6.-11. AUGUST 2013/

PROGRAM/

Grimstad/ arendal/
Kristiansand/

VELKOMMEN TIL IBSEN- OG HAMSUNDAGENE/

For deg som vil være tilstede i ditt eget liv
Ibsen- og Hamsun-dagene/Sørlandets litteraturfestival tar utgangspunkt i at fotsporene til to av Norges
største diktere møtes i Grimstad og omegn. Både
Ibsen og Hamsun behandler filosofiske, psykologiske og mellommenneskelige tema som aldri går
ut på dato, som vises på scener verden over og
som forskere fra hele verden belyser fra stadig nye
synsvinkler. Festivalen vil gjøre Grimstad og Sørlandet til et møtepunkt for noen av disse uttrykkene
og stemmene.
Ibsen og Hamsun var mennesker som ville skape, og skapte noe
nytt. Å forvalte kulturarven etter dem innebærer også å dyrke nye
stemmer og uttrykk. Derfor skal Ibsen- og Hamsun-dagene være en
litteraturfestival som tar pulsen på samtidslitteraturen, og løfte fram
nye forfattere og kunstnere.
Tema for årets festivaldager er ”Forbindelser”. Temaet har vi ikke
gjort eksplisitt overtydelig, men det ligger som en tråd i flere av programpostene og opp til deg å finne.Vi knytter for øvrig noen forbindelser selv også. Først og fremst til den politiske Arendalsuka men også
til feiringen av Munch-jubileet, Kierkegaard-jubileet og Stemmerettsjubileet. Dessuten til Kortfilmfestivalen og Nytelsesfestivalen som vi
samarbeider med for første gang.
I år har vi lagt ”Sørlandets litteraturfestival” til navnet vårt og vi har
lagt vekt på å vise styrken og bredden i nettopp sørlandsk kvalitetslitteratur og kunst. Når man samler det slik er det en sterk merkevare. Og vi har bare samlet noen. Det er enda mange flere…
Torolf Kroglund/
festivalsjef/

sørlandets litteraturfestival 2013/

samarbeidspartnere/

Det er utrolig hva man kan få til ”with a little help from our friends”.
Vi retter stor takk til de som vil være med på laget vårt og løfte fram
Ibsen- og Hamsun-dagene/Sørlandets litteraturfestival 2013:

takk til/

Barne- og likestillingsdepartementet/ Norsk Forfattersentrum/
Vest-Agder Fylkeskommune/Apotekergaarden/ Gyldendal/
NFFO/ Agder Teater/ me&du/

forsmak PÅ litteraturfestivalen/

fra filmen/
sinna mann/

kortfilmfestivalen/ onsdag 12. juni/
forsmak på litteraturfestivalen/ kortfilmfestivalen/
Forbindelseslinjer mellom litteratur, kunst og film/
kulturhuset/ Grimstad/
kl. 17.00/ mer info i kortfilmfestivalens program/
GRATIS
Forbindelseslinjer mellom litteratur, billedkunst og film
Sammen med Kortfilmfestivalen har vi i år invitert forfatter Gro Dahle
og hennes mann billedkunstneren Svein Nyhus til et møte med Anita
Killi, som i 2009 laget en film basert på ekteparets bok Sinna mann.
Gro Dahle vil fortelle om prosessen med boka, og Anita Killi om
hvordan hun adapterte denne til animasjonsfilm. Bildene til Svein
Nyhus er møtepunktet mellom de to kunstformene. Kortfilmen Sinna
mann vil bli vist i sin helhet.

forsmak på litteraturfestivalen/ kortfilmfestivalen/
sult på gresk/ boy eating the bird’s food
kulturhuset/ Grimstad/
kl. 19.00/ mer info i kortfilmfestivalens program/
GRATIS
Boy Eating the Bird’s Food
Boy Eating the Bird’s Food er løst basert på Knut Hamsuns Sult og
forteller om Yorgos, en ung mann på 23 år som sliter med å tjene til
livets opphold i dagens Athen. Filmen er Ektoras Lygizos’ debutfilm
og gir et sterkt bilde av fattigdommens brutale virkelighet. Lygizos
vil være tilstede på visningen og samtale med lederen for Ibsen- og
Hamsun-dagene Torolf Kroglund.
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fra utstillingen/
“PLAYMATE”/
2011/

lørdag 3. august - søndag 11. august/
Åpning av festivalutstilling og kunst-workshop/
erlend larsen/
åpning og workshop/
Apotekergaarden/ Grimstad/
lørdag 3. august/ kl. 13.00/
utstilling/
Apotekergaarden/ Grimstad/
lørdag 3.-11. august/
GRATIS

Vår festivalkunstner i år er Erlend Larsen fra Lillesand.
Festivalutstillingen er ”påkledde pin-uper”. Bildene er hentet fra ulike
manneblad (Playmates og lignende). Disse har Erlend så kledd på,
med nål og tråd. En slags omvendt striptease om man vil.
Vi åpner utstillingen lørdagen før vår festival åpner, mens det ennå er
Nytelsesfestival i byen. Det gjør vi i et historisk første samarbeid med
Nytelsesfestivalen og bygger dermed en spennende bro mellom de
to festivalene. Selve åpningen preges av at publikum selv kan få
være med på en unik ”kunst-workshop” hvor du selv kan prøve å
sy klær på pin-upene. Det er en svært taktil og merkelig opplevelse;
hvor det å bruke nål og tråd mot bar hud kjennes merkelig intimt, til
tross for at det bare er et bilde.
De som vil kan kjøpe med seg sitt eget kunstverk!
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tirsdag 6. august/ onsdag 7. august/
skrivekurs/
vidar kvalshaug/
café ibsen/ nøgternhetens sal/ Grimstad/
del 1/ tirsdag 6. august/ kl. 12.00-15.00/
del 2/ onsdag 7. august/ kl. 12.00-15.00/
350,- for hele kurset

Skrivekurs med Vidar Kvalshaug!
Vi vil ha flere diktere fra Dikternes by! Derfor inviterer vi både folk fra
Grimstad og andre skrivelystne til et skrivekurs.
Du har drømt om å skrive? Du bærer på en historie men får den ikke
ut? Du trenger ikke ha forkunnskaper og skal slippe å bli plaget med
litteraturvitenskapelig teori.Her går vi rett på praktiske oppgaver og
øvelser. Du bør være over 14 år for å delta.
Vidar Kvalshaug
Vidar Kvalshaug er forfatter med to romaner, fire novellesamlinger,
fire barnebøker og et par sakprosabøker bak seg. Tidligere forlagsredaktør og nåværende kritiker i Aftenposten.
350 kroner for hele kurset. Maks antall: 20 personer. Påmelding på
egen påmeldingsliste hos Turistkontoret i Grimstad, tlf. 37 25 01 68.
Førstemann til mølla!

Foto: Trude Rønnestad

vidar kvalshaug/
forfatter/
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tirsdag 6. august/
Sørlandets hovedstad? Hyller Krag, Scott og Collett,
men skyr Bjørneboe, Hamsun og Knausgård? Musikkens
og lyrikkens rytmer vekker positive reaksjoneR.
litteraturfestivalen i kristiansand/
Anti-Sørlandsk litteratur/

Kilden/ MULTISALEN/ kristiansand/
kl. 16.00/
dagspass/ festivalpass/
Anti-Sørlandsk litteratur?
Noen forfattere og noe litteratur har et vanskeligere forhold til Sørlandet
enn de vante klisjeene med Scott, Krag og det vi liker å flotte oss
med. Tore Rem og Cornelius Jakhelln gjør et lite dykk ned i denne
materien. Stikkord kan være Jens Bjørneboe, Knut Hamsun, Kjell
Askildsen, Karl Ove Knausgård m. fl.

Tore Rem
Professor, litteraturkritiker og forfatter. Har jobbet
en god del faglig med størrelser som Ibsen og
Dickens. Har gjort et stort arbeid med biografien
om Jens Bjørneboe i to bind.

Cornelius Jakhelln
Filosof og er anerkjent musiker med avantgarde
Black metal som spesiale. Lyriker og forfatter. Har
hatt mange oppgjør med sin barndoms by...

tirsdag 6. august/
litteraturfestivalen i kristiansand/

Collett og Ibsen/

Kilden/ MULTISALEN/ kristiansand/
kl. 17.30/
dagspass/ festivalpass/
Collett og Ibsen
I hvor stor grad var Henrik Ibsen inspirert av Camilla Collett? Få forskere har sett på forbindelseslinjene mellom disse to, men det er
både åpenbare og kanskje også noen skjulte forbindelser i litteratur
og biografi. Regissør Tyra Tønnessen har sett nøyere på noen av
likhetene og dramatisert disse. Vi får se en unik miniframføring, med
en etterfølgende diskusjon mellom regissør Tønnessen, litteraturforsker Eivind Tjønneland og forfatter Line Baugstø.

tyra/
Tyra Tønnessen/ Regissør
Kamilla Grønli Hartvig/ Skuespiller
Nils Johnson/ Skuespiller
Eivind Tjønneland/ Litteraturforsker
Line Baugstø/ Forfatter og biograf

kamilla/

nils/

eivind/

line/
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tirsdag 6. august/
litteraturfestivalen i kristiansand/
fra krag til idag/

Kilden/ MULTISALEN/ kristiansand/
kl. 20.00-23.00/
dagspass/ festivalpass/

Fra Krag til idag
Vilhelm Krag forbinder vi både med det sørlandske og med hans
kobling mellom lyrikk og musikk. Fandango, for fanden! I Krags ånd
har det vokst fram et sterkt lyrikk- og musikk-miljø i ”Krags bakhage”.
Denne kvelden feirer vi nettopp dette med både musikk og lyrikk i
salig blanding. Forbindelsen til både musikkens og lyrikkens opprinnelse er da også felles: fra gamle grekenland hvor begrepet lyrikk
stammer fra musikkinstrumentet lyre.
I Multisalen i Kilden får vi presentert både opplesninger og musikk
i forskjellige former fra lokalt tilknyttede diktere og musikere med
nasjonalt (og internasjonalt) publikum. Vi starter med en liten prat
på scenen mellom forfatter og musiker Cornelius Jakhelln, kunstner
Erik Pirolt og musiker Hanne Kolstø. Bildene til Erik Pirolt er brukt
som cover på både bok- og plate-omslag og er utstilt her i Multisalen.
Etter praten får vi opptredener av: Nils Christian Moe Repstad/Erik
Honoré, Terje Dragseth/I sing my body electric, Cornelius Jakhelln/
Sturmgeist og Hanne Kolstø.

Her får du altså prat, kunstutstilling,
lyrikkframføring og konsert i ett!

Foto: Ingrid Pop

cornelius jakhelln/
lyriker/ forfatter/
filosof/musiker/
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Fra krag til idag/ medvirkende/
Cornelius Jakhelln
Anerkjent musiker med avantgarde Black metal som spesiale.
Forøvrig forfatter av både sakprosa og skjønnlitteratur og lyriker.

Foto: Tom Sandberg

Nils Christian Moe Repstad
Kjent og kjær lyriker fra Kristiansand. Har vunnet
Sørlandets litteraturpris og har i flere år samarbeidet med Punktfestivalen for å se det lyriske i musikken.
Terje Dragseth
Terje ble i år tildelt Triztan Vindtorns poesipris og
fikk for øvrig et gjennombrudd med sin siste diktsamling Bella Blu, men har bak seg et langt og
spennende liv som poet og musiker. Han har sitt
eget band I sing my body electric.
Hanne Kolstø
Er Kristiansands pop-yndling, og fikk Morgenbladets
kritiker Tommy Olsson til å utrope Kristiansand til
”den nye hotte byen”. Kolstøs sanger er fylt med poesi
og seriøst innhold. Visualisert med Pirolts styggvakre og alvorlige albumcover.
Erik Pirolt
En av Kristiansands mest lovende og lekne unge
kunstnere. Har blant mye annet malt albumcover til
Hanne Kolstø, og bokcover til Cornelius Jakhelln.
Og som han selv sier; - Hva skal jeg bidra med
denne kvelden: jeg som er ordblind…?

onsdag 7. august/ offisiell ÅPNING/
offisiell åpning/
ordfører i grimstad/ Hans antonsen/
festivalsjef/ torolf kroglund/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 16.00/
Flyktning eller folkefiende? Politikk eller litteratur?
Familie, fanatisme eller ren galskap? Eller bare
forbindelsene imellom?

Vårt festivalsted i Grimstad
Vi vil skape rom for inspirasjon og opplevelser. På dagtid er vi å finne
i Café Ibsen, like ved Ibsen-museet. De fleste arrangement på kveldstid i Grimstad er i Apotekergaarden.
Kulturkaféen har sitt eget mikrobryggeri som har høstet mye anerkjennelse. Apotekergaarden har brygget et eget festivaløl som kun
selges i festivalperioden i et begrenset opplag. ”Ibsen- og Hamsunølet” er brygget med innsikt i apotekerlærlingen Henrik Ibsens bruk
av urter og forfatter-bonden Knut Hamsuns fokus på Markens grøde
og det som man kan finne På gjengrodde stier.
Fortellere på Bietorvet!
Onsdag ved lunsjtider vil det dukke opp fortellere på Bietorvet.
Fortellingen og Boka skal feires denne åpningsdagen i Grimstad!
Fortellere på vei er: Turid Mandt Olsen og Kari Vilde Risvand.
Verdt å nevne er også Thorsens antikvariat! En fantastisk skattekiste
av bøker i byen.
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apotekergaarden/
Grimstad/

onsdag 7. august/
samtale/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 16.10/
dagspass/ festivalpass/

Familiens trygge rammer utfordres
To av de fremste romanforfatterne som i dag bor på Sørlandet møtes
til en samtale om tematiske forbindelseslinjer. Begge forfattere skriver
om familierelasjoner og hvordan familielivet utfordres av sykdom og
galskap.
Gaute Heivoll
Hadde sitt store gjennombrudd med romanen
Før jeg brenner ned. Nå oversatt til flere språk og
regnet som en av våre største romanforfattere.
Hans lille hjembygd Finsland er hans bosted, arbeidsplass og utgangspunkt for litterære scener.

Benedicte Kroneberg Meyer
Ble årets debutant da hun i 2010 ga ut Ingen skal
høre hvor stille det er, har siden gitt ut en roman og
er aktuell med ny roman til høsten.
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onsdag 7. august/
kjell askildsen krysser sitt spor/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 18.00/
dagspass/ festivalpass/
Kjell Askildsen krysser sitt spor
I 1954 ”flyktet” Kjell Askildsen fra hjembyen Mandal etter å ha debutert
med novellesamlingen Heretter følger jeg deg helt hjem som skapte
furore i det pietistiske lokalmiljøet på grunn av beskrivelse av seksualitet. Han stoppet i Lillesand, hvor han i 5-6 år drev en veikro og
hvor han også skrev to romaner. Flere bøker og år senere var Askildsen hyllet som ikke bare landets beste novelle-forfatter, men som
(kanskje bare i konkurranse med Dag Solstad) Norges fremste forfatter. Han er her en flyktning som krysser sitt spor, losjerende på
Hamsuns rom på Hotell Norge i Lillesand, på vei videre til Mandal, for
å gå på gjengrodde stier. Til å intervjue ham har vi Alf van der Hagen.

Kjell Askildsen
Er en av Norges fremste forfattere. Spesielt kjent for
sine kortfattede og pregnante noveller. Hans siste
novellesamling Hundene i Thessaloniki kom i 1996.

Alf van der Hagen
Tidligere redaktør i Morgenbladet og Kritikertorget.
Forfatterportrett i bøkene Dialoger. Aktuell med
samtaleboken Dag Solstad, Uskrevne memoarer.

onsdag 7. august/
politikk og litteratur/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 19.45/
dagspass/ festivalpass/

Politikk og litteratur
Er hun vår neste kulturminister? Det vil valget og den etterfølgende
valgkabalen vise. Trine Skei Grande møter forfatter Cornelius
Jakhelln til en samtale om politikk og litteratur. Skei Grande avslører sitt nære forhold til Knut Hamsun og peker dessuten litt på
forbindelsene mellom politikk og litteratur, ikke minst i kveldens
neste og siste post; En folkefiende.

Trine Skei Grande
Partileder i Venstre. Partiet har i stor grad prøvd å
skape et bilde av seg selv som nettopp kulturpartiet.
Hun har de siste årene sittet i Kirke-, utdannings- og
forskningskomiteen på Stortinget.

Cornelius Jakhelln
Filosof og anerkjent musiker med avantgarde
Black metal som spesiale. Lyriker og forfatter av
både romaner og sakprosa. Han er også engasjert
i politikk og samfunn.
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onsdag 7. august/
en folkefiende/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 21.00/
dagspass/ festivalpass/

En folkefiende!
En folkefiende (1882) er et av Ibsens mest allmenngyldige verk, med
stadig slående aktualitet, noe man nylig har sett i kriserammede
samfunn som det egyptiske og greske. Hovedpersonen, doktor
Stockmann, slår både til høyre og venstre i sitt temperamentsfylte
oppgjør med maktens tvilsomme representanter i byråkrati, politikk
og presse. Det er et stykke med mye av både humor og alvor.
I denne konsentrerte og moderniserte versjonen av skuespillet medvirker noen av våre mest anerkjente og prisbelønte skuespillere,
kjent fra teater, film og TV:
Denne oppsetningen vil spilles også på Arendalsuka og senere
settes opp på Nationaltheatret. Kveldens forestilling er urpremiére!
Henrik Mestad / doktor Stockmann
Anneke von der Lippe / ordfører og styreleder Petra Stockmann
Linn Skåber / redaktør Hilde Hovstad
Nils Ole Oftebro / boktrykker Aslaksen
Manusbearbeiding / Bjørn Hemmer
Produsent / Rolf Erik Nilsen
Regi / Nationalteatret

Foto: Tomm W. Christiansen

henrik mestad/

anneke von der lippe/

linn Skåber/

nils ole oftebro/

torsdag 8. august/
historielunsj/
CAFé ibsen/ Grimstad/
kl. 11.30/
dagspass/ festivalpass/
Historielunsj med Knut Brautaset
Hvordan så Grimstad ut på den tiden unge Henrik
Ibsen gikk rundt her? Byens egen Knut Brautaset
tar oss med tilbake og beskriver byen slik den
en gang var for oss. Knut er tidligere rektor ved
Høgskolen i Agder. Han har skrevet en bok om
Grimstad på den tiden unge Henrik Ibsen bodde her.

henrik Blant krukker og kolber/
CAFé ibsen/ Grimstad/
kl. 14.00/
dagspass/ festivalpass/
Henrik blant krukker og kolber
Apotekvirksomheten har forandret seg siden Ibsen sto blant krukkene
i Grimstad. Et dypdykk i datidens apotekvirksomhet med Therese
Strupstad Hagen, formidlingsansvarlig ved Grimstad bys museer.
Ibsen-museet forteller om de viktige årene da Henrik Ibsen som
apotekerassistent i Grimstad skrev sine første dikt og skuespillet
Catilina. Gratis inngang hele festivaluka!

torsdag 8. august/
festival/ filosofi/ kafé/
ibsen, hamsun, munch og kierkegaard/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 16.00 - 20.00/
dagspass/ festivalpass/
Ibsen, Hamsun, Munch og Kierkegaard
Ibsen- og Hamsun-dagene 2013 feirer 150-årsjubileet for Edvard
Munchs fødsel og 200-årsjubileet for Søren Kierkegaards fødsel
med en unik festival-filosofikafé. Vi ser på forbindelseslinjene spesielt
mellom de to og Henrik Ibsen, kanskje også outsideren Hamsun.
Trond Berg Eriksen
”Hvem var Søren Kierkegaard?”
Eivind Tjønneland
”Henrik Ibsens forhold til Søren Kierkegaard”.
Bodil Stenseth
”Sammenbruddet. Edvard Munchs liv og kunst ca 1900-1914 i lys av
Ibsen og Kierkegaard”.
Hans Herlof Grelland
«Angst: Knut Hamsun skriver Victoria og Edvard Munch leser Søren
Kierkegaard»

trond/

eivind/

bodil/

hans/
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torsdag 8. august/
ketil bjørnstad og edvard munch/
kulturhuset/ catilina/ Grimstad/
kl. 20.30/
dagspass/ festivalpass/
Ketil Bjørnstad og Edvard Munch
Ketil Bjørnstad er en av våre mest allsidige kunstnere. Han har arbeidet mye med Edvard Munch, både i biografi-form og med Munchs
egne tekster. I kveld får vi en unik framføring av dette i både ord og
musikk. Bjørnstad forteller, leser og spiller flygel. Temaet er Edvard
Munch, som har sitt store jubileum nettopp i år.

Ketil Bjørnstad
Forfatter, pianist og komponist. Har skrevet en rekke
anerkjente romaner. For øvrig satt musikk til tekster
av både Knut Hamsun og Edvard Munch. Har skrevet
flere biografier, blant annet om Munch. Som musiker har han nådd VG-topp 20 listen sju ganger, og
blitt tildelt Spellemannspris.

fredag 9. august/
hamsun og samene/
café ibsen/ Grimstad/
kl. 11.30/
dagspass/ festivalpass/

Hamsun og samene med Kikki Jernsletten
Hadde det samiske påvirkning på Hamsun gjennom
språk, sted og fortellertradisjon? Kikki er litteraturviter og samisk musiker fra Tromsø, for tiden
bosatt i Grimstad. Hun har blant annet forsket i
det samiske hos Hamsun. For øvrig har hun gitt ut
plate under sitt samiske navn Kikki Aikio.

det ville østen/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 16.00/
dagspass/ festivalpass/
Det ville østen med MiRee Abrahamsen
MiRee Abrahamsen fra Arendal tilbringer mye
tid i verden utenfor Agder, spesielt i Russland og
Asia. Dette har hun skrevet bok om: Boka fikk
terningkast 6 i VG. Hun drar med seg hele
spekteret av erfaringer og absurde opplevelser
inn i litteraturen og deler med leserne og oss.
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fredag 9. august/
sakprosa i grenseland/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 17.30/

Foto: Hannah Helseth

Foto: Christina O. Øygarden

dagspass/ festivalpass/

Sakprosa i grenseland
To forfattere som beveger seg i grenseland mellom litteratur og journalistikk. Kan de vise vei til en ny form for sjanger? Strøksnes er vår
fremste litterære journalist og Øygarden vår mest eksperimentelle.
Geografisk og eksistensielt beveger de seg begge i grenseland:
Strøksnes blant annet i verdens mest voldelige og farlige by, i Mexicos ørken og Øygarden som utgir seg for å være fredskjold i Bagdad,
Irak, under bombingen av byen.
Geir Angell Øygarden
Geir A. Øygarden har skrevet de to kult-klassikerne
Den brukne neses estetikk og Bagdad Indigo, er
også kjent som den litterære karakteren Geir i
Knausgårds bøker. Kommer fra Arendal, men bor
i eksil i Sverige (som nabo til nevnte Knausgård).

Morten Strøksnes
Har skrevet en rekke flotte reisereportasjer som
tangerer noe av det beste av norsk skjønnlitteratur.
Også boken Mord i Kongo (som nå blir filmatisert).
Skriver dessuten lange reportasjer som føljetonger
i Dag og Tid og andre aviser.

fredag 9. august/
dikternes by, liksom?/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 19.00/
dagspass/ festivalpass/

Dikternes by, liksom?
”Dikternes by” har faktisk bare fostret én forfatter fra eget skjød:
bysbarnet Lene Wikander er da heller ingen typisk sørlending.
Det er dermed en selvskreven gjest som vi er glade for å ha lokket
hjem igjen til et nytt kåserende skråblikk fra verden utafor kommunegrensene, og alle andre grenser…

Lene Wikander
Forfatter og journalist. Med sin faste blogg Tarapi
har hun skaffet seg en stor fanskare som elsker
at hun representerer alt det motsatte av vanlige
kvinnelige bloggere; her er både humor og friske
tanker.
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fredag 9. august/
improvisasjonsteater/
det andre teatret/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 20.30/
dagspass/ festivalpass/

Improvisasjonsteater!
Det Andre Teatret besøker festivalen med improvisert teater av beste
merke. For anledningen med en litteratur-spesial. En god anledning
til å le, komme med forslag til innhold og se noen av Norges mest
erfarne improvisatører spille scener du verken før har sett og heller
aldri får se igjen.
Det Andre Teatret/
Nils Petter Mørland
Ingvild Haugstad
Camilla Frey

Foto: Kjetil Aavik

Det andre teatret/
nils petter mørland/
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fredag 9. august/
bakgårdskonsert/
asbjørn ribe og de/

18 år

Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 22.00/
dagspass/ festivalpass/

Foto: Geir Dokken

andre billetter kan kjøpes ved inngangen/

Asbjørn Ribe og de
Asbjørn Ribe er Norges svar på Tom Waits. Asbjørn kommer fra
Birkeland og gjorde stor suksess i bandet Jim Stärk blant annet og
har siden hatt en fin solokarriere som henholdsvis Ornand Altenburg
og som bare Asbjørn Ribe og de. Siste plata er titt og ofte spilt på
både NRK P1 og P3.
Apotekergaarden og Ibsen- og Hamsun-dagene samarbeider
om kveldens bakgårdskonsert!

lørdag 10. august/
litteraturfestivalen i arendal/
de fire store kvinnene/

arendal kulturhus/ arendal/
kl. 11.00/
gratis

De fire store kvinnene
I anledning Stemmerettsjubileet arrangerer vi – i samarbeid med
Arendalsuka – en samtale med biografene til de fire kvinnene som er
heltinner i Stemmerettsjubileet. Hva er forbindelsene de fire imellom
og til samfunnet da og nå? Ordstyrer er Arnhild Skre.
Mari Jonassen/ Aktuell med biografi om Fernanda Nissen.
Magnhild Folkvord/ Aktuell med biografi om Fredrikke Qvam.
Rita Løvseth Sandnes/ Aktuell med biografi om Gina Krog.
Line Baugstø/ Aktuell med biografi om Camilla Collett.
Arrangementet er støttet av Barne- og likestillingsdepartementet

mari/

magnhild/

rita/

line/
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Foto: Martin Haugen/Grimstad Adressetidene

bjørn sundquist/
kvaløya/
2012/

lørdag 10. august/
terje vigen, på kvaløya/
Anneke von der lippe/ Hanne kolstø/
plenen på kvaløya/ Grimstad/
friluftskonsert/ kl. 15.00/
opplesing/ kl. 17.00/
Transport til Kvaløya/
Buss fra Grimstad/Odden til Sandum brygge, båt videre/
Bussene går klokken 13:30 og 15:30/
Transport er inkludert i dagspass/festivalpass/
båt settes opp fra Arendal i regi arendalsuka/
dagspass/ festivalpass/
Terje Vigen, på Kvaløya!
Vårt største og mest populære enkeltarrangement er framføringen
av Ibsen episke dikt Terje Vigen, på Kvaløya/Hesnesøyene utenfor
Grimstad.
Få med deg framføringen av dette gripende, delvis underkjente
diktet. Samme plass Terje Vigen, for å brødfrø sin lille familie, etter
sigende satte ut med robåt til Danmark for å hente tre tønner bygg.
Bedre setting får man ikke!
Opplesningene av Terje Vigen har vært en grunnpilar for dagene og
vi har holdt en høy standard på skuespillerne vi har engasjert, med
gode navn som Ghita Nørby, Samuel Fröler, Ane Dahl Torp og Bjørn
Sundquist. Årets oppleser av Terje Vigen er Anneke von der Lippe.
I forkant av opplesningen blir det som vanlig hyggelig friluftskonsert
på plena til Odd Pettersen, ved ankomst bryggene. I år er artisten
Sørlandets mest lovende unge artist, pop-yndlingen Hanne Kolstø.
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ola/

søndag 11. august/
Mestre møtes på stier der få har gått før dem. Noen
må gå opp stien først. Bare ettertiden kan si om den
bar galt av sted eller om man gikk riktig vei. Intet skal
være uprøvd.
paa gjengrodde stier/
Grimstad/
oppmøte/mølleheia, på stien/
kl. 10.00/
dagspass/ festivalpass/

Paa gjengrodde stier
Ola B. Johannessen leser fra Knut Hamsuns Paa gjengrodde stier,
nettopp og unikt nok; på stien! Bli med på en helt spesiell opplevelse. En guidet tur på den gjengrodde stien til Knut Hamsun, med et
innlagt stopp hvor altså Ola B. leser fra boka (og hvor samme sti er
beskrevet).
Praktisk informasjon
På Mølleheia har vi noen sitteunderlag som vi deler ut. Ellers er det
fritt fram for å ta med seg puter og annet.
Vi har et absolutt værforbehold! Dersom det regner flytter vi arrangementet ned til bakgården i Apotekergaarden, samme tidspunkt.
Presis klokken 10:00.
Vandring på stien med guide
Det vil være mulig å vandre på stien med guide fra det gamle sykehuset til Mølleheia. Oppmøte klokken 09:00!
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søndag 11. august/
litteraturfestivalen i arendal/
mestermøte/
bomuldsfabrikken kunsthall/ arendal/
kl. 13.00/
NB! Begrenset plass! Vi vil se på muligheter for streaming av
arrangementet på tv-skjermer i andre rom i Bomuldsfabrikken og/eller i Apotekergaarden: følg med på ibsenhamsun.no/facebook.com/
ibsenhamsun eller i media for oppdatert informasjon.

dagspass/ festivalpass/

Foto: Agderposten

Foto: Morten Brun

Mestermøte: Øystein Lønn og Leonard Rickhard!
I Bomuldsfabrikken i Arendal har en av våre fremste billedkunstnere fått et eget rom. I dette rommet møter han sin venn forfatteren
Øystein Lønn. Forfatterens mange romaner og noveller inneholder
slående visuelle og tematiske likheter med Rickhards bilder. Hvilke
forbindelser skjuler seg hos våre to store sørlandske modernister?
Øystein Lønn
Øystein er fra Kristiansand. Tildelt bl. a Nordisk råds
litteraturpris, Bragepris. Oversatt til en rekke språk.
Thranes metode er filmatisert og filmen ble også
kjøpt inn av Museum of Modern Art i New York.

Leonard Rickhard
Leonard er fra Tvedestrand. Regnes i dag som
en av Norges mest sentrale nålevende kunstnere.
Verket «Trett modellflybygger» (1985) er kåret til et
av Norges 12 viktigste kunstverk i Morgenbladet.

søndag 11. august/
en folkefiende trosser bøygen/
Apotekergaarden/ Grimstad/
kl. 19.00/
dagspass/ festivalpass/

En folkefiende trosser bøygen?
Thomas Hylland Eriksen lyder forkortelsen THE og har vært gjenstand for debatt på både sosiale medier og i allmenne medier det
siste året for sine liberale standpunkter omkring innvandring og om
hva som er typisk norsk. Det er mange år siden THE skrev boken
Typisk norsk og provoserte med påstanden om at det ikke eksisterer
noe særegent norsk. Er han en kulturrelativist som må bekjempes
med kritikk? Er han en folkefiende, eller er han en folkeopplyser i en
mørk tid?

Thomas Hylland Eriksen
Kjent samfunnsdebattant, Sosialantropolog og
forfatter. Spesielt kjent og omdiskutert etter boka
Typisk norsk og for kulturrelativistiske standpunkt i
samfunnsdebatten.
37

ibsen- og hamsun-dagene/ programoversikt/
onsdag 12. juni/ kortfilmfestivalen/
forsmak av litteraturfestivalen/ SINNA MANn
Kl. 17.00 Kulturhuset/ Grimstad
forsmak av litteraturfestivalen/ boy eating bird’s food
Kl. 19.00 Kulturhuset/ Grimstad
lørdag 3. august-11. august/
kunstutstilling/ Erlend larsen/
Kl. 13.00 Grimstad
lørdag 3. august/
workshop/ Erlend larsen/
Kl. 13.00	Apotekergaarden/ Grimstad
tirsdag 6. august/
skrivekurs del 1 av 2/ vidar kvalshaug/
Kl. 12.00 Cafè Ibsen/ Grimstad
anti-sørlandsk litteratur/ rem/ jakhelln/
Kl. 16.00 Kilden/ Kristiansand
collett og ibsen/ tønnessen/ tjønneland/ Med fler/
Kl. 17.30 Kilden/ Kristiansand
fra krag til idag/ jakhelln/ dragseth / Med fler/
Kl. 20.00 Kilden/ Kristiansand
onsdag 7. august/
skrivekurs del 2 av 2/ vidar kvalshaug/
Kl. 12.00 Cafè Ibsen/ Grimstad
åpning/ ordføreren/ festivalsjef kroglund/
Kl. 16.00 Apotekergaarden/ Grimstad
familiens trygge rammer utfordres/ heivoll/ meyer/
Kl. 16.10 Apotekergaarden/ Grimstad
kjell askildsen krysser sitt spor/
Kl. 18.00 Apotekergaarden/ Grimstad
politikk og litteratur/ grande/ jakhelln/
Kl. 19.45 Apotekergaarden/ Grimstad
en folkefiende/ oftebro/ mestad/ Med fler/
Kl. 21.00	Apotekergaarden/ Grimstad

NB! Forbehold om endringer i arrangementoppsett. Hold deg helt
oppdatert på ibsenhamsun.no eller på facebook.com/ibsenhamsun
torsdag 8. august/
historielunsj/ brautaset/
Kl. 11.30 Cafè Ibsen/ Grimstad
blant krukker og kolber/ strupstad hagen/
Kl. 14.00 Cafè Ibsen/ Grimstad
festival-filosofikafé/ berg eriksen/ med fler/
Kl. 16.00 Apotekergaarden/ Grimstad
ketil bjørnstad og edvard munch/
Kl. 20.30 Kulturhuset/ Catilina/ Grimstad
fredag 9. august/
hamsun og samene/ jernsletten/
Kl. 11.30 Cafè Ibsen/ Grimstad
det ville østen/ abrahamsen/
Kl. 16.00 Apotekergaarden/ Grimstad
sakprosa i grenseland/ øygarden/ strøknes/
Kl. 17.30 Apotekergaarden/ Grimstad
dikternes by, liksom/ wikander/
Kl. 19.00 Apotekergaarden/ Grimstad
improvisasjonsteater/ mørland/ med fler/
Kl. 20.30	Apotekergaarden/ Grimstad
bakgårdskonsert/ asbjørn ribe og de/
Kl. 22.00	Apotekergaarden/ Grimstad
lørdag 10. august/
de fire store kvinnene/ folkvord/ baugstø/ Med fler/
Kl. 11.00	Arendal Kulturhus/ Arendal
konsert/ hanne kolstø/
Kl. 15.00 Kvaløya/ Grimstad
terje vigen, på kvaløya/ anneke von der lippe/ hanne kolstø/
Kl. 17.00 Kvaløya/ Grimstad
søndag 11. august/
på gjengrodde stier/ johannessen/
Kl. 10.00 Mølleheia, på stien/ Grimstad
mestermøte: øystein lønn og leonard rickhard/
Kl. 13.00 Bomuldsfabrikken kunsthall/ Arendal
en folkefiende trosser bøygen/ hylland eriksen/
Kl. 19.00 Apotekergaarden/ Grimstad
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BILLETTINFORMASJON/
Dagspass og festivalpass kan
kjøpes i inngangen på hvert arr.
eller forhåndsbestilles på
billettservice.no. / 815 33 133
Kan også kjøpes i Billettbua, på
7-Eleven, Narvesen, eller Posten
Det selges ikke enkeltbilletter,
kun dagspass/festivalpass.
Kun kontantsalg i inngangen.
Forhåndskjøpt billett veksles i
armbånd i inngangen.
Armbånd må beholdes på i
hele dets gyldighet. Armbånd er
personlig og dersom forseglingen
er brutt vil det ikke lengre være
gyldig inngangsbillett.
Dagspass kr 200
Festivalpass kr 600
Barn og unge under 18 år
gratis adgang på alle arrangement
unntatt konsert fredag kveld.
NB! Forbehold om endringer i
arrangementoppsett.
Hold deg oppdatert på
ibsenhamsun.no eller på
facebook.com/ibsenhamsun

