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Fra Submarino til Et eventyr
Jonas T. Bengtsson brød igennem med Submarino, en barsk fortælling fra
Københavns Nordvestkvarter, som blev filmatiseret af Thomas Vinterberg. Nu
kan du høre ham fortælle sin nyudgivne roman Et eventyr. Det foregår i
Mimeteatret, Vestergade 95B, tirsdag den 11. oktober kl. 19.
Historien begynder, da hovedpersonen er seks år, og verden udfolder sig
som et nærmest magisk univers befolket af personer, der netop kunne være
hentet ud af eventyr. Der er den gamle dame, som har
et hul i ansigtet, der hvor der burde være en mund, og
som er så grim, at drengen næsten ikke tør kigge på
hende. Der er nabodrengen med de mærkelige, selvopfundne lege og chefen med brummelydene. Og ikke
mindst er der farens eventyr om den hvide dronning,
der går som en ledetråd gennem romanen. Eventyrets
idyl krakelerer brat, men også som teenager og voksen
omgiver drengen sig med skæve eksistenser, som fx Karlsson på taget.
“Jonas T. Bengtsson er en stemme i det litterære Danmark, som jeg nødigt
ville undvære. Jeg var meget begejstret for ’Submarino’, men denne er
bestemt lige så fantastisk,” skriver Litteratursiden.dk.
Du kan reservere plads på www.litnet.dk. Gratis adgang for medlemmer af
Litnet, 70 kr. for andre. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det for
100 kr. for resten af året – så kan du også gratis hører Morten Brask den 8.
november, og du får en særlig invitation til poetisk juleglögg i december.
Når ordene bliver farlige
Onsdag den 26. oktober kl. 19 kan du møde de tre fribyforfattere i
Mimeteatret: Tendai Tagarira fra Zimbabwe (nu i Århus), Noufel Bouzeboudja
fra Algeriet (nu på Fanø) og Seedy Bojang fra Gambia (nu på Frederiksberg).
Odenses fribyforfatter skulle også have deltaget, men trods god vilje fra alle
sider og en efterhånden ganske stor indsats er det endnu ikke lykkedes at få
en fribyforfatter til byen. Litnet står bag arrangementet i samarbejde med
Odense Centralbibliotek. (NB! Arrangementet foregår ikke på biblioteket, men
i Mimeteatret.)
Spoken Word Festival
For andet år i træk lever det talte, sungne, råbte eller oplæste ord i Odense
den første uge i november. Programmet er omfattende og kan læses i sin
helhed på www.spokenwordfestival.dk. Man kan fx opleve Benny Andersen
optræde sammen med Poetry Slam-duoen Piip eller komme til lyrisk lounge
med Lone Hørslev og Claus Høxbroe.
Festivalen byder også på flere workshops. Bl.a. holder Fynsværk åbent
skriveværksted om onsdagen, og Litnet står for et skrive- og oplæsningsværksted på Musikbiblioteket fredag eftermiddag.

Nye fynske udgivelser
Vibeke Marx har udsendt en ny roman på forlaget Modtryk, Sortehusene, og
den har fået meget fine anmeldelser. “Besk, blid og velskreven,” mener fx
Weekendavisen, der bl.a. sammenligner romanen med Kirsten Thorups
Førkrigstid.
I august udkom En bondes ord af Martin Jensen. Det er tredje bind i serien
om Winston og Halfdan, som foregår i Knud den Stores England. Litteratursiden anbefaler serien “på det varmeste” og skriver: “Skulle du endnu have de
første to bøger til gode, så glæd dig!”
På forlaget Ravnerock har Pernille Nederland udgivet Det Sensitive
Univers. Hvert femte menneske bliver født med en disposition, som kan defineres som særlig sensitivitet. Bogen gengiver bl.a. interviews med seks
særligt sensitive personer.
Hvad er en bog?
En gang kunne man definere en bog som nogle ark papir holdt sammen af et
omslag. Men lydbøger, ebøger og andre nye medier har gjort det sværere at
indkredse, hvad en bog egentlig er. Læs mere om, hvad det betyder for bogbranchen i nyhedsbrevet Søndag Aften på www.cultur.com/2011/1002.html.

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

Jonas T. Bengtsson fortæller om sin nye bog, Et eventyr, i Mimeteatret.
Entré 70 kr., gratis for medlemmer af Litnet.
Mimeteatret, Rosenbæk Torv, Vestergade 95 B, 5000 Odense C

Onsdag d. 26. kl. 16-18

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

Onsdag d. 26. kl. 19-21

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

Søndag d. 30. kl. 16

Tømmermandscafé med Spoken Word-bandene Pligten Kalder &
Pulserende Stilstand & Guldkalvene
Arrangør: Studenterhus Odense og PS Fyn
Entré 70 kr., 50 kr. for studerende (i forsalg)
Kulturmaskinen, Store Sal, Farvergården 7, 5000 Odense C

Det sker i Odense i november
Tirsdag d. 1. kl. 19.30

Morten Nøjgaard holder foredrag om fransk litteratur, Crise de la
littérature – quelle crise?
Arrangeret af Alliance Français og Franske Studier
Syddansk Universitet, lokale 94 (ved hovedindgangen)

2.-5. november

Spoken Word Festival
Se hele det omfattende program på www.spokenwordfestival.dk.

Torsdag d. 3. kl. 19.30

Sumobrødre og andre slægtshistorier. Forfatteren Morten Ramsland
fortæller om slægts- og familiehistorie med udgangspunkt i Sumobrødre.
Arrangeret af Thomas Kingos Kirke. Fri entré. Se mere på
www.thomaskingokirke.dk.
Thomas Kingo Kirke, Bülowsvej 9, 5230 Odense M

Fredag d. 4. kl. 12-19

Bogudsalg. Hovedbiblioteket sælger ud af kasserede bøger, blade m.m.
Enhedspris 5 kr.
Arrangeret af Odense Centralbibliotek. Se mere på www.odensebib.dk
Hovedbiblioteket, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C

Søndag d. 6. kl. 13

Klassikere – bøger på tværs af tiden. Bibliotekar Lisbet Vincetzen vil
komme med forskellige definitioner på, hvad en klassiker kan
være.Arrangeret af Holluf Pile Bibliotek. Fri entré. Se mere på
www.odensebib.dk
Holluf Pile Bibliotek, Nøglens Kvarter 10, Holluf Pile, 5230 Odense Sø

Tirsdag d. 8. kl. 19

Forfatteren Morten Brask fortæller om sin nye roman, William Sidis’
perfekte liv. Entré 70 kr., gratis for medlemmer af Litnet.
Mimeteatret, Rosenbæk Torv, Vestergade 95 B, 5000 Odense C

Fredag d. 11. kl. 8-20

Tag med biblioteket til Bogforum i København. Odense Central Bibliotek
arrangerer bus til årets bogforum i København. Pris 400 kr, medlemmer
af De Nysgerrige 360 kr. Se mere på www.odensebib.dk

Torsdag d. 17. kl. 20.30

Poetry Slam, kvalifikationsrunde til Fynsmesterskabet.
Tre runder à tre minutter pr. person – se mere på www.psfyn.dk.
Den Fynske Opera, Filosofgangen 10, 5000 Odense C

Onsdag d. 30. kl. 10

Pigehygge på Hovedbiblioteket. Forfatteren Mette Finderup fortæller om
sine Emmy-bøger. Hyggelig læsecafé for de 8-14-årige.
Arrangeret af Odense Centralbibliotek. Fri entré.
Tilmelding i Hovedbibliotekets børn- og ungeafdeling.
Se mere på www.odensebib.dk
Hovedbiblioteket, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C

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

