skjer når en designer og en litteratur-
festival setter hodene sine sammen... 
Vel møtt!

FREDAG 30.08 KL. 23.00 - 24.00    
TEATRET VÅRT, pris: kr. 250/200,-     

LØRDAG 31.08 KL. 22.30 - 01.00    
TEATRET VÅRT, pris: kr. 250/150,-      

TORSDAG 29.08 KL. 16.30 - 17.15    
TEATRET VÅRT, gratis      

Har du festivalpass, kan du sikre deg plass på arrangementet for kr. 50,-

Har du festivalpass, kan du sikre deg plass på arrangementet for kr. 50,-
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Skolebesøk 
Skolebesøk 

Jørn 
Lier 

Horst 

I ti år har Linda Eide ringt til opphavet 
sitt. Mottro som Linda kallar ho. Aldri 
for å spørja korleis det står til, men 
alltid for å grava fram noko gamalt som 
er nytt. 

Over telefonen har dei snakka om store 
tema som arv og miljø, straumprisar og 
juling. Og mykje om tidlegare tider. Men 
det mora fortel frå Linda sin barndom 
liknar ikkje på den barndommen Linda 
sjølv hugsar. Og når mora fortel frå si tid, 
også kalla gamle dagar, er det frå eit liv 
Linda aldri var ein del av. Kva var desse 
gamle dagar? Og kven er mor eigentleg?

Samtalane mellom Linda og mora 
resulterte i spalter i Dag og Tid og Bergens 
Tidene og til slutt i boka Oppdrag Mottro, 
ei vittig og tankevekkande utforsking av 
korleis gamle dagar lever vidare i notida. 

Boka er full av småpussige kommen-
tarar og lattervekkande poeng, og på 

Bjørnsonfesitvalen held Linda Eide eit 
kåserande foredrag som gjev oss alle eit 
nytt perspektiv på tida vi lever i.

I tillegg til foredrag med Linda Eide 
blir det musikkinnslag med Jon Magnar 
Heggem og Erik Fostervoll.

Program i Nesset:

FREDAG 30.08 KL. 19.00 - 21.00  
NESSET PRESTEGARD, pris kr: 150/100,- 

SKOLEBESØK   
UNGDOMSSKOLENE I NESSET   

SKOLEBESØK   
BARNESKOLENE I NESSET (mellomtrinn)  

FOR BARNEHAGE OG SKOLE (småtrinn)   
NESSET FOLKEBIBLIOTEK  

TORSDAG 29.08 KL. 19.00 - 20.00    
NESSET FOLKEBIBLIOTEK, pris: kr. 150/100,-      

Mange elever, både i barne- og 
ungdomskolene, vil få besøk av Arne 
Svingen under årets Bjørnsonfestival, 
og de har noe å se frem til! 

Han en av de norske forfatterne som 
virkelig har engasjert seg sterkt for å 
skape leselyst blant barn og unge, og han 
har særlig vært opptatt av gutters lesing. 
Han har skrevet over tretti barne- og 
ungdomsbøker, og seriene hans om 
Bendik og monsteret og Hubert, som alltid 
havner i trøbbel, har en stor tilhenger-
skare. Det har også de frittstående 
bøkene Tause Skrik og Sangen om en bruk-
ket neste. Sistnevnte er Svingens seneste 
bok, ble strålende mottatt og nominert til 
Brageprisen. Boka handler om fattigdom 
og annerledeshet, om sang og boksing – 
og det å ha en narkoman venn.

Forfatter og politimann Jørn Lier Horst 
besøkte flere skoleklasser i Molde under 
Bjørnsonfestivalen i fjor. Besøkene hans 
var så populære at festivalen inviterte 
ham tilbake i år slik at enda flere får 
være med på en spennende reise til 
åsteder, bak sperringene og inn i labo-
ratoriene. 

Horst tar opp spørsmål som «Hvordan 
finner politiet ut hva som har skjedd?»,« 
Hvordan avsløres forbrytere?» og forteller 
om fingeravtrykk, DNA-profil, gjern-
ingsmann og andre sentrale politibegrep. 
Målet er først og fremst å skape leselyst 
og nysgjerrighet, og med seg har han også 
noen små krimgåter for skarpe hjerner. 
Foredraget bygger blant annet på fak-
taboka Kriminalteknikk for barn og unge 
og krimserien CLUE. Der møter vi barna 
Cecilia, Leo, Une og hunden Egon som 
sammen løser spennende mysterier. 

Møt en av Norges fremste og mest 
populære krimforfattere i Nesset folke-
bibliotek!  

Jørn Lier Horsts bøker om den jordnære 
og sympatiske politimannen William 
Wisting ved Larvik politistasjon har etter 
hvert fått tusenvis av trofaste lesere. I 
Nesset vil han blant annet snakke om den 
siste boka si, Jakthundene, der Wisting 
suspenderes og settes under etterforskn-
ing, mistenkt for å ha fabrikkert bevis. 
For boka mottok han både Riverton-
prisen og Glassnøkkelen, prisene for 
henholdsvis Norges og Skandinavias 
beste krim. Jørn Lier Horst har selv bak-
grunn som etterforskningsleder i politiet 
og som foreleser ved Politihøgskolen, og 
han kjenner godt til miljøene og 
metodene han skriver om. Samtalen ledes 
av Svein Sæter, forfatter og  journalist.

Et utvalg  fra Barnas store rim og regle-
bok fremføres  av  redaktør og utøver 
Tinken Laurantzon  og musikerne Lars 
Fredrik Beckstrøm (de lillos) og Mats 
Monstad.

Forestillingen er en skattekiste av rim, 
dikt og regler, ellinger og tellinger fra 
gamle dager fram til vår tid.  Her finner 
man bl.a. dikt av kjente poeter som Inger 
Hagerup, André Bjerke, Zinken Hopp og 
Arild Nyquist, samt morsomme rampe-
vers som fortsatt lever på folkemunne. 

Barn elsker å leke med språket og utvikler 
språk og rytmesans gjennom å lytte til og 
selv gjenta rim og regler.  Dette blir en 
stund der barn og voksne kan få en 
opplevelse som kan inspirere til videre 
felles praksis.

Det er sant 
at jeg fant

Tinken Laurantzon, Lars Fredrik Beckstrøm og Mats Monstad 

Mord og mysterier Bokdykk 
         i NessetLeselyst

med Arne Svingen
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For billetter og mer info om festivalen, gå inn på www.bjornsonfestivalen.no

Bli med på kulturcruise på vakre 
Eikesdalsvatnet! 

Om bord i BF«Mardøla» blir det littera-
tur, musikk og servering blant stupbratte 
fjell.  

Forfatter Vigdis Hjort vil lese og fortelle 
om den siste boka si Leve posthornet.
Kolbein Falkeid, poet og 80 års-jubilant 
leser dikt.

Ferdafolk, som består av Ingunn Linge 
Valdal på fele og Knut Ivar Bøe på 
trekkspill, framfører gammelt slåttestoff 
fra Storfjord-området med humor, fan-
teri og kreativitet. Konserten er i samar-
beidmed Møremusikarane.

Programleder for anledningen er 
Bjørn Ølander, formidler ved 
Nesset prestegard, Bjørnstjerne 
Bjørnsons barndomshjem.

Billetten inkluderer grillmat med stor 
buffet av tilbehør. Drikke kjøpes om 
bord. 

BF«Mardøla» har øl- og vinbevilling. 
Avgang fra Øverås kl 14.00 og retur 
seinest kl 18.00.

Kulturcruise
Vigdis Hjorth og Ferdafolk

Britt Ragna Westhagen
Festivalkunstner i Nesset Gudsteneste Prestegardssøndag                 på Nesset prestegard
Bjørnsonfestivalen er glad for å kunne 
presentere Britt Ragna Westhagen fra 
Torvik i Rauma med utstilling på 
Nesset prestegard under festivalen. 

Britt Ragna Westhagen arbeider innen 
flere teknikker, to- og tredimensjonalt, 
tegning med blyant og kull, maleri og 
tre-arbeider. Uttrykket er figurativt, hun 
bruker akryl på duk, plate og papir. Hun 
har også tredimensjonale arbeider som 
er skåret i tre, og malt. Hun har bl.a hver 
sommer deltatt i prosjektet Kunst i Natur 
i Isfjorden, i forbindelse med den årlige 
Fjellfestivalen i Rauma. 

Søndag er det tradisjonell  preste-
gardssøndag på Nesset prestegard.

I tillegg til museumsomvisning og kafé på 
tunet har vi følgjande program:
Kl 13.00   Reisen - barneframsyninga i sauefjøset.
Kl 14.30  Speilets tale - konsert i fjøset
Kl 15.30  Offisiell avslutning av årets 
festival ved Bjørnsonfestivalens nestleiar 
Lars Aarønæs 

Reisen
Bildeboka Reisen er en vakker dyrefabel 
om det mange barn opplever når de blir 
nødt til å flytte til et nytt sted. Forfatter 
og skuespiller Veronica Salinas er en 
glimrende formidler, og forteller fra boka 
med både humor, alvor, lek og sang. 

Speilets tale
Konserten Speilets tale har blitt til i 
samarbeid med Operaen i Kristiansund. 

I løpet av konserten får publikum høre 
dikt signert noen av våre mest meritterte 
lyrikere side om side med prisbelønte 
nykommere og samtidslyrikere. 

Den eldste teksten er fra 1930 og den 
ferskeste kom ut i 2012. All musikken er 
komponert av Marthe Belsvik Stavrum 
med utgangspunkt i den enkelte tekstens 
særpreg. 

Det har blitt ein tradisjon å arrangere 
Gudsteneste i fjøsen på Nesset prestegard 
under Bjørnsonfestivalen. Sokneprest 
Ragnhild Lakang Nordmark Due 
forrettar og organist Erik Fostervoll spelar.

SØNDAG 01.09 KL. 11.30     
NESSET PRESTEGARD, gratis      

SØNDAG 01.09 KL. 13.00 - 15.45     
NESSET PRESTEGARD, pris: kr. 150/100/50,-      

Veronica Salinas Speilets tale

LØRDAG 31.08 KL. 14.00 - 18.00                             EIKESDALEN, Pris: kr. 450,-     

25.08 - 15.09  Åpningstider blir annonsert    
NESSET PRESTEGARD, gratis     



DAG KL PROGRAMPOST MEDVIRKENDE STED

09.00-11.30 De andre - film og samtale Margreth Olin Molde Kino
ONSDAG
28.08 15.00-15.45 Folketale, utdeling av årets Bjørnsonstipend, 

diktopplesing og musikk
Margreth Olin, Trine Stensen, vinner av Bjørnsonstipendet, Gunnar 
Wærness, musikk UtePlassen

15.45-16.30 På menyen - 
Smakebiter fra festivalprogrammet og Kafé Kurt Ulike festivalgjester Kafé Kurt

16.30-17.30 Bokdykk med Hjorth og Evjemo Vigdis Hjorth og Eivind Hofstad Evjemo. 
Programleder: Ragnhild Lund Ansnes Storyville

18.00-19.00 Tanker blir ord, ord blir til dikt Gunnar Wærness, Kristin Berget. Mona Vetrhus. 
Programleder: Brit Bildøen Storyville

18.00-19.00 Samtale om menneskeverd Margreth Olin og Ingeborg Midttømme Molde Domkirke
19.30-20.30 Lilla Teatret Vårt Teatret Vårt
19.30-20.30 Bjørnson, kvinnesaken og stemmeretten Edvard Hoem Storyville

20.30 Åpning av festivalutstillingen 
Enn om vi smykket fjellet Festivalkunstner Marianne Heske Kunstnersenteret

21.00 Åpning av utstilllingen Schwitters Lars Fiske Plassen - 3 etasje
21.00 Mannsstemmer har vi nok av fra før NKS - Norske Kvinner Sanitetsforening Plassen
21.30-22.30 Oppdrag Mottro Linda Eide Storyville
23.00-00:15 Klokketid og Sjeletid TAIGA og Henrik Mestad Teatret Vårt
08.00 Fole god bok til frokost Eivind Hofstad Evjemo Fole godt

TORSDAG 11.30-12.30 Hvorfor bør vi lese dikt? Gunnar Wærness Bar A
29.aug 11.30-13.00 Oppdrag Mottro Linda Eide Teatret Vårt

12.15-13.15 Om Gombrowitz og Dagboken 1953-1958 Agnes Banach Kunstnersenteret
12.30-14.00 Blendahvitt Teatret Vårt Storyville
14.00-14.30 Samsnakk etter Blendahvitt Regissør Valborg Frøysnes og ensemblet bak Blendahvitt Storyville
13.30-14.30 Om boka Herr Merz og Kurt Schwitters Lars Fiske Kunstnersenteret
15.00-15.45 Folketale Vil bli annonsert på www.bjornsonfestivalen.no og i Romsdals Budstikke UtePlassen

16.00-17.00 Livets overskudd.
Bjørnstjerne Bjørnsons glemte kvaliteter Erik Bjerck Hagen Storyville

16.30-17.15 Moteshow Trude Nistad Teatret Vårt
16.30-17.30 Breaking The Silence Yehuda Shaul i samtale med Sidsel Wold Kunstnersenteret
17.00-17.30 Poesi i kapellet Arnhild Litleré Kapellet Nedre kirkegård
17.30-18.30 Om barnebøker - for voksne Arne Svingen Biblioteket
18.00-18.30 Poesi i kapellet Arnhild Litleré Kapellet Nedre kirkegård
18.00-19.00 Samtale om Barnas bok A.S. Byatt og Kaja Schjerven Mollerin Teatret Vårt
18.00-19.00 På ekspedisjon Aleksander Gamme Storyville
19.30-20.30 Skrik - bildet som forandret verden Bjarne Riiser Gundersen Kunstnersenteret

19.30-20.30 Falkeid i 80! Kolbein Falkeid, Mona Vetrhus, Kristin Berget, Gunnar Wærness. 
Programleder: Edvard Hoem Teatret Vårt

21.00-22.15 Våkn opp! Forfatternes klimaaksjon Kjetil B. Alstadheim, Brit Bildøen, Tale Næss, Gunnar Wærness. 
Programleder: Line Baugstø Storyville

22.30-24.00 Rap-konsert Side Brok Teatret Vårt
08.00 Fole god bok til frokost Brit Bildøen Fole godt

FREDAG
30.08 09.00-10.00 FORSONING OG TILGIVELSE DEL 1: 

Rulleblad Knut Storberget og Øystein Hauge Molde Kino

10.30-11.45 FORSONING OG TILGIVELSE DEL 2: 
Etterpå

Silvia Henriksdottir, Unni Espeland Marcussen,  Vidar Kvalshaug, Bjørnar 
Teigen og Erik Hagen Lisether  Teigen Molde Kino

11.30-12.30 Speilets tale Marthe Belsvik Stavrum, Trond Harald Saltnes, Guro Gaarder Stigen og 
Heidi Skjerven Bar A

12.00-13.00 Om Machado de Assis Christian Rugstad Storyville
12.30-13.30 Lilla Teatret Vårt Teatret Vårt
13.30-14.00 Samsnakk etter Lilla Regissør Runar Gudnason Kafé Kurt
13.30-14.30 Camilla Collett og Amtmannens døtre Line Baugstø og Kaja Schjerven Mollerin Storyville
15.00-15.45 Folketale Vil bli annonsert på www.bjornsonfestivalen.no og i Romsdals Budstikke UtePlassen
16.00-17.00 Vennskap og krigsseilere Jon Michelet og Henning Mankell Storyville

16.00-17.00 Speilets tale Marthe Belsvik Stavrum, Trond Harald Saltnes, Guro Gaarder Stigen og 
Heidi Skjerven Teatret Vårt

17.15-18.15 Med tog gjennom Russland Rosa Liksom og Natalia Kljutsjarjova, Programleder: Sandra Lillebø Kunstnersenteret

18.30-19.30 Moderne nordiske bondefortellinger Tomas Bannerhed, Bergsveinn Birgissonn og Britt Karin Larsen 
Programleder: Svein Sæter Kunstnersenteret

18.30-19.30 Seminar om ytringsfrihet i Saudi-Arabia i 
samarbeid med Norsk PEN

Eman Al Nafjan, Sidsel Wold, Ahmed Al-Omran. Leder: Ann-Magrit 
Austenå Storyville

20.00-21.00 Menneskets hjerte Jón Kalman Stefánsson i samtale med Siv Gøril Brandtzæg Storyville
21.30-22.30 Jeg nekter, skriving og fellesskap Per Petterson i samtale med Kaja Schjerven Mollerin Teatret Vårt
23.00-24.00 Juging varer lenger Konsert med Jo Nesbø og Lars Jones Teatret Vårt
09.00 Fole god bok til frokost Tomas Bannerhed Fole godt

LØRDAG
31.08 11.30.-12.30 Ravnene -Varmt og mørkt fra den svenske 

landsbygda Thomas Bannerhed og Vidar Kvalshaug Bar A

12.00-13.00 Møt liabonden Knut Ødegård Knut Ødegård i passiar med Terje Hasselgård Storyville
13.30-14.30 Samtidslitteratur og litterær kvalitet Brit Bildøen og Kaja Schjerven Mollerin. Programleder: Sandra Lillebø Kunstnersenteret
13.30-14.30 Eg, soldat, poet og oske av tida Danuta Paliski, Jostein Sæbøe, Inger Johanne Brunvoll Storyville
15.00-15.45 Folketale, opplesing og musikk Are Kalvø, Red Hot UtePlassen

16.00-17.00 Norrøn litteratur A.S.Byatt, Bergsveinn Birgisson, Knut Ødegård. 
Programleder: Siv Gøril Brandtzæg Teatret Vårt

17.30-18.30 Edda Knut Ødegård og Jon Gunnar Jørgensen Teatret Vårt
17.30-18.30 Kvinner og samfunnsdeltakelse Saudi-Arabia Eman Al Nafjan og Sidsel Wold Storyville
19.00-20.30 Blendahvitt Teatret Vårt Storyville
19.00-20.00 Om Virginia Woolf Merete Alfsen Kunstnersenteret

20.30-21.30 Helt kriminelt Jo Nesbø og Henning Mankell
Programleder: Svein Sæter Teatret Vårt

22.30-01.00 FESTival Red Hot, Ferdafolk m fl Teatret Vårt
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DAG KL PROGRAMPOST MEDVIRKENDE STED

Dagtid Sagnet om Trollveggen Frittgående fruer, Anne Hungnes, Romsdalsmuseet og Tranbæret 
barnehage 

Romsdalsmuseet 
(for barnehager)

Dagtid Det er sant at jeg fant Tinken Laurantzon, Lars Fredrik Beckstrøm og Mats Monstad BARN ALEX 
(for småtrinnet)

17.00-17.45 Det er sant at jeg fant Tinken Laurantzon, Lars Fredrik Beckstrøm og Mats Monstad BARN ALEX

Dagtid Sagnet om Trollveggen Frittgående fruer, Anne Hungnes, Romsdalsmuseet og Tranbæret 
barnehage 

Romsdalsmuseet 
(for barnehager)

Dagtid Leselyst Arne Svingen Barneskoler (mellomtrinnet)

Dagtid Det er sant at jeg fant Tinken Laurantzon, Lars Fredrik Beckstrøm og Mats Monstad BARN ALEX 
(for småtrinnet)

17.00-17.45 Det er sant at jeg fant Tinken Laurantzon, Lars Fredrik Beckstrøm og Mats Monstad BARN ALEX

Dagtid Mord og mysterier Jørn Lier Horst Barneskoler (mellomtrinnet)

Dagtid Leselyst Arne Svingen Ungdomsskoler

Dagtid Reisen Veronica Salinas BARN ALEX 
(for småtrinnet)

17.00-17.45 Reisen Veronica Salinas BARN ALEX

17.00-18.00 Mord og mysterier Jørn Lier Horst Biblioteket - 3. etasje
(for barn og voksne)

13.00-13.45 Det er sant at jeg fant Tinken Laurantzon, Lars Fredrik Beckstrøm og Mats Monstad BARN ALEX
17.00-17.45 Reisen Veronica Salinas BARN ALEX

TORSDAG
29.08

FREDAG 
30.08

ONSDAG
28.08

LØRDAG
31.08
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DAG KL PROGRAMPOST MEDVIRKENDE STED

25.august -
15.september

Egen 
annonsering Festivalutstilling i Nesset Britt Ragna Westhagen Nesset prestegard

ONSDAG
28.08 Dagtid Leselyst Arne Svingen Ungdomsskoler

Dagtid Mord og mysterier Jørn Lier Horst Barneskoler (mellomtrinnet)

19.00-20.00 Bokdykk med Jørn Lier Horst Jørn Lier Horst og Svein Sæter Nesset folkebibliotek

Dagtid Det er sant at jeg fant Tinken Laurantzon, Lars Fredrik Beckstrøm og Mats Monstad
Nesset folkebibliotek
(for barnehager og 
småtrinnet)

19.00-21.00 Oppdrag Mottro Linda Eide Nesset prestegard
LØRDAG
31.08 14.00-18.00 Kulturcruise Vigdis Hjorth, Kolbein Falkeid, Ferdafolk og Bjørn Ølander Eikesdalsvatnet

11.30-12.30 Gudstjeneste Ragnhild Lakang Nordmark Due og Erik Fostervoll Nesset prestegard

13.00-13.45 Reisen Veronica Salinas Nesset prestegard
14.30-15.30 Speilets tale Stavrum, Stigen, Skjerve og Saltnes Nesset prestegard
15.30-15.40 Avslutningshelsing Lars Aarønæs Nesset prestegard

FREDAG
30.08

SØNDAG
01.09 B
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TORSDAG
29.08

DAG KL PROGRAMPOST MEDVIRKENDE STED

TORSDAG
29.08 19.00-21.00 Bokkafé Jon Michelet og Vigdis Hjorth 

Programleder: Merete Bratsberg Aae Averøy samfunnssal
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the norwegian festival of international literature

bjørnsonfestivalenBarneprogram Molde:

Program Nesset:

Program Averøy:

Billetter:
BILLETTER FÅR DU KJØPT HOS:
www.bjornsonfestivalen.no 
Ved inngangen til de ulike arrangementene.
På Plassen hele festivaluka fra kl 10.00 til 19.00.
Festivalpass:
• Dagspass kr. 400,-
• Ukespass kr. 1200,-

Festivalpass gir uhindret adgang til alle våre arrangementer, med unntak av 
Kulturcruiset i Eikesdal. Ved utsolgte arrangement blir publikum med ordinær 
billett prioritert. Festivalkontoret på Alexandra hotell er åpent hver dag under 
festivalen fra 10.00 til 20.00.

Vi regner med endringer i programmet. For oppdateringer se www.bjornsonfestivalen.no
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Bjørnsonvenner:
Arkitektkontoret BBW AS, Nesset Sparebank, Odd Ivar Thue AS, Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS

Vår generalsamarbeidspartner:

Bjørnsonfestivalen takker følgende bidragsytere:

Våre samarbeidspartnere:

Våre støttespillere:

BILLETTER FÅR DU KJØPT HOS:
www.bjornsonfestivalen.no 
Ved inngangen til de ulike arrangementene.
På Plassen hele festivaluka fra kl 10.00 til 19.00.
Festivalpass:
• Dagspass kr. 400,-
• Ukespass kr. 1200,-

Festivalpass gir uhindret adgang til alle våre arrangementer, med unntak av Kulturcruiset i Eikesdal. 
Ved utsolgte arrangement blir publikum med ordinær billett prioritert. Festivalkontoret på Alexandra hotell er åpent hver 
dag under festivalen fra 10.00 til 20.00.

Nok engang har festivalledelsen sydd 
sammen et mangfoldig og spennende 

program. Årets bidragsytere kommer til å 
underholde og engasjere, men kanskje også 

provosere? 

Bjørnson hadde mot til å sette dagsorden 
og å si det han mente. Det samfunns-

engasjementet som han viste, bør inspirere 
oss alle. Jeg håper at publikum kjenner sin 
besøkelsestid og finner veien til arrange-

mentene både i Molde og Nesset.

Lykke til med festivalen!

Torgeir Dahl
Ordfører i Molde kommune

Aldri eller sjeldan har Bjørnson sin kamp 
for minoritetane vore meir aktuell enn i 

desse dagar. Dogmer og ismer overprøver 
menneskerettane og undertrykker 

minoritetar kvar dag.

Dette dokumenterer storheita og den fram-
synte Bjørnson i hans dikting og ikkje minst 

i hans omfattande brevkorrespondanse.
Bjørnsonfestivalen er like aktuell og viktig 

idag som tidlegare.

Lukke til med programmet!
 

Jon Aasen
Fylkesordførar

«Her på Nessets prestegård vokste mine 
inntrykk,» sier Bjørnson om sin barne- og 

ungdomstid i Nesset. 

Gjennom Bjørnsonfestivalen 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 sam-

funn bygges og samfunn rives ned. Norges 
eldste og internasjonale litteraturfestival 

bidrar til å holde liv i denne viktige 
samfunnsdebatten.

Rolf Jonas Hurlen
Ordfører i Nesset kommune


