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liesedi, cons ina, caescrendii public 
oc orei tus Mulempra? Publi-
cae pubi pat, Ti. Vivignostin ad 
conscestam mantiliciem sestemus, 
utum me ego C. Si sis invemum 
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ProgramPost medvirkende sted

Åpning av festivalen. folketale+kunstneriske innslag+
utdeling av Bjørnsonstipendet

Om Joseph Conrad og Mørkets hjerte

Utenlandsk skjønnliteratur

Generalprøve “TIL KONGO!”

Foredrag om Brecth?

Alt som er i himmelen

Åpning av festivalutstilling.
kulturelle innslag og bevertning
Fole god bok til frokost

Skolebesøk på 5. trinn

Skolebesøk i videregående

Seminar: Totalitære regimer 

Lunsjarrangement om noveller: 
Merethe Lindstrøm og Ingvild Rishøi
Dokumentariske tegneserier og åpning av 
tegneserieutstilling
Nordmenns selvforståelse og verdensbilde og Bjørn-
stjerne Bjørnsons betydning for utviklingen av dette.

Folketale+kulturelle innslag

Kristiansund og Molde - byene, historien, litteraturen

Afrika, Kongo, Moland & French

Min din og Sofies verden -Familiearrangemen

Premiere på Teatret Vårt sin forestilling “Til Kongo”

Samtale mellom Karl Ove Knausgård og Maria Zennstrøm

Litteraturquizz

Fole god bok til frokost

Skolebesøk på 5. trinn

Skolebesøk i småskolen

Skolebesøk 6./7. trinn

Skolebesøk Romsdal videregående

Eldrearrangement: Musikken begynner igjen. Dikt, 
songar og historier 1972-2012
Lunsjarrangement om Syrisk oppvekstlitteratur: Sara Azmeh 
Rasmussen og Skyggeferden, Khaled Khalifa og Hatets Lovsang

Folketale og kulturelle innslag

Guden som fall. Hulda Garborg og Bjørnstjerne Bjørnson

Soldaten som helt: Bagdad Indigo og Et mord i Kongo.

Familiearrangement: Pling i bollen!Rim og regler.

Nordisk Råd-vinner

Hva er det med fjell?

Musikken begynner igjen. Dikt, songar og historier 1972-2012

Detektimen

Lyrikk og musikk

Fole god bok til frokost

Møt fribyforfatterne: 
Lunsjarrangement på internasjonal kafé.

Lyrikk?

Til Kongo

Folketale og kulturelle innslag

Familiearrangement om Svein og Rotta

Tibet - menneskerettighetssituasjonen og situasjonen 
for tibetanske forfattere.

Kunsten å skrive

Konsert/Avslutning -må bestemmes
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16.00 - 17.00

19.00- 20.00

20.00-21.30

20.00 - 21.00
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Formiddag
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13.00

13.30 - 14.30
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08.00 - 08.30
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17.30-18.30
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19.00 - 20.30

21.00 - 23.00

22.00 - 23.00

09.00 - 09.30

11.30 - 12.30

13.00 - 14.00

13.00 - 14.30

15.00 - 15.40

16.00 17.00
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00.00 - 00.00

onsdag 29.08

torsdag 30.08

Fredag 31.08

Lørdag 01.09

Sara Mats Azmeh Rasmussen

Jeremy Hawthorn

Alain Mabanckou og Marguerite Abouet

Teatret Vårt

Vigdis Hjort ??

Karl Ove Knausgård og Thomas Wågström

Festivalutstiller, diktopplesing ved Ann Kavli?

Erlend Nødtvedt

Marit Nicolaisen

Jørn Lier Horst

Khaled Khalifa, Srdja Popovic, Lina Ben Mehni, 
Dechen Pemba, Elizabeth Baumann, Jonas Gahr Støre. 
PL: Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Tomm Kristiansen
Merethe Lindstrøm og Ingvild Rishøi

Morten Harper

Nina Witoszek

Foketale: Hanne Nabintu Herland. 
Diktopplesing ved Hedvig Wist?

Hedvig Wist og Mette Karslvik. Programleder Ane Nydal

David Van Reybrouck og Morten strøksnes.

Jostein Gaarder

Teatret Vårt

Karl Ove Knausgård og Maria Zennstrøm

Mette Karlsvik

Marit Nicolaisen

Ingvild Rishøi og Bendik Kaltenborn

Jørn Lier Horst

Morten Harper

Edvard Hoem og Hilde Brunsvik. 
Med Dag Filip Roaldset på piano.

Sara Mats Azmeh Rasmussen, Khaled Khalifa, 
Geir Juell Skogseth

Per Edgar Kokkvold

Arnhild Skre

Geir Angell Øygarden og Morten Strøksnes

Ingvild Rishøi og Bendik Kaltenborn

Merethe Lindstrøm

Henrik Svensen og Stein P. Åsheim

Edvard Hoem og Hilde Brunsvik. 
Med Dag Filip Roaldset på piano.
Jørn Lier Horst og Torkil Damhaug. PL: Marius Aronsen

Ann Kavli+musiker

Torkil Damhaug

Philo Ikonya, Nada, Ammar, Gilles, Asieh Amini 

Aina Villanger, Erlend Nødtvedt, Paal- Helge Haugen.

Teatret Vårt

Marit Nicolaisen

Dechen Pemba, Chungdak Koren

Hans Olav Brenner, Ingvild Rishøi m fl.

Alexandraparken

Storyville

Storyville

Teatret Vårt

Molde Bibliotek

Teatret Vårt

Plassen

Fole Godt

Teatret Vårt

Storyville

Syd

AP

Syd

Storyville

Biblioteket?

Teatret Vårt

Storyville?

Plassen/Bar Alex?

Fole Godt

Teatret Vårt

Storyville

AP

Syd

Storyville

Biblioteket

Teatret Vårt

Syd?

Teatret Vårt

Teatret Vårt

Storyville/Bar A?

Fole Godt

Storyville

?

Teatret Vårt

Taket /AP

Biblioteket?

Storyville

Teatret Vårt

dag kL

Program Bjørnsonfestivalen 2012 molDe

inn med 
program for Nesset.
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Livet og litteraturen Merethe Lindstrøm
- Dager i stillhetens historie 

- Noveller med Lindstrøm og Rishøi

ALT SOM ER I HIMMELEN – og litt til 

– med Karl Ove Knausgård og Thomas Wågström 

– med Maria Zennström og Karl Ove Knausgård

BOKKAFÉ 
PÅ AVERØYA

Hvor tett kan litteraturen komme inn på livet? Hvordan skrive fram det 
egne, virkelige livet, altså få tekst til å uttrykke levende liv? Mange for-
fattere har arbeidet med dette de siste årene, men få lykkes like godt som 
den svenske forfatteren Maria Zennström. Hennes seneste bok, som 
bærer tittelen Hur ser ett liv ut om man inte har tillräckligt med kärlek?, 
er skrevet i dagboksform og gir et nært og ærlig bilde av en kvinnes 
lengsel etter barn, etter kjærlighet, forsoning med familien – ja, etter en 
mening med livet. Maria Zennström er forfatter, filmregissør og kritiker, 
med ett bein i Russland og ett i Sverige. Den prisbelønte romanen 
hennes kommer på norsk høsten 2012, oversatt av Karl Ove Knausgård, 
som her møter henne til samtale om livet, litteraturen og møtepunktene 
dem i mellom. 

Merethe Lindstrøm har et omfattende forfatterskap bak seg, og i 2011 
utkom Dager i stillhetens historie. - Stillhet kan også være en samtale, 
har Lindstrøm uttalt, og i romanen møter vi det eldre ekteparet Eva og 
Simon som av ulike grunner ikke snakker om fortiden. Romanen han-
dler blant annet om kjærligheten mellom to mennesker, og om hvordan 
to mennesker som har levd hele sitt liv sammen kan ha en nærhet, men 
også en veldig stor avstand mellom seg. Med Dager i stillhetens historie 
befestet Lindstrøm sin posisjon som en av landets aller fremste forfattere 
og mottok både Nordisk Råds litteraturpris og Kritikerprisen for beste 
voksenbok. Romanen var også nominert til Ungdommens kritikerpris og 
P2-lytternes romanpris. Under Bjørnsonfestivalen kan du møte henne 
i samtale med Ane Nydal, litteraturkritiker i Morgenbladet og leder for 
litteraturprogrammet ved Fjøsfestivalen i Melhus.

Møt to av Norges fremste forfattere og novellister, Merethe Lindstrøm 
og Ingvild Rishøi, i en samtale om novellen som sjanger. 
Blant spørsmålene som vil bli diskutert er: Hva kjennetegner noveller? 
Hvilke utfordringer er særskilte for novelleforfattere? Har novellen 
lavere litterær status enn romanen, og i tilfelle hvorfor? 
Merethe Lindstrøm mottok Nordisk Råds litteraturpris i 2011 for 
romanen Dager i stillhetens historie, men var også nominert til den 
samme prisen for novellesamlingen Gjestene i 2008. Ingvild Rishøi kom 
i 2011 ut med den rørende og velskrevne novellesamlingen Historien 
om fru Berg som fikk en strålende mottakelse. Arrangementet ledes av 
Angela Hagen, Molde-bosatt forfatter fra Rauma som selv debuterte 
med novellesamlingen Mørk bil bak i fjor.

«Ligger man på ryggen og kikker opp på himmelen en sommerdag, 
går det ikke mange minuttene før man ser en kjent form i skyene der 
oppe,» skriver Karl Ove Knausgård i essayet som innleder boka Alt 
som er i himmelen (2012). Skyene likner tankene våre, skriver han, 
de er også «noe som kontinuerlig oppstår og styrter sammen». I dette 
samarbeidsprosjektet har Karl Ove Knausgård og fotografen Thomas 
Wågström på hvert sitt vis rettet blikket mot skyene. Resultatet er over-
raskende spenningsfylt og tankevekkende, og får oss til å se det luftige 
naturfenomenet med helt nye øyne. Thomas Wågström er en av Sveriges 
mest anerkjente fotografer, blant annet kjent for en fotoserie av barske 
boksere. Møt Knausgård og Wågström i samtale med den engasjerte 
leseren og fotografen Morten Krogvold, som også er kunstnerisk leder 
for fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund.

merethe Lindstrøm kommer 
til Sveggen velhus, Averøy, for å 
samtale om sitt forfatterskap, særlig 
om sin siste bok Dager i stillhetens 
historie. Programleder er Merete 
Bratsberg Aae. Musikalsk innslag 
ved Line Kristiansen Cancino. En-
kel kafé. Billetter kr 200,- kjøpes 
i døra. 
NB! Festivalpass gjelder ikke på dette 
arrangementet. Det blir skiltet fra bom-
stasjonen ved Atlanterhavstunnelen.

merete Bratsberg aae er ansatt 
ved Kristiansund videregående 
skole der hun underviser i norsk, 
engelsk, historie og samfunnsfag. 
Hun er leder for Averøy kulturkafé, 
er en pådriver for lesesirkler og un-
derviser ungdom i kreativ skriving. 

Line kristiansen Cancino er ut-
dannet teater, spansk og norsklærer, 
pensjonert cirkusartist, trebarns-
mamma som til daglig underviser 
ved Averøy Ungdomsskole. Som 
frilans er hun i tillegg aktivt med 
innen scenekunst, både som 
instruktør, regissør, musiker og 
danser.

NB!
trenger bilde

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      
TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00   
STORYVILLE      



6 7

the norwegian festival of international literature

bjørnsonfestivalen Molde og Nesset  29. august til 2. september 2012 For billetter og mer info om festivalen, gå inn på www.bjørnsonfestivalen.no

To generasjoner 
- Hedvig Rossbach Wist og Mette Karlsvik

Rungende,
syngende,

tenkende!
- Erlend O. Nødtvedt, Aina Villanger 
og Henning H. Bergsvåg

Under årets festival står et helt 
spesielt generasjonsmøte på 
programmet. Nordvestlandsforfat-
terne Hedvig Rossbach Wist (86) 
og Mette Karlsvik (33) har skrevet 
mye om Molde og Kristiansund, 
og når de omsider treffes skal 
de blant annet snakke om de to 
byene og hvordan de har preget 
forfatterskapene deres. Hedvig 
Rossbach Wist er opprinnelig fra 
Molde, men har bodd i Kristian-
sund det meste av sitt voksne liv. 
Hun er kjent og kjær for mange 
for sine dikt i både lokalaviser og 
diktsamlinger, og for sine lokal-
historiske skrifter. Hun var også 
en av de aller første forfatterne 
Mette Karlsvik leste som barn 
under oppveksten i Frei. I dag er 
Karlsvik forfatter og journalist og 
har jobbet med mange sjan-
geroverskridende prosjekt. Hun 
Fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris 
i 2005 for Vindauga i matsalen 
vender mot fjorden, og i fjor ble 
hun nominert til Brageprisen for 
romanen Bli Björk. Programleder 
er Ane Nydal, litteraturkritiker i 
Morgenbladet og leder for littera-
turprogrammet ved Fjøsfestivalen 
i Melhus.

Occum fugit quam, consectorit, 
quiae noneceped ut fuga. Et vo-
luptium, vel et a idebis que volenis 
sitae entibus, officae vit offic tem 
lam verior aut etur?
Offic to dolupta teculpa nam 
dolest optatur, seritae culles ullaut 
omnimaio omnim hicatur, sinvel 
imagnam esto eaqui optatur, offic 
torrum renim eatate moluptatum 
autatio. Ut dellentia solorep eritat 
explicit, omniatemqui doloratur 
simi, ande id quati nobis eostrum 
ullab inveria quodit omnitem 
fugitiur?
Henteceatus volorum cus, utem 
ulpa doluptatis moluptur asped 
quasitium quis sam inus, nonsect 
atecescimus dolupta esequi ut 
magnimi ncient quatem quam 
quamet dias ad quame in eicient 
vel iur a et ius.
Dusdant laboratur, arcitatiur aut 
facitia cone nobis accatquide c

Sku ikke diktbøkene på hårene! De kan romme fortellingen om univer-
sets opprinnelse, den mangslungne og eventyrlige historien til Norges 
nest største by, eller ta deg med på en togreise over Hadrians mur. Møt 
tre unge poeter som har blikk for de store sammenhengende, de vesen-
tlige detaljene og språkets mange muligheter. Om du tror at dikt er noe 
tørt og smått, har du ikke hørt Erlend O. Nødtvedt, Aina Villanger og 
Henning H. Bergsvåg! Programleder: Cathrine Strøm.

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      

Kunsten å skrive 
– Hans Olav Brenner, Ingvild Rishøi og Vigdis Hjorth 

Hvordan blir egentlig litteraturen 
til? 

Hans Olav Brenner, kjent for 
mange som tidligere programleder 
i Bokprogrammet på NRK og 
nå fra serien Brenner– Historier 
fra vårt land på samme kanal, har 
utforsket dette i boka Om å skrive. 
Der intervjuer han 15 av Norges 

mest kjente forfattere som gir sine 
personlige beretninger om intense 
og svært ulike skriveprosesser. De 
besvarer blant annet spørsmål om 
hvorfor de skriver, hvordan de job-
ber, hva de sliter med og hvordan 
karakterene får liv. Blant dem han 
intervjuer er Ingvild Rishøi, ofte 
omtalt som en av landets mest 
lovende unge innen skjønnlit-

teraturen. Sammen med Vigdis 
Hjorth, prisbelønt, veletablert 
og med et stort og viktig forfat-
terskap bak seg, vil de snakke om 
hvordan bøker blir til.

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00   
STORYVILLE      

Ann Kavli
om frukost og lunsjprogram Mangler tekst 

p e r i f e r iForlaget Margbok utlyser roman-konkurranse 
med tema periferi. 

Vi legger ordets videste tolkning og betydning som 
grunnlag for teksten. Ytterkanter: sosiologisk, 

psykologisk, geografisk eller politisk.

Vinneren av romankonkurransen mottar NKR 150 000*

Frist for innlevering: 10.januar 2013

Se mer om innlevering på  www.margbok.no 

Bidragene leses anonymt av juryen: 
Jon Michelet (forfatter), Kjersti Kollbotn (forfatter)

og Lene E. Westerås (forlagsredaktør)

Margbok, Strandveien 95, 9006 Tromsø

*Inkl. første royalty. Juryen forbeholder seg retten til ikke å 
utpeke en vinner om bidragene ikke holder høy nok kvalitet.

Romankonkurranse 2013

MARGbok
Strandveien 95, 9006 Tromsø
www.margbok.no
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Klassikeren 
Mørkets hjerte 
– Jeremy Hawthorn om Joseph Conrad

Til Kongo er en forestilling hvor 
tre norske skuespillere prøver å 
forstå hva som kan få unge norske 
menn til å slippe alt og reise på 
eventyr inn i det mørkeste Afrika.
 
Forestillingen starter i en klaus-
trofobisk fengselscelle i Kisangani 
og belyser tilsynelatende vennska-
pet mellom Tjostolv Moland 
og Joshua French. Men dette er 
kun på overflaten. De tre norske 
skuespillerne leter etter svar, men 
vikler seg lenger og lenger inn 
i et moderne drømmespill hvor 
det ikke finnes svar; hvor det ikke 
finnes noen sannhet; hvor det 
ikke finnes virkelighet. Det som er 
igjen er kun fiksjon og drømmer.
Det viser seg at de tre skuespill-
erne finner flere og mer interes-
sert karakterer enn de biografiske 
personene Moland og French.
 
På samme måte som kapteinen 
Marlow i Heart of Darkness 
trenger lengre og lengre inn i den 
afrikanske jungel, trenger skue-
spillere dypere ned i menneskets 
underbevissthet. Her utfordres 
de av sine egne fordommer og 
fascinasjoner, barbariske ten-
denser og ekstreme påkjenninger. 
Forestillingen undersøker hva som 
skjer når mennesket overskrider 
sivilisasjonens grenser og gir etter 
for de lavere instinkter som ag-
gresjon, hevn og vold.  De norske 
skuespillernes egne historier 
flettes sammen med den symbol-
ske romanfortellingen til Joseph 
Conrad og publikums fordommer 
overfor det primitive Afrika, så 

vel som overfor de to dødsdømte 
nordmenn. Vennskapet, even-
tyret og brytningen mellom helt 
og anti-helt er bare toppen av et 
isfjell. Under ulmer kolonialismen, 
rasisme, dødsstraff, Afrika, medias 
forenkling og norsk utenrikspoli-
tikk.

 Det er fjorårets Heddapris-vinner 
Peer Perez Øian som har regien. 
Sammen med koreograf Ingri 
Fiksdal legger han til rette for 
en forstilling med et sterkt fysisk 
uttrykk. Teksten spenner seg 
mellom Joseph Conrads Heart of 
Darkness og nyskrevede tekster av 
Kristian Lykkeslet Strømskag og 
ensemblet. Tekstutviklingen er en 
sparringsprosese mellom regissør, 
dramaturg, koreograf og skuespill-
erne.
 
Rollene spilles av Herman Bern-
hoft som i 2011 mottok Hedda-
pris for sin rolle som «Osvald» i 
Teatret Vårt sin oppsetning av 
«Gjengangere». Bjørnar Lisether 
Teigen som har vært tilknyttet 
Teatret Vårt i mange år og Eldar 
Skar, hjemvendt Moldegutt, er de 
to andre eventyrerne. 

Joseph Conrads roman Mørkets 
hjerte (1902) har inspirert en 
lang rekke filmmakere, forfattere, 
musikere og andre kunstnere. Den 
er en del av verdenslitteraturen, 
og romanen har vært gjenstand 
for betydelig litteraturvitenska-
pelig forskning. Mørkets hjerte 
er også en av inspirasjonskildene 
til teaterstykket Til Kongo som 
har premiere under Bjørnsonfes-
tivalen. Romanen tar oss med til 
det indre av Kongo, og mye av 
handlingen foregår på elvedamper 
nedover floden med kaptein 
Marlowe bak roret. Hans ferd til 
den innerste handelsstasjonen og 
til den myteomspunnete,  barba-
riske og kultiverte Kurtz, er både 
en ytre reise i det kolonialiserte 
Kongo, men også en indre reise 
preget av mørk og melankolsk 
stemning.  Under Bjørnsonfes-
tivalen vil Conrad-eksperten 
Jeremy Hawthorn fortelle om 
både romanen og forfatteren. 
Hawthorn er professor i moderne 
britisk litteratur ved NTNU og 
har studert Joseph Conrad i en 
årrekke. Han har mottatt en rekke 
priser, deriblant The Ian P. Watt 
Prize for Excellence in Conrad 
Shcolarship. Arrangementet vil 
foregå på engelsk.

Av Kristian Lykkeslet Strømskag 
Regi: Peer Perez Øian 
Scenografi: Thomas Bjørnager 
Koreografi: Ingri Midgard Fiksdal 
Med: Herman Bernhoft, Bjørnar 
Lisether Teigen og Eldar Skar

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00   
STORYVILLE      

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00   
STORYVILLE      

Bli med til Kongo 
– med David Van Reybrouck og Morten Strøksnes

Komisk galskap 
og fininnstilte 
barneblikk
Alain Mabanckou

Kongo er et av verdens største land, har en kompleks og brutal historie 
og er en del av Afrika mange nordmenn vet lite om. Belgiske David Van 
Reybrouck, forfatter, dramatiker og journalist, har gjort en rekke reiser 
til landet midt i Afrika, og i fjor utkom storverket hans Kongo. I Afrikas 
hjerte på norsk. Her føres leseren med på en lærerik reise som gir innb-
likk i slavehandelen og gummiproduksjonen, det belgiske koloniveldet, 
kampen for uavhengighet, Mobutus brutale diktatur og forklarer årsak-
ene til krigene som har herjet landet fra 1996 - de dødeligste konflik-
tene siden annen verdenskrig.  Kongo. I Afrikas hjerte fikk glimrende 
anmeldelser, og Reybrouck gjorde flere hundre intervjuer i Kinshasas 
slum, i små landsbyer og med utvandrete afrikanere i forbindelse med 
bokarbeidet. Under festivalen møter han Morten Strøksnes, forfatteren 
og journalisten som fikk Brageprisen for boka Et mord i Kongo i 2010. 
Boka forteller historien til nordmennene Tjostolv Moland og Joshua 
French som ble dømt til døden som fremdeles sitter fengslet Kongo for 
drapet på sjåføren Abedi Kasongo.

Alain Mabanckou skriver bøker som setter fantasien i sving, får latteren 
til å boble og beina til å ville danse. Mabanckou vokste opp i Kongo-
Brazzaville, og er en av Frankrikes mest leste og prisbelønte forfattere, 
med ti romaner og en rekke dikt- og sakprosabøker på samvittigheten. I 
hans seneste bok på norsk, I morgen blir jeg tjue, ser vi 60- og 70-tallets 
Kongo-Brazzaville gjennom unge Michels øyne. Det er en sprelsk barn-
domsskildring som gir et annerledes innblikk i landets politikk, kultur 
og historie. Møt ham i samtale med forfatter Vigdis Hjorth.

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      
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Detektimen 
- Jørn Lier Horst og Torkil Damhaug

Bergtatt
- Stein P. Aasheim og Henrik Svensen om fjellets betydning

Idémylder og skrivetørke
- Jostein Garder

Hulda Garborg
- Arnhild Skre

Fredag kveld møtes to av landets mest populære krimforfattere til årets 
detektime.  Jørn Lier Horsts bøker om den jordnære og sympatiske 
politimannen William Wisting ved Larvik politistasjon har fått en stor 
tilhengerskare, og i 2011 mottok han Bokhandlerprisen for Vinterstengt. 
Til Bjørnsonfestivalen kommer han med den rykende ferske boka 
Jakthundene, den åttende boka om William Wisting. Torkil Damhaug 
mottok årets Rivertonpris for Ildmannen, en sterk psykologisk krim. I 
begrunnelsen for tildelingen skriver Rivertonklubben «Boken tar grep 
fra første side, fanger leseren i et univers som er ulidelig vondt, sterkt og 
ikke minst aktuelt. Den tar blant annet opp det å vokse opp med ulike 
røtter, utnyttelse av ungdom, det vingeklippede sinn, den forsømte, og 
ansvarsfraskriveren».  Torkil Damhaug er utdannet lege og har job-
bet ved ulike psykiatriske institusjoner. Jørn Lier Horst derimot er 
etterforskningsleder i politiet, og kjenner godt miljøene og metodene 
han skriver om. På festivalen skal de blant annet snakke om hvordan 
bakgrunnene deres preger bøkene de skriver. Programleder for kvelden 
er Marius Aronsen, redaktør i Bokklubben.

På den ene siden er berg og fjell vidunderlig håndfast og konkret. På 
den andre siden knyttes de øyeblikkelig til svimlende stup, rennende 
svette, mestring og glede. Og ikke minst til dype lengsler og følelser som 
undring og ærbødighet, vemod, frykt og respekt. Under Bjørnsonfesti-
valen møtes geologen Henrik Svensen og eventyrer Stein P. Aasheim 
til en samtale om fjell og fjellenes betydning for mennesker. Begge er 
uhelbredelig besatt av fjell i ulike form, dog med noe ulikt utgangspunkt. 
Svensen er akademikeren som har studert bergarter og fjellenes historie. 
Stein P. Aasheim er eventyreren og forfatteren som har levd ut mange 
av sine drømmer i naturen. Det litterære utgangspunktet for samtalen 
er Henrik Svensens bok Bergtatt – fjellenes historie og fascinasjonen 
for det opphøyde og Petter Wessel Zapffes Barske glæder som kom 
i ny utgivelse i fjor med forord av Stein P. Aasheim. Svensens bok er 
en kombinasjon av geologisk fagkunnskap og kulturhistorie, krydret 
med selvironiske beretninger om hans egen streben etter å bli en ekte 
fjellmann. Forfatter, filosof og fjellklatrer Peter Wessel Zapffes (1899-
1990) legendariske essaysamling Barske glæder er en samling essays 
om friluftsliv, til tider hylende morsomme, men også samfunnskritiske 
med temaer knyttet både til naturvern og tankens frihet. Boka har høy 
status hos svært mange friluftsinteresserte, og i 2008 kåret sågar Norsk 
Fjellfestival boka til beste norske fjellbok gjennom tidene. Programleder 
er Gunhild Aaslie Soldal, journalist i friluftsmagasinet UTE. Ar-
rangementet er et samarbeid mellom Bjørnsonfestivalen og Molde og 
Romsdals Turistforening.

Jostein Gaarder har en meget variert produksjon bak seg, og har blant 
annet skrevet filosofiske bøker for barn, ungdom og voksne. I Idémylder 
og skrivetørke forteller og leser Gaarder fra Sirkusdirektørens datter, 
en voksenroman om et unntaksmenneske som velger å leve på siden av 
virkeligheten fra første dag. Her har fantasien og de mange fortellingene 
nærmest fått fritt spillerom, og fortellegleden, fantasirikdommen og de 
finurlige sammenhenger i denne romanen gir minst like store opplevel-
ser som filosofien og mysteriene i romaner som har gjort forfatteren til 
et verdensnavn.

I biografien Hulda Garborg. Nasjonal strateg får leseren innblikk i et 
usedvanlig innholdsrikt og allsidig kunstner- og kvinneliv. Hulda Gar-
borg var forfatter og journalist med en omfattende produksjon. Hun var 
utrettelig opposisjonell og engasjerte seg i en rekke ulike saker. Hun var 
også en populær dramatiker og oversetter og grunnlegger av Det Norske 
Teatret. I tillegg skapte hun bunader og folkeviseleik og var ifølge 
forfatter, journalist og historiker Arnhild Skre en av de mest bereiste og 
samtidsorienterte kulturarbeiderne Norge har sett. Arnhild Skre mot-
tok Brageprisen for biografien i 2011, og i juryens begrunnelse står det: 
«Garborgs livshistorie blir en fortelling om Norge mellom moderniser-
ing og nasjonalisme, men også en berettelse om Huldas klassereise fra 
deklassert middelklasse via bohemliv til nasjonalt ikon». Gjennom hardt 
arbeid skaffet Hulda seg etter hvert en maktposisjon i et svært manns-
styrt Norge. Hun hadde et krevende ekteskap med Arne Garborg og 
et sterkt forhold til Bjørnstjerne Bjørnson. Det sistnevnte forholdet er 
hovedtema når Arnhild Skre gjester både Molde og Nesset med fore-
draget Guden som fall. Hulda Garborg og Bjørnstjerne Bjørnson.

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      LØRDAG 01.09 KL. 19.00                TEATRET VÅRT
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Vannevar
Kunstnersenteret Møre og Romsdal presenterer i samarbeid med Bjørnsonfestivalen Hanne Frey Husø sin utstilling Vannevar.

En reise inn i en fremmed verden befolket av underlige og fascinerende 
figurer.

Kunstneren har bygget opp et eget univers som vi får besøke gjennom 
hennes serie med animasjonsfilmer. Et særegent visuelt uttrykk akkom-
pagneres av skjør, vakker musikk.  I filmene introduseres vi for hoved-
personen Vannevar, og følger ham på en ferd over havet til en fremmed 
øy. 
Det skrevne ord og historiefortelling danner et gjennomgående tema i 
filmene; Vannevar møter personer som alle skriver eller arkiverer histo-
rier.  Publikum konfronteres med spørsmål knyttet til historienes rolle 
i våre liv. Vi bygger våre liv rundt historier. Noen velger vi selv, andre 
overføres mer eller mindre bevisst til oss. Vannevars ferd er med på å 
bevisstgjøre noen av disse strukturene.
Animasjonene er nitid utført, og kombinerer tegning, collage og figu-
ranimasjon. Et dataspill tar tematikken fra filmene videre, og lar også 
publikum ta aktivt del i historien. I løpet av utstillingsperioden presen-
terer også kunstneren et objektteater i gallerirommet, hvor vi møter igjen 
noen av figurene fra filmene.

Serieglobus
Tegneserieutstilling
Internasjonalt utgis dokudrama, populærvitenskap, reisereportasjer, 
biografier, selvbiografier og samtidskommenterende tegneserier i et 
antall vi ikke har sett maken til. Virkelighetsbaserte tegneserier er så 
absolutt ikke noe nytt, men det faglige ambisjonsnivået og den kunst-
nerlige og polemiske innsatsen har blitt betraktelig hevet i nyere tid. 
Jurist og skribent Morten Harper skal sammen med oversetter Thomas 
Lundbo åpne utstillingen Serieglobus på årets festival. Blant utstillerne 
er USAs mest omstridte tegneserieskaper, Ted Rall. Hans skråblikk på 
Afghanistankrigen og hvordan den påvirket det afghanske folket har 
blitt gjengitt i boka Afghan Sketchbook, og nå er deler av den her på 
Bjørnsonfestivalen. Guy Delisle er kulturforvirret tegnefilmarbeider 
i Nord-Korea. Han tegner ut frustrasjonene over regimets totalitære 
kontroll som sarkastiske anekdoter fra hotellrommet. Andre utstillere er 
Matt Bors (USA), Didier Lefévre og Emmanuel Guibert (Frankrike), 
Joe Sacco (USA), Sarah Glidden (USA), Rutu Modan (Israel), Lene 
Ask (Norge), Anton Kannemeyer og Conrad Botes (Sør Afrika) og 
Burma Chronicles.
Harper skriver fast om tegneserier for Dagens Nærlingsliv, Le Monde 
diplomatique og Numer. Han har de siste fem årene holdt et hundretalls 
kurs om tegneserier for skoler over hele landet, og vi er stolte av nå å 
kunne presentere ham for skolene i Molde.

Min, din og Sofies verden Jørn Lier Horst 
på skolebesøk

Svein og Rotta

Pling i bollen
Familiearrangement med 
Ingvild Rishøi og 
Bendik Kaltenborn

Filosofiske spørsmål flettes sam-
men med bilder til en fortelling 
om vennskap, kjærlighet og sorg 

- og om det å våge å leve sitt eget 
liv. I min, din og Sofies verden 
skal Jostein Gaarder utfordre 
barnas fantasi med spørsmål som 
”hvor kommer verden fra?”. Slik 
åpner nemlig den lille boken 
“Det spørs”, der Jostein Gaarders 
spørsmål står på venstre side, 
mens Akin Düzakins tegninger 
følger på høyre. 

Boken arrangementet spinner 
rundt har høstet fabelaktige kri-
tikker landet over, og vi kan love 
en eventyrlig stund for både store 
og små.

Jostein Gaarder møter du også 
onsdag i samtale med stipendvin-
neren, og i Sirkus med Gaarder på 
lørdag.

Kriminalforfatter Jørn Lier Horst 
arbeider til daglig som etterfor-
skningsleder i politiet i Vestfold. 
Med sine bøker om politiførste-
betjent Wisting og etterfor-
skningsgruppen Hunter, regnes 
han som en av Norges fremste 
krimforfattere. Horst besøker 
skoleklasser med et foredrag som 
først og fremst er ment å skape 
leselyst og nysgjerrighet. Utgang-
spunktet er boka Kriminalteknikk 
hvor han tar leserne med innen-
for politisperringene og med i 
åstedsarbeidet. Han forteller med 
autentiske åstedsbilder fra saker 
han har arbeidet med, og hvordan 
han tar med seg sin erfaring som 
etterforskningsleder inn i bøkene 
sine. Med seg har han også noen 
små krimgåter for skarpe hjerner.

Svein og Rottas actionfylte hverd-
ag har underholdt barn i flere land 
siden 1996, og lørdag kommer de 
på besøk til Molde Bibliotek! 

Marit Nicolaysen skal fortelle 
og lese opp fra det som har blitt 
Norges mest populære barne- og 
ungdomsserie, om Manchester 
United-supporteren Svein, og hans 
rotte Halvorsen (som for øvrig er 
ihuga Liverpoolsupporter).

Marit Nicolaysen skal også besøke 
skolene i Nesset på torsdag, og 
Kvam skole på fredag.

Smårampete rim og regler og 
fantastiske tegninger står på me-
nyen når forfatter Ingvild Rishøi 
og illustratør og tegneserieskaper 
Bendik Kaltenborn inviterer store 
og små til familiearrangement. 

Ingvild leser mens Bendik tegner, 
og utgangspunktet er boka Pling 
i bollen. Fine og ufine barnerim 
som de ga ut sammen i 2011. 
Boka er full av språklig opp-
finnsomhet, fortellerglede, rim og 
rytme, rampestreker, tulleord og 
absurde situasjoner. Alt illustrert 
av Kaltenborn som har mottatt en 
rekke priser for sine illustrasjoner 
og tegneserier. Et par av diktene 
er faktisk tegneserier, et morsomt 
og originalt grep som fungerer 
svært godt i boka. Pling i bol-
len vant Kulturdepartementets 
pris for barne- og ungdomsbøker 
i 2011, i kategorien for beste 
bildebok.

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     
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Folketalene

Nina Witoszek og norsk tenkemåte

Festivalen blir offisielt åpnet 
med onsdagens folketale, og vi er 
stolte av å kunne presentere Sara 
Mats Azmeh Rasmussen som vår 
første folketaler. Azmeh Rasmus-
sen er norsk- syrisk feminist og 
aktivist som aktivt arbeider for 
muslimske kvinners, homofiles og 
transpersoners rettigheter. Hun 
ble i mai i år tildelt Fritt Ords Pris 
for sitt modige og kompromiss-
løse engasjement for individets 
ukrenkelighet, for ytringsfrihet og 
religionskritikk. Under arrange-
mentet annonseres også årets 
Bjørnsonstipendvinner, og vi får 
musikalske innslag fra Tora Aug-
estad og Stian Carstensen.

Torsdag setter vi politisk kor-
rekthet på prøve. Folketaleren 
stiller seg ofte kritisk til allment 
aksepterte majoritetsoppfatninger, 
og går ikke av veien for en heftig 
debatt. Hanne Nabintu Herland 
er født og oppvokst i Afrika, og 
kjennetegnes av ønsket om en 
høynet respekt for forskjellighet, 
ulike meninger og større individu-
ell frihet.  I tillegg til talen blir det 
diktopplesning ved Hedvig Wist 
og musikk fra Møremusikantane.

”Ytringsfriheten er ikke et problem, 
men en menneskerett. Men den er 
mer enn det; den er et fundament for 
de andre menneskerettighetene,..” 
Selvoppnevnt ytringsfrihetsfunda-
mentalist og Norges pressegeneral 
Per Edgar Kokkvold er fredagens 
folketaler, og skal snakke om net-
topp retten til å si det andre ikke 
liker å høre.
Ifølge Per Edgar Kokkvold er ikke 
ytringsfriheten til for den konven-
sjonelle visdommen og de «kor-
rekte» meningene. Ytringsfriheten 
er først og fremst til for kjettere, 
for avvikere og for annerledes ten-
kende. Men også ytringsfriheten 
må ha sine grenser. Eller gjelder 
den også for Anders Behring 
Breivik, etter det han har gjort?
Talen følges av diverse musikal-
ske innslag og opplesninger ved 
Moldes fribyforfattere Gilles 
Dossou- Gouin, Nada Yousif og 
Ammar Tassaei.

TEKST KOMMER

Nina Witoszek regnes som en av 
Norges skarpeste intellektuelle og 
er kjent for sitt skjeve og borende 
blikk på den norske kulturen. I 
boka hennes The origins of ”the 
Regime of Goodness” er utgang-
spunktet følgende: Ved inngangen 
til det 21 århundre har nordmen-
nene tilsynelatende skapt et av 
de mest fantastiske landene på 
planeten, og fra verden for øvrig 
sitt ståsted er Norge et land med 
velferd, likhet, rettferdighet, 
bekymring for miljøet og opplyst 

samaritanvirksomhet. Hvilke er 
de viktigste årsakene til denne 
utviklingen og til det forfatteren 
kaller ”the Regime of Goodness”. 
Witoszek gjør en gjennomgang av 
norsk kulturhistorie, og er særlig 
opptatt av Bjørnstjerne Bjørnson 
og Fritjof Nansens betydning 
for utviklingen av norske verdier, 
selvforståelse og tenkemåte.

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

TORSDAG 29.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

FREDAG  30.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     
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Ytringsfrihet
Seminar: Totalitære regimer, diktatur og revolusjon 

Kneblet av Kina
– Mangelen på ytringsfrihet i Tibet.

Syrisk oppvekstlitteratur
– Tekst

2011 var et særdeles dårlig år for 
verdens diktatorer, men det er 
fortsatt flere diktaturer, oligarkier, 
teokratier og andre totalitære 
regimer verden over. Så, hvordan 
bekjemper man et totalitært 
regime? Og hvorfor oppstår revo-
lusjoner? Noen av deltakerne har 
allerede gjennomført revolusjonen, 
mens andre står midt i den. Felles 
for dem alle er at de kjemper for 
demokrati og ytringsfrihet. Er 
det noe vi i vesten kan gjøre for å 
hjelpe?
Serbiske Srdja Popovic er en av 
ildsjelene bak frihetsbevegelsen 
”Otpor!” som anvendte seg av 
ikkevoldelig revolusjon for å velte 
deres daværende president Slo-

bodan Milosevic. Kan hans me-
toder benyttes i revolusjonene i de 
arabiske landene? Eller er våpen 
eneste løsning? Han skal møte 
skjønnlitterær forfatter, filmskaper 
og opposisjonist Khaled Khalifa 
og blant annet snakke om den 
omfattende revolusjonen som nå 
finner sted i Syria. Khalifas bøker 
om det forrige al-Assad-regimet 
er forbudt i hjemlandet, men har 
høstet gode kritikker i utlandet. 
Man har også sett hvordan vestens 
inngripen kan føre til positive 
endringer i de totalitære reg-
imene, men at det samtidig kan 
skape kaos og fremmedfrykt. De 
moralske og etiske dilemmaene er 
mange når det kommer til hjelp 

utenfra, og de bør derfor få sin 
plass i debatten. Forsvarsminister 
Espen Barth Eide er derfor blitt 
forespurt om å debattere Norge og 
Vestens rolle i slike konflikter. 
Internasjonale forbrytelser må 
forfølges når krigen er over og 
freden har senket seg, og særlig 
viktig å spørre seg er i hvilken 
grad statene kan manøvrere mel-
lom straffeforfølgelse og amnes-
tier. Jurist Elizabeth Baumann 
skal samtale med internettaktivist 
Lina Ben Mhenni om den van-
skelige overgangen fra opprør til 
fred, og om en revolusjon fører til 
fred i det hele tatt. Ben Mehnni 
ble kjent for en hel verden da 
hun til tross for drapstrusler 

supplerte internasjonale medier 
med uunnværlig informasjon fra 
Jasminrevolusjonen i Tunisia. I 
dag kjemper hun fortsatt mot en 
korrupt og totalitær regjering, og 
frykter et nytt diktatur.

I 1950 invaderte Kina Tibet, og 
noen år seinere måtte Dalai Lama, 
tibetanernes åndelige leder, flykte 
til India. Tibet-konflikten står 
fortsatt uløst, men i offentligheten 
havner den stadig i skyggen av 
andre saker om Kina. Det siste 
halvannet året har flere enn 40 ti-
betanere satt fyr på seg selv i des-
perasjon og for å rette søkelyset 
mot Kinas jerngrep om Tibet. 
Mange av dem er unge buddhist-
munker som fortvilt frykter at den 
tibetanske kulturen står i fare for 
å bli utslettet. Dalai Lama mottok 
Nobels fredsprisen i 1989 for sitt 
arbeid for menneskerettigheter og 
verdensfred men lever fremdeles 
i eksil . Tibetanske forfattere og 
skribenter lever under vanskelige 
kår og uten muligheter for å ytre 
seg offentlig, og i år ønsker Bjørn-
sonfestivalen å rette søkelyset mot 
ytringsfrihetssituasjonen i Tibet. 
En av dem som besøker Molde 
er Dechen Pemba, London-
født tibetaner med en master i 
kinesiske studier og flere reiser til 
Tibet bak seg. Hun er redaktør 

for bloggen High Peaks Pure 
Earth som oversetter og publiserer 
tekster av tibetanske forfattere og 
skribenter. Pemba vil fortelle om 
menneskerettighetssituasjonen i 
Tibet og betydningen av internett 
og sosiale media i kampen for det 
tibetanske folk og det frie ord. 
Med på arrangementet er også 
Chungdak Koren, leder for Den 
norske Tibet-komité. Komiteens 
formål er å støtte tibetanernes rett 
til frihet og selvbestemmelse og å 
informere om brudd på mennesk-
erettigheter, økonomisk utbytting 
og diskriminering av tibetanere. 
I 2011 ble Chungdak Koren 
valgt som ett av to europeiske 
medlemmer til den eksiltibetan-
ske regjeringen i Dharamsala i 
India. Arrangementet vil foregå 
på engelsk og er et samarbeid med 
Den norske Tibet-komité og TV-
aksjonen NRK 2012 Amnesty 
International .to exerruptates 
duciist, comnihilita

Tenk deg en oppvekst hvor du på 
barneskolen blir innmeldt i et pan-
arabisk, sosialistisk parti – det en-
este politiske partiet som er lovlig. 
Du vokser opp i en ett- parti stat 
hvor du våkner opp til utbredt fat-
tigdom, sosiale problemer, mangel 
på økonomisk velferd og mangel 
på politiske rettigheter og borger-
frihet hver dag. Bjørnsonfestivalen 
presenterer i år to forfattere som 
begge skriver om det å vokse 
opp i det muslimske miljøet i 
Syria. Begge skriver fra en kvinnes 
ståsted, begge formidler en 
virkelighet sterkt preget av et for 
oss unaturlig kjønnsrollemønster. 
Likevel har bøkene en vesentlig 
forskjell: kun én av forfatterne er 
selv kvinne. I dette møtet mellom 
Sara Mats Azmeh Rasmussen 
og Khaled Khalifa vil vi bli vitne 
til en dialog om hvordan det er å 
være jente i et så mannsdominert 
miljø. Er det religion eller tradis-
jon som tvinger mennesker inn i 
så rigide kjønnsroller? ER nødven-
digvis kvinner i muslimske land 
undertrykt?

Under Bjørnsonfestivalen møtes 
de for første gang for å snakke om 
oppvekst i et totalitært regime, 
og ta for seg tema som under-
trykkelse, religion og kjønnsprob-
lematikk sett fra syriske øyne.

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00   
STORYVILLE      

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00   
STORYVILLE      

FREDAG KL. 21.00 - 21.45
STORYVILLE      

Den daglige folketalen i Alexandraparken er en festivaltradisjon vi mener står sterkt i Bjørnsons ånd. Vi inviterer talerne til å snakke om et fritt 
valgt tema, med et tydelig ståsted som skaper entusiasme og engasjement.
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Om Brecht
Vigdis Hjorth

“Musikken eller livet”
PoesikonsertenPaal-Helge Haugen,  

Inger Bråtveit og 
Carl Morten Amundsen

Når Bibel blir 
litteratur og teater

Music for a while
Tora Augestad, Stian Carstensen, Mathias Eick, Martin Taxt, Pål Hausken, Ola Kvernberg

Poesikonserten 

MUSIKKEN ELLER LIVET!
Edvard Hoems dikt, songar og
forfattar-historier gjennom førti år.

edvard hoem
hilde brunsvik | vokal
dag filip roaldsnes |  piano

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

Bertolt Brecht er ein av dei mest 
kjende tyske dramatikarar, regis-
sørar og poetar i det førre hundre.  
Han er kanskje mest kjent for 
Tolvskillingsoperaen, Det gode 
mennesket frå Sezuan og Den 
kaukasiske krittringen. 
Onsdag kveld kan du høyre 
Brecht kjennaren Vigdis Hjorth 
fortelje om hans liv og forfattar-
skap. 
Rett etter Vigdis Hjorth sitt 
foredrag, står Tora Augestad, 
bandet Music for a while og Ola 
Kvernberg klare på scena i Teatret 
Vårt for gje deg ein komplett 
heilaften med mellom anna nokre 
av dei mest kjende songane av 
Brecht-tekstar og Kurt Weill sine 
melodiar.  

Som en av Norges fremste og 
mest anerkjente sangere, har 
Solveig Slettahjell gjennom sine 
ti år som plateartist satt tydelige 
spor hos både publikum og presse, 
verden over. To år etter utgiv-
elsen av suksessalbumet ”Tarpan 
Seasons”, er hun nå aktuell med 
nytt studioalbum. ”Antologie” er 
hennes åttende album og inne-
holder kun coverlåter, nøye og et-
tertenksomt plukket ut av Solveig 
og hennes mangeårige bandkolle-
ga og musikalske partner Morten 
Qvenild (National Bank, Jaga 
Jazzist, Susanna And The Magical 
Orchestra, In the Country m.fl.).
Møt Solveig og Morten på litt 
annerledes konsert!

I oktober i fjor haust vart Bibelen 
lansert i ei ny og meir moderne 
språkform. Håpet var å gjere 
Bibelteksten meir forståeleg for 
dagens menneskje. Med i dette 
store arbeidet var det mellom 
anna hebraiskfilologar, teologar og 
stilistar, det vil seie skjønnlitterære 
forfattarar. Blant forfattarane var 
Paal-Helge Haugen og Inger 
Bråtveit. Møt dei i samtale med 
Carl Morten Amundsen. Amund-
sen arbeider som sjefsdramaturg 
for Det norske teater. Her arbei-
der han mellom anna med å gjere 
om Bibeltekstar til teatermanus. 

MUSIC FOR A WHILE tar 
et solid og forfriskende originalt 
grep på Kurt Weills beske, såre, 
satiriske, vakre og småskeive bal-
lader og sanger, der flere av teks-
tene er skrevet av Bertolt Brecht. 
Bandet bak Music for a while 
består av profilerte musikere fra 
den norske jazz- og popscenen, og 
deres ulike musikalske erfaringer 
gjør at materialet fremstår som 
friskt og originalt, til tider teatral-
sk og med et snev av avantgarde. 
På denne konserten har de også 
fått med seg fiolinvirtuosen Ola 
Kvernberg. Sammen lager de sin 
helt personlige tapning av Weills 
unike materiale, formidlet med en 
intensitet, lidenskap og nerve som 
får sal og scene til å gnistre! 

Alt har sin tid
Vivi Sunde, Møremusikargruppa Fjord og Fjell
og organist Erik Fostervoll

Antologie 
Solveig Slettahjell og Morten Qvenild

Programmet er satt saman av 
utvalde tekstar frå den nye 
Bibelen og musikk med Møre-
musikargruppa Fjord og Fjell og 
organist i Nesset Erik Fostervoll. 
Vivi Sunde frå Teatret Vårt har 
stått for utvalet av tekstane og les 
utdraga frå Bibelen. 
Programmet vart første gong 
framførd i samanheng  med 
lansering av den nye Bibelen i 
oktober i fjor haust. Etter ønskje 
frå mange, blir no programmet 
satt opp igjen.
Dette er eit arrangement i regi av 
Bjørnsonfestivalen  i samarbeid 
med Teatret Vårt, Møremusi-
karane og Molde Domkirke.

inneheld eit utval av Edvard Ho-
ems songar og dikt gjennom dei 
siste førti åra. Songane blir fram-
førte av Hilde Brunsvik (vokal) og 
Dag-Filip Roaldset (piano/flygel) 
Edvard Hoem framfører dikta 

og fortel historier om forfattarar 
han har møtt og om av-slører 
brotstykke av sin eigen ungdoms 
historie. Det er eit program med 
mykje humor og mange fargar, 
men der også vemodet over den 

tapte tid spelar med. Barndom, 
ungdom og mogen kjærleik pregar 
desse tekstene, som for ein del 
ikkje er framførte tidlegare.
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Programmet for Nesset Gudstjeneste
I fjøsen

Prestegårdssøndag
Alt har sin tid

Bjørnsonseminar

Teater ViTo
Egnerstund for barna

Arnhild Skre
Hulda Garborg

Jon Severud 
Ferdaminne etter A.O.Vinje

Marit Nicolaysen
Svein og Rotta

Karen Bit Vejle
Med saksen som pensel

Morten Krogvold er en av Norges mest profilerte fotografar, ein etter-
trakta kurshaldar og ein sers inspirerande foredragshaldar. Krogvold har 
utgitt 17 bøker - hatt over 100 utstillinger i 18 land, har fått fleire prisar 
og er Ridder av St. Olavs orden. Han er og kunstnerisk leiar for den 
internasjonale fotografifestivalen i Kristiansund, Nordic Light. 
Tove Nilsen har gitt ut 26 bøker sidan ho debuterte i 1974. Ho har fått 
tildelt ei rekke prisar for sitt arbeide og vore nominert til Nordisk Råds 
Litteraturpris. Bøkene hennar er oversatt til fleire europeiske språk.
Ved fleire høve har dei to samtalt om si begeistring for kvar andre sitt  
kunstuttrykk. Tove Nilsen fortel om korleis fotografiet kan være ein 
viktig inspirasjonskjelde i skriveprosessar, medan Morten Krogvold lar 
møte med litteraturen framkalle nye idear til hans arbeid som fotograf.
Under Kulturcruiset på Eikesdalsvatnet laurdag 1.september kan du 
også få høyre om korleis dei arbeider og stadig er på jakt etter nye 
impulsar. Med Eikesdalsvatnet som bakteppe vil nok fleire enn Morten 
Krogvold finne inspirasjon til å hente fram fotoapparatet.
Billetten inkluderer båttur, mat, i tillegg til programmet med Tove 
Nilsen og Morten Krogvold.

Karen Bit Vejle er en norsk-dansk 
psaligraf og designer. Psaligrafi 
er ”kunsten å klippe i papir”. 
Arbeidet utføres med en liten 
skarp saks, og papiret brettes 
ofte en eller flere ganger før 
klippingen. Det ferdige bildet i 
papirklipp monteres oftest mel-
lom to glassplater. Større arbeider 
kan bestå av flere ark. Hun fører 
videre en tradisjon i kunsten, som 
bl. a. H.C. Andersen var utøver av, 
og en teknikk som på 1700-tallet 
var viktig i silhuett-portrettfrem-

I år er det 100 år siden Thorbjørn 
Egner vart født. Det ønsker vi å 
markere. Teatret ViTo har satt 
sammen et lite program med 
sanger fra ”Folk og Røvere i Kar-
demommeby”, utdrag frå ”Karius 
og Baktus” og litt fortelling om 
Egner selv.
Teater ViTo har erfaring fra 
Kardemommeby i Kristiansand 
Dyrepark som Tante Sofie, 
Barberer Sørensen, Politimester 
Bastian og røveren Jonathan.

Arnhild Skre har skrevet bio-
grafien Hulda Garborg, Nasjonal 
strateg.  Her forteller Skre om 
Hulda Garborgs sterke forhold 
til Bjørnstjerne Bjørnson som 
er hovedtema når Arnhild Skre 
gjester både Molde og Nesset 
med foredraget Guden som fall. 
Hulda Garborg og Bjørnstjerne 
Bjørnson. Programleder i Nesset 
er Svein Sæter fra Stangvik på 
Nordmøre. Sæter er forfattar og 
frilansjournalist. (Se nærmere omtale 
på s.10)

Svein og Rottas actionfylte hver-
dag har underholdt barn i flere 
land siden 1996
Marit Nicolaysen skal fortelle 
og lese opp fra det som har blitt 
Norges mest populære barne- og 
ungdomsserie, om Manchester 
United- supporteren Svein, og 
hans rotte Halvorsen (som for 
øvrig er ihuga Liverpoolsupporter).
Marit Nicolaysen skal også besøke 
Kvam skole på fredag og Molde 
bibliotek på lørdag. (Se nærmere 
omtale på s.13)

Til 150-årsjubileet for Vinjes 
legendariske reise har Jon Severud 
i detalj og med relevante omvegar 
gått opp spora etter ”Dølen”. Den 
kunnskapsrike strilen og retorik-
kskolerte norsklektoren har opp-
søkt, analysert og kommentert alle 
dei fysiske, geografiske, skriftlege, 
og kulturhistoriske krokvegane 
“Dølen” var innom. I Vinje-
inspirert essayistisk stil rissar 
han opp dei historiske og sosiale 
rammene som rådde i Noreg då 
”Dølen ”skreiv sine forvitnelege 
ferdaminne. Slik får vi av denne 
moderne ferdsskrivaren hjelp til 
å sjå det tidlaust kreative i Vinjes 
skrivekunst.
Fredag 31.august kan du møte 
Severud og Eidsvåg songlag til 
ein innhaldsrik litteraturkveld på 
Nesset prestegard.

Ant, ut ius imus et ut ventiam et 
esti suntiatem con et et magnimi 
lissum solorescimus etur, sinctem 
porroviducia consedipsum ex-
periti consequis delenda mustem 
ut ipsus ex expla voluptatiam 
demquam aliquate sitat faccusam, 
optat harciatur aut aliscium ea 
corrum assuntur andella boreprem 
volorecta id minitam endunt.
Ehenda nem voluptatur, nesciisti 
ius qui tempore ctaque simaiosam 
excerum et hitem verum quam, 
sequodis quiasse diostios qui inus 
erum aut facerum faci dem aut et 
et utem a nus a sereptatusa do-
luptus, od et archili genducillab id 
milibus explaborerum eum corem-
porum et quibus plam qui sam 
que doluptam exeri ut iliquamus.
Mi, cuscillesed quas enduciet do-
luptassi re, qui dolestet, inim rem 
ius ut volor sus.
Odio conet exerum rerum quia

Det har blitt en tradisjon å ar-
rangere Gudstjeneste på Nesset 
prestegard under Bjørnsonfestiva-
len. Sokneprest Bjørn Hovde for-
retter og organist Erik Fostervoll 
spiller i fjøsen på prestegarden.

Programmet er satt saman av 
utvalde tekstar frå den nye Bibelen 
og musikk med Møremusikar-
gruppa Fjord og Fjell og organ-
ist i Nesset Erik Fostervoll. Vivi 
Sunde frå Teatret Vårt har stått for 
utvalet av tekstane og les utdraga 
frå Bibelen. (Se nærmere omtale på s.16)

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      

TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      TORSDAG 29.08 KL. 21.00 - 22.00              STORYVILLE      

Morten Krogvold og Tove Nilsen
Kulturcruiset

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     

ONSDAG 28.08 KL. 15.00   
ALEXANDRAPARKEN     
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