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Velkommen til Ordkalotten 2017: R AS ER I

”Syng, gudinne, om vreden som tok Peleiden Akillevs”. Slik innledes Iliaden, og
med et slag den vestlige litteraturen. Og der begynner også Ordkalotten 2017.
Årets festival ønsker å undersøke hvordan lynne og temperament kommer til
uttrykk i skjønnlitteraturen som skrives i dag. For forfatterne skulle det være
nok av impulser i samtida å respondere på, med biler som brenner i forstedene,
klimakrise, flyktningestrøm, kvinnehat og nasjonal proteksjonisme. Svarer forfatterne
på slike hendelser og tendenser med raseri? Hvordan ser ei rasende skrift ut?
Årets program rommer krig og klima, skilsmisser og kjønn. Kulturkollisjoner,
politikk, vrede og vold. Kollektiv og privat sorg. Forsøkt fanget, bearbeidet, utmeislet
og knadd i poesi, prosa, joik og teori, monologer, debatter og filosofiske merknader.
I samarbeid med Norsk Forfattersentrum, Tromsø kommune, Tromsø bibliotek,
Troms fylkesbibliotek, Universitetet i Tromsø, Nordnorsk forfatterlag, Tromsø
mållag, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Bokhuset Libris og
Perspektivet museum gleder vi oss til å presentere et spennende og allsidig
program for både voksne og barn.
Vi takker alle gode samarbeidspar tnere, sponsorer og frivillige.
Vi skal synge tre dager til ende. God festival!
Ingvild Solstad-Nøis
Daglig leder

Programmet presenteres med forbehold om endringer.
Se vår blogg for oppdater t info: ordkalotten.wordpress.com
Design programhefte og plakat(er): Bjørn-Are Vollstad
Trykk: Rådhustrykk
Omslagsfoto og dobbelside: Black Marble, NASA
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45-årsjubileum

Bente Aasjord

Foto: Olava Bidtnes

Foto: Privat

Jubileumslansering:

Debatt:

TIRSDAG 14. november

TIRSDAG 14. november

CAFÉ CIRCA – Gratis
18.00 Lansering av Skarven – Nordnorsk Forfatterlag 45 år!

CAFÉ CIRCA – Gratis
19.00 Prosalong

I 2017 er det 45 år siden oppstar ten av Nordnorsk forfatterlag (Nnf).
Dette feires med en jubileumsutgave av medlemsbladet Skarven!
Blad og innhold blir presenter t, og flere av bidragsyterne leser opp
tekstene sine.
Jubileumsmagasinet har tema ”Nord i verden”. Det handler om nordområdene, sett fra vår t ståsted i nord. Medlemmene har hatt frie
hender i valg av sjanger og teksttype. Utgivelsen symboliserer at det
er 45 år siden nordnorske forfattere organiser te seg i sin egen
regionale interesseorganisasjon. Bladet er gitt navnet Skarven, etter et
medlemsblad som gikk inn for ti år siden.

Prosalong er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings bokbadkonsept. Her skal det debatteres og diskuteres, og publikum er i høyeste
grad med. Prosalong har tilpasset seg Ordkalottens tema Raseri og vi spør:
Er fiskeri raseri?
Bente Aasjord er invitert. Aasjord er Steigen-bosatt, spaltist og foredragsholder. Hun er friskt engasjert i fiskeridebatt og med bok i ermet. 		
Aasjord bokbades av forfatter og journalist Sylvi Inez Liljegren. Begge er
aktiv i samfunnsdebatten, og du gjenkjenner dem lett i sosiale media.
Dette stiler til å bli høstens fiskeridebatt i Tromsø.
Hjertelig velkommen!
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Mar te Reithaug Sterud og Ann-Christin Berg Kongsness har jobba sammen siden
2011 med dans og koreografi gjennom å produsere forestillinger, tekster, nettsted
og seminar sammen. Med felles interesse for å produsere kontinuitet i egne
kunstnerskap, reflektere og tenke oss fram til nye ståsteder gjennom samtale,
dansepraksis og tekstproduksjon, arbeider vi i vekslinga mellom refleksjon og
aksjon, sensitivitet og slagkraftighet. Soft Manifesto hadde premiere på Black Box
teater i Oslo i oktober 2015, og blir spilt på Corner teatret i Bergen i samarbeid
med Poesidigg i oktober 2017.
Kunstnersamtale ledet av Liv Hanne Haugen rett etter forestilling 15. november.
Koreografi, utøvelse og tekst: Ann-Christin Berg Kongsness, Mar te Reithaug Sterud
Scenografi: Henning H. Bergsvåg
Lysdesign: Elisabeth Kjeldahl Nilsson
Soft Manifesto
Foto: Trine Hisdal

Trailer: Sigurd Ytre-Arne
Lydteknisk assistanse: Sigurd Ytre-Arne, Leo Preston
Kostyme: Fredrik Floen

Forspill:

Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson, Trine Hisdal

TIRSDAG & ONSDAG 14.–15. november

Produksjon: Sterud / Kongsness

RÅDSTUA TEATERHUS – kr 150,- (Ikke inkl. i festivalpass / dagsbillett)

Samarbeidspartnere i Tromsø: Ordkalotten, Haugen produksjoner

Billetter kjøpes på nett: www.raadstua.no

21.00

Soft Manifesto:

Videodokumentasjon: Millimedia
Co-produksjon: Black Box teater
Støttet av: Kulturrådet

Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson

Poesiopplesning, hørespill og danseforestilling. Arbeidet veksler mellom disse
formene og forsøker å fange øyeblikk vi vanligvis ville gått glipp av om de
hadde forblitt innenfor kun én av dem. Vi sier ja til all dans, all tekst, alle ting, før
vi plasserer dem omhyggelig. Lar nye koblinger mellom det som alt finnes få
komme til syne. Tenker på tekst som temperatur. Skriver fra kroppen heller enn
om kroppen, og er interesser t i tekst som relaterer til alt det vi ikke kan si noe
om. Soft Manifesto unner seg selv alvor, samtidig befinner det seg stadig vekk i
det humrende landskapet; knasende munnfuller med potetgull mellom sylskarpe
metarefleksjoner. Det kommer til å tryne inn i hjer tet ditt. Det handler om å
miste ansikt, å ikke forsøke å stille verken seg selv eller andre i et godt lys, å
unngå fristelsen å redde sitt eget skinn.
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Debatt:
ONSDAG 15. november
DRIV – Gratis
15.30 Publikumsutvikling, synliggjøring: Forlags, festivalers og medias rolle

“Syng, gudinne, om vreden
som tok Peleiden Akillevs”
- Iliaden -

Skjønnlitteraturen har høy status og kan løfte frem temaer av stor
betydning for folks liv, som ellers ikke får plass i den offentlige samtalen.
Hvordan utnytter festivalene dette i forhold til media, for å skape
oppmerksomhet om seg selv og forfatterne? Hvordan jobber forlag i 		
forhold til festivaler og media for å synliggjøre sine forfattere?
Med: Patrik Tornéus (Littfest Umeå), Bjørn Aagenæs (Kolon forlag),
Kulturredaktør Nordlys / iTromsø, Anita Overelv (Hamsunsenteret)

16.30

Retten til ord og bok: Debatt om vilkårene for samisk bokproduksjon.
Med: John Trygve Solbakk (forlegger og forfatter), Synnøve Persen (forfatter),
Emma Margret Skåden (Sametinget) Samtaleleder: Lill-Tove Fredriksen (UiT)

Boklansering:
FREDAG 17. november
VERDENSTEATRET – Gratis
16.30 Fortelling og forskning: Fortelling er ikke bare litteratur mellom
to permer. Fortelling er sosial handling og dialog, som alltid kan
gjøres annerledes og forstås på nye måter.

Det finnes et nordisk narrativt miljø med utspring i helsevitenskap, 		
samfunnsvitenskap, familieterapi, litteraturvitenskap og pedagogikk. 		
Gjennom eget arbeid og bidrag fra sentrale forskere gir redaktørene 		
Rita Sørly og Bodil H. Blix et rikt og mangfoldig innblikk i et stort 		
vitenskapelig felt som er i stadig utvikling. Redaktørene viser frem et 		
komplekst og kreativt forskningsmiljø med faglig styrke og genuin 		
interesse for fortellinger og deres muligheter.
Sørly og Blix jobber begge med fortellinger i sin forskning ved UiT 		
Norges arktiske universitet.
Velkommen til lansering av boken Fortelling og forskning: Narrativ teori 		
og metode i tverrfaglig perspektiv (Orkana Akademisk, 2017)
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OBS! Justere bildet!

Ánde Somby

Jon Hellesnes

Kjersti Kollbotn

Ingvild Holvik

Foto: NRK

Foto: Knut Brautaset

Foto: Marie Haugen

Foto: Oda Berby

TORSDAG 16. november
TROMSØ BIBLIOTEK – Gratis
12.00
17.00

Ferske bøker: Gunnar Grytås, Niko Valkeapää, Synnøve Persen og
Ingvild Holvik leser
Åpning ved ordfører Kristin Røymo, og prolog ved Ánde Somby
Innslag av Anna Fiske

KULTURHUSET i Tromsø – Lillescenen – festivalpass / dagsbillett
18.30
19.00
20.00
21.30
22.00
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SINNE, HAT OG VILT RASERI. Filosofiske merknader ved Jon Hellesnes
Alt ein brenn inne med: Forfatterene Kjersti Kollbotn og Ingvild Holvik
i samtale om sine bøker av året: Jord og Premien for alt

Århundrets kjærlighetskrig: Ebba Witt-Brattstrøm samtaler med Gerd Bjørhovde
Opplesning: Synnøve Persen leser fra sin nye tospråklige diktsamling
Under grønn ring vandre
Raseri av Elfriede Jelinek: Nobelprisvinner Elfriede Jelineks siste
dramatiske stykke, Raseri (2015), tar utgangspunkt i angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo og det jødiske markedet i Paris i januar 2015.
Kun Raseri – kr 150,-

Ánde Somby, joikeren, scenear tisten, forfatteren, juristen, livsnomaden og uredd
samfunnsdebattant, har reist jorda rundt med sin særegne joik. Det er med glede
vi kan melde at Somby skal holde årets prolog ved åpningen av Ordkalotten 2017.
Jon Hellesnes er forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø, som
har skrevet en rekke bøker både på norsk, og flere andre språk. Han er viden
kjent som formidler, og for å kombinere bred filosofisk orientering med særegne
litterære og essayistiske grep. Til årets festival kommer Hellesnes med sitt
foredrag: SINNE, HAT OG VILT RASERI. Filosofiske merknader.
Kjersti Kollbotn debuterte med den prisbelønte romanen Eg er mamma. Eg skal
være god (2009) og er i år aktuell med romanen Jord. Gjennom sine fire romaner
har Kollbotn vist seg som en modig forfatter, med en ærlighet og en nerve i bøkene
som er sjelden vare. Mennesker satt på prøve skrives frem med språklig teft og
presisjon. Og det mest sentrale: Utmeislet av et forfatterblikk som aldri viker unna.
Ingvild Holvik kom ut med sin andre roman, Premien for alt, i 2017. Hun debuterte i
2010 med verket Lykkefeltet. Holvik skriver om relasjoner i nær familie, og det dysfunksjonelle står sentralt. I Premien for alt følger vi den aldrende kvinna, Mali, som
må flytte på sykehjem. Gjennom tilbakeblikk på livet hennes, og reisen hun må
gjøre fra et selvstendig liv i eget hus fram til siste stoppested, får leseren innblikk i
hvordan Mali møter det nye livet og hvordan hun prøver å takle raseriet og dagene
der andre tar regien.
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Ebba Witt-Brattström

Synnøve Persen

Elfriede Jelinek

Foto: Helsingfors Universitet

Foto: Susanne Hætta

Foto: Ulla Montan / Brombergs

Tenningen er også PhD-student ved universitetet i Agder, og han har sittet i
redaksjonen i tidsskriftet Vagant. Han har oversatt Peter Sloterdijks essay Regler
for menneskeparken. Til Tromsø og Ordkalotten kommer han for å snakke om
Sloterdijks vredesbegrep.
Ebba Witt-Brattström er svensk litteraturviter, professor og feminist. Hun har
i flere tiår vær t en tydelig stemme i svensk offentlighet. Da Witt-Brattström i
2016 debuterte skjønnlitterær t med (punkt)romanen Århundrets kjærlighetskrig,
skapte boka stor debatt. Den ble framheva som en viktig bok, en bok som satte
forhold mellom kjønnene på dagsorden, en ærlig bok om kjærlighet som kan bli
smålig og stygg på et blunk. Romanen ble også omtalt som et hevntokt, som en
samlivsoppvask for åpen scene. Witt-Brattström har også skrevet en rekke tekster
om Kulturmannen, og hun var med i begynnelsen av bevegelsen Feministisk
Initiativ, som senere ble et polistisk par ti ved samme navn. Eva Witt-Brattström
samtaler med Gerd Bjørhovde.
Synnøve Persen er fra Porsanger i Finnmark. Hun er samisk billedkunstner og
forfatter. Persen er nominer t to ganger til Nordisk råds litteraturpris for det
samiske språkområdet, og har hatt en lang rekke gruppe- og separatutstillinger.
Hun har vær t sentral i ledelsen og organiseringen av det samiske kunstlivet
gjennom 40 år. Synnøve Persen var en av initiativtakerne til den såkalte Masigruppen, som representer te en ny og moderne retning innen samisk kunst.
I høst kommer hun ut med diktsamlinga Under grønn ring vandre.
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Raseri av Elfriede Jelinek

Lillescenen – torsdag 16. november kl. 22.00

Nobelprisvinner Elfriede Jelineks siste dramatiske stykke ”Raseri” (2015) tar
utgangspunkt i angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo og det jødiske
markedet i Paris i januar 2015. Hva ligger bak et slikt destruktivt raseri? Hun
svarer med et kollektiv av stemmer og går til de greske mytene, til Iliaden,
Hercules, men også til raseriet hos dagens jihadister, europeere, og til slutt seg
sjøl. Hvor star ta det hele? Hvem er den riktige guden? Trenger vi en?
Jelineks tekst er vill, ubehagelig, overskridende og direkte. Den er en
anerkjennelse av at raseriet fins i oss alle, og at vi trenger disse kreftene.
Ordkalotten og Ferske Scener har fått en sjelden tillatelse til å gjøre ei lesning av
Raseri under årets festival. Tre skuespillere og en perkusjonist går løs på teksten
i en improviser t og musikalsk live scenetekstfremføring i møte med publikum.
Dette blir en enestående her og nå opplevelse!
Lesninga er basert på Maria Tellanders oversettelse av stykket i forbindelse med
oppsetninga av Raseri på Borås Stadsteater i mars 2017, den foreløpig eneste
oppsetninga i Skandinavia.
Skuespillere: Bernt Bjørn, Svein-Harry Schöttker Hauge, Anethe Alfsvåg
Perkusjonist: Nasra Omar
Dramaturg: Kristin Bjørn
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Monica Kristensen

Mazdak Shafieian

Sigurd Tenningen

Foto: Forlaget Press

Foto: Magnus Stivi

Foto: Linn Pedersen

FREDAG 17. november

Monica Kristensen er polarforsker og forfatter som har skrevet en rekke
kriminalromaner og sakprosabøker. Hun har med årene blitt en kritikerrost
krimforfatter med stor internasjonal suksess. Hun bruker sin vitenskapelige
bakgrunn og sin store eksper tise på polarområdet i sine romaner om krimhelten
Knut Fjeld, en fiktiv sysselmannsbetjent på Svalbard. I 2017 kom boken om Roald
Amundsen, Amundsens siste reise, som høstet svær t gode kritikker.

TROMSØ BIBLIOTEK – Gratis
12.00

Ferske bøker: Kjersti Kollbotn, Sigurd Tenningen, Monika Steinholm,
og Endre Lund Eriksen leser

KULTURHUSET i Tromsø – Verkstedet – festivalpass / dagsbillett
17.00
18.00
19.00
20.00
20.45
22.30
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Mordkalotten: Iskalde historier fra Longyearbyen. Krimforfatter
Monica Kristensen i samtale med Helge Markusson
Den politiske revoltens mulighetsrom i et stadig mer avpolitisert
samfunn: Poet Mazdak Shafieian i samtale med Sigurd Tenningen
Den første sten – den store Afghanistan-romanen:
Carsten Jensen i samtale med Oddvar Nygård
Sigurd Tenningen med foredraget: Tymotisk revolusjon – om filosof

Peter Sloterdijks vredesfilosofi
«mine fodspor lyser gennem alle tider»: Samtale om klimakrise og
litteratur mellom Theis Ørntoft, Espen Stueland og Agnar Lirhus
Poesislam – landsdelsfinale i NM i Tromsø:
Konferansier: Jenny Maria Svensson. Kun poesislam – kr 100,-

Mazdak Shafieian, født i Iran, er poet og redaktør og kjent for å være over
gjennomsnittlig velartikulert. Han har blitt beskrevet som et «enmanns kraftsentrum i
norsk litteratur», og har siden debuten med diktsamlingen Dyregravsmørke i 2006
vært en markant og aktiv skikkelse i norske litteraturmiljøer. Hans siste utgivelse,
essaysamlinga Det urgamle materialet, kretser rundt sju forfatterskap fra det 20.
århundre. Et gjennomgående tema i bøkene er den nåtidige tenkningens og
erfaringens forhold til historien. Med utgangspunkt i historiske omveltninger
undersøker Shafieian den politiske revoltens mulighetsrom i et stadig mer
avpolitisert samfunn.
Sigurd Tenningen er forfatter og kritiker, bosatt i Kritiansand. Han debuter te med
novellesamlinga Gæa i 2007, og har siden gjor t seg bemerka med essaysamlinga
Vegetasjonens triumf er total (2016). I år er han aktuell med novellesamlinga
Appelsiniakomplekset, skrevet sammen med kunstneren Jan Freuchen.
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Carsten Jensen

Theis Ørntoft

Espen Stueland

Agnar Lirhus

Foto: Pressefoto

Foto: Lærke Posselt

Foto: Tomas Moss

Foto: Finn Ståle Felberg

Carsten Jensen er dansk journalist og forfatter. Han har over før ti år med reiser i
Afghanistan bak seg. I sitt yrke som journalist har Jensen vær t krigskorrespondent
i en rekke land. Erfaringene fra krigens vesen, angst, tap og lidelser har gitt Jensen
innsikt i krigsherjingers vold, inferno, lidenskap og maktspill. Handlingen i romanen
Den første sten (2016) er lagt til Afghanistan. Kritiker Sindre Hovdenakk beskriver
fortellinga som et lysende eksempel på hvordan skjønnlitteraturen på sitt beste
har en virkningseffekt få om noen andre kunstuttrykk kan gjøre den etter.
Carsten Jensen samtaler med Oddvar Nygård.
Theis Ørntoft debuterte med diktsamlinga YEAHSUITEN (2009) som han ble
tildelt Danmarks viktigeste debutantpris, Munch-Christensens Kulturlegat, for. Han
blir beskrevet som Danmarks litterære wonderboy. Ørntoft besøker Ordkalotten
med Dikt 2014, et originalt, mørkt postapokalyptisk økopoetisk verk.
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Espen Stueland debuterte med diktsamlingen Sakte dans ut av brennende hus
(1992) og har siden den tid utgitt flere dikt - og essaysamlinger, en roman, en
doktoravhandling og siste utgivelse, 700-års flommen, 13 innlegg om klimaendringer,
poesi og politikk. Sistnevnte en samling tekster om vår tids største utfordring,
en natur ute av lage, som blir sett på som et viktig bidrag til den økokritiske
debatten i Norge. Stueland kommer til Ordkalotten sint, engasjer t og informer t.
Agnar Lirhus debuterte med Skogen er grønn (2005). Han har siden den gang
skrevet en rekke romaner og et par diktsamlinger. Han besøker Ordkalotten med
romanen Liten kokebok, om en nyskilt familiefar som desperat forsøker å holde ut
ubehaget han føler i forhold til tida vi lever i. Romanen kan leses som et oppgjør
med miljønaiviteten.
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Foto: Jo Michael

NM i Poesislam  –  landsdelsfinale i Tromsø 17. november kl. 22.30

Skrivekurs med Nina Lykke 18.–19. november

KULTURHUSET i Tromsø – Verkstedet – festivalpass / dagsbillett

Hvorfor skrive? Hvordan komme i gang? Hvordan for tsette? Hvordan skrive
dialog? Hvordan beskrive en situasjon? Nina Lykke deler sine erfaringer og knep
som virker for henne. Det blir oppgaver og høytlesning.

NM i poesislam arrangeres av Foreningen !les og er en konkurranse i skjæringspunktet mellom poesi, standup og rap. Deltakerne fremfører egne tekster med
publikum som jury. Tromsø har hele fire tidligere norgesmestre i poesislam.
Kanskje DU blir den neste?
Meld deg på ved å sende en mail til: festival@ordkalotten.no
For å delta må du ha 3 tekster på inntil 3 minutter, de må være på norsk og
skrevet av deg selv. På scenen har du ikke lov å ha andre rekvisitter eller hjelpemidler enn teksten din.

Nina Lykke har tidligere gitt ut den kritikerroste novellesamlingen Orgien, og
andre for tellinger, som ble nominer t til Ungdommens kritikerpris. Romanen
Oppløsningstendenser (2013) fikk strålende anmeldelser og ble kor tlistet til
P2-lytternes romanpris. I 2016 kom protestromanen Nei og atter nei, et satirisk
fyrverkeri av en roman som behandler samlivskrise innenfor rammene av en grell
konvensjonalitet anno 2016. Lykke evner å fremstille eksistensielle smertepunkter
med presis satirisk brodd og beskriver på nådesløst vis vår selvopptatte tilværelse
der vi poserer for hverandre, enten via sosiale medier eller i levende live.

Vinneren i Tromsø får dekket reisen til finalen i Oslo i november, der premien er
en gedigen pokal + 10.000 kroner!

Sted: Tromsø bibliotek og byarkivs store møterom

Årets konferansier er Jenny Maria Svensson. Hun er utdannet dansekunstner ved
Laban Centre of Contemporary Dance i London og har gått på Forfatterstudiet
ved UiT. Hun er født i Stockholm, men har bodd og arbeidet i Tromsø siden 2008.

Pris: kr 1500,- / 1300,- (Medl. Norsk Forfattersentrum eller Festivalpass Ordkalotten)

Tid: Lørdag 18. og søndag 19. november, kl. 11-15 begge dager.
Påmelding: Innen 1. november til ingvild.holvik@forfattersentrum.no
Begrenset antall plasser!
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Kristine Næss

Rauni Magga Lukkari

Marry Ailonieida Somby

Niko Valkeapää

Foto: Finn Ståle Felberg

Foto: Jan Roger Østby

Foto: Yngve Olsen Saebbe

Foto: CF-Wesenberg

LØRDAG 18. november

KULTURHUSET i Tromsø – Verkstedet – festivalpass / dagsbillett

TROMSØ BIBLIOTEK – Gratis

18.00
19.00

Aldri redd for mørkets makt: Jørgen Norheim samtaler med John Gustavsen
100 % ÆRLIGHET? Møt to sterke, unge poeter, Ylva Ambrosia Wærenskjold
og Ingvild Lothe, som skriver rått og tilsynelatende utleverende om
vanskelige tema, i samtale med Morten Wintervold

20.00
21.00

En moderne familie: Helga Flatland i samtale med Linda H. Nesby
Den norrlandske vreden: Johan Jönson, Mats Jonsson og Ida Linde
i samtale med Klassekampens Astrid Hygen Meyer
Nei og atter nei – et skråblikk på livet i hamsterhjulet: Nina Lykke i
samtale med Ingebjørg Liland
VREDE! Poesikonsert m/ Gaute Barlindhaug, Johan Jönson, Ida Linde,
Ylvia Ambrosia Wærenskjold & Ingvild Lothe

12.00
14.00
15.00

Ferske bøker: Henning Howlid Wærp, Cathrine Baglo, Asbjørn Jaklin
og Helga Flatland leser
Forfatterstudentene leser
Poetikkseminar ved Kristine Næss: Hva er en poetikk?
Poetikkseminaret er en åpen forelesningsrekke der gjestelærerne på
Forfatterstudiet reflekterer rundt et selvvalgt emne. Næss leser fra og
kommenterer sin egen poetikkbok Vanlig, fra forlaget H Press’ serie 		
HVORFOR SKRIVE HVA HVORDAN

SKANSEN – festivalpass / dagsbillett (mulig å kjøpe enkeltbilllett)
15.00
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Samisk opplesningsprogram: «Storm på Gaisi»
Deltakere: Rauni Magga Lukkari, Marry Ailonieida Somby, Niko Valkeapää,
Synnøve Persen, Beate Heide, Sollaug Sárgon, og Gerd Mikalsen. 		
Konferansier: Lene Westerås
Kun arrangement på Skansen – kr 100,-. Billetter selges i døra.

22.00
23.00

Rauni Magga Lukkari er samisk-finsk forfatter, oversetter og dramatiker.
Hun debuterte i 1980 med diktsamlinga Jienat Vulget, Isen går. Lukkari har en stor
produksjon og har også satt opp monologen En lykkens mann på Nasjonalteatret
i 2007 med Nils Ole Oftebro i hovedrollen. Lukkari ble i 1987 nominert til
Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet for Mørk dagbok. Hun er
også forlegger og har spesialiser t seg på tospråklige utgivelser.
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Beate Heide

Sollaug Sárgon

Gerd Mikalsen

Jørgen Norheim

Foto: Privat

Foto: Bærum bibliotek

Foto: Torun Olsen

Foto: Linda Car tridge

Marry Ailonieida Somby er samisk forfatter, billedkunstner og dramatiker.
Somby debuter te i 1976 med barneboka Ammul og den blå kusinen, Ámmul ja
alit oarbmælli, dette gjorde henne til verdens første samiske barnebokforfatter.
Hennes tekster er ofte politisk motiver t. Somby har utgitt poesi og dramatikk,
og hun ble i 2016 nominert til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet for boka Čerbmen Bizi – Girdipilohta.

Sollaug Sárgon er en samiskspråklig pedagog og forfatter. Hun har skrevet barneboka Ovllá árgabeaivi (2000) på nordsamisk, leseboka Åvlan aarke-biejjie (2007)
på sørsamisk og diktsamlingen Savvon bálgáid luottastit (2010) på nordsamisk. For
diktsamlingen Savvon bálgáid luottastit (2010) ble hun nominer t til Nordisk råds
litteraturpris for det samiske språkområdet. Sárgons siste diktsamling kom ut i år,
og har navnet Ii čága čihkosii.

Niko Valkeapää er en finsk-norsk og samisk poet og musiker. For sine album har
han mottatt flere priser, blant annet Spelemannsprisen i 2003 og Liet Ynternasjonaal,
den internasjonale musikkprisen for minoritetsmusikk. Valkeapääs tekster handler
gjerne om urbanitet, kulturelt mangfold, introspektive oppdagelser, sosiale relasjoner
og menneskelige reaksjoner. Nikos tekster og musikk har vær t til stor inspirasjon
for flere yngre samiske ar tister. I høst er han klar med en ny diktsamling.

Gerd Mikalsen debuterte med romanen Farsmålet. Romanen er kommet ut både
på norsk og på nordsamisk med tittelen Áhčigiella. Temaet er fornorskingsprosessen
og de utfordringene det er å vokse opp i et miljø hvor språket ribbes vekk.

Beate Heide skriver både fag- og skjønnlitteratur. Hun er også levende opptatt av
muntlig for tellerkunst, både egne fortellinger og hele kulturarven. På Ordkalotten
skal barn og unge få oppleve kunsten å for telle. Hun har utgitt to barnebøker og
kommer i år med en faglitterær bok om hjembygda Haugnes, som ble bor te på
grunn av utbygging av Andøya flystasjon.
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Jørgen Norheim har skrevet flere romaner, og ble i 2003 nominert til Nordisk
råds litteraturpris for romanen Ingen er så trygg i fare. Han besøker årets festival
med Aldri redd for mørkets makt (2016), en roman om stalinismen og tankegodset
som nådde helt inn i norske studenthybler på syttitallet. Sprekt, sint og sant om
politiske drømmer, og det store spørsmålet som romanpersonene stiller seg:
Hvorfor valgte jeg som jeg gjorde? Jørgen Norheim samtaler med John Gustavsen.
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Helga Flatland

Ylva Ambrosia Wærenskjold

Ingvild Lothe

Johan Jönson

Foto: Aschehoug Forlag

Foto: Pernille M. Walvik

Foto: Stephen Butkus

Foto: Privat

Helga Flatland debuterte med romanen Bli hvis du kan. Reis hvis du må (2010)
som hun fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. I år kom romanen En moderne
familie, som har fått svær t gode anmeldelser. Den handler om et ektepar som
skilles etter før ti år. Når foreldrene skiller seg, rokker det ved grunnlaget til hele
familien. Romanen er en historie om tilhørighet, oppbrudd og konsekvenser, og
om hvordan en skilsmisse kan rykke en hel familie ut av posisjon. Gerd Elin Stava
Sandve i Dagsavisen betegner Helga Flatland som en usedvanlig skarp og klok
observatør av mennesker. Helga Flatland samtaler med Linda H. Nesby.
Ylva Ambrosia Wærenskjold skriver nådeløst og usentimentalt om vold i nære
relasjoner. I debutromanen kom hjem når sorgene har løpt forbi (2013) dreier det
seg om et parforhold i destruktiv utvikling. I fjorårets diktsamling Syv somre og
femten vintre får vi innblikk i ei barnevernsmappe som avslører omsorgssvikt i
barndommen. Det poetiske jeg-et avleser egne minner og sår og overlevelsesstrategier i et knapt og effektivt språk. Under Ordkalotten kan du høre
Wærenskjold lese og samtale om poesiens potensial i møte med hard virkelighet.
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Ingvild Lothe er utdannet fra Forfatterstudiet i Bø, og har tidligere utgitt heftet
Litt lyst til å pule, litt lyst til å dø. Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt er hennes
første bok. I en anmeldelse i Morgenbladet ble Ingvild Lothe karakteriser t som
norsk litteraturs Houellebecq-jente. Carina Elisabeth Beddari skrev at Lothe er
en poet som er mer opptatt av å utlevere sin tid enn sitt selv – selv om de to er
tett forbundet.
Johan Jönson er en språkmaterialistisk forfatter på den svenske poesiscenen.
Hans mange, og tjukke, diktsamlinger, drypper av svette, selvforakt, perversiteter
og temperament. Han er en naken og selvutleverende forfatter som har vunnet
en rekke priser og utmerkelser. Mellom 2015 – 2016 reiste han rundt i Sverige
og gjorde maratonlesninger av sine verk. Ved noen tilfeller leste han i tre timer i
strekk, det vil ikke skje i Tromsø.
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Mats Jonsson
Foto: Johannes Klenell

Ida Linde

Nina Lykke

Gaute Barlindhaug

Foto: Khashayar Naderehvandi

Foto: Jo Michael

Foto: Reworks

Mats Jonsson er serietegner, kunstner, barnebokforfatter og forlegger. Han anses
for å være en foregangsperson for den selvbiografiske serien i Sverige, en sjanger
som fikk ett oppsving på begynnelsen av 2000-tallet. Han er også engasjert i
kulturdebatten i Sverige, ikke minst i spørsmålet sentrum/periferi, samt diskusjonen
om hvilken form for satire som er akseptabelt i Sverige.
Ida Linde er forfatter, oversetter, dramatiker og lærer ved Biskops-Arnös forfatterskole. Hun blir betegnet som en av Västerbottens lysende litterære stjerner.
Hennes forfatterskap ble innledet av diktsamlingen Maskinflickans testamente
(2006) og ble oppfulgt av Om jag glömmer dig blir jag en annan (2009). I 2014
utkom Norrut åker man för att dö, en prisbelønnet og kritikerrost noir-roman.
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Nina Lykke utgav i 2016 protestromanen Nei og atter nei. Romanen er Lykkes
tredje bok og et satirisk fyrverkeri av en roman som behandler samlivskrise
innenfor rammene av en grell konvensjonalitet anno 2016. Lykke evner å
fremstille eksistensielle smer tepunkter med presis satirisk brodd, og beskriver
på nådesløst vis vår selvopptatte tilværelse der vi poserer for hverandre, enten
via sosiale medier eller i levende live.
Gaute Barlindhaug er elektronikamusiker, og en sentral skikkelse i elektronikamiljøet i Norge. Han er også prosjektleder for Insomnia Festivalen i Tromsø,
landets største og viktigste elektronikafestival.
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BANG! Ordkalottens program for barn og unge
Barne – og ungdomsprogrammet er del av Ordkalotten Tromsø internasjonale
litteraturfestival og retter seg mot barn i hele skoleløpet. Arbeidsgruppen
BANG! lager programmet og samarbeider med Den kulturelle skolesekken og
skoletjenesten som er fagsenter for litteratur om gjennomføringen.

FREDAG 17. november

Theis Ørntoft

Anna Fiske
Foto: June Witzøe

12.45

Med på leken – tema gråsoneovergrep: Kristin von Hirsch
Sted: Tromsø bibliotek, plan 2
Gratis

LØRDAG 18. november
12.00

Kortfilmprogrammet RASERI
Sted: Verdensteatret
Pris / medlemsskap: kr 200,- / 100,- (semester / enkeltfilm)
Voksne går gratis i følge med barn

13.30

Bygg Palle Puddels hus – opplesning og verksted for de minste.
Anna Fiske leser frå boka Bygg Palle Puddels hus.
Sted: Perspektivet Museum Slutt: 15.30
Gratis

16.00
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Nordnorsk / samisk fortellerstund
Sted: Bårstua, Skansen
Gratis

Anna Fiske er BANG!-programmets hovedforfatter i 2017. Hun er en prisbelønnet
illustratør, forfatter og tegneserieskaper som med sin lett gjenkjennelige tegnestil,
har truffet publikum med alt fra selvbiografiske tegneserier fra egen barndom, til
billedbøker som gjør komplekse følelser forståelig for barn på en tilsynelatende
enkel måte, i serien Følelsesbiblioteket (der Sinne-boka er spesielt aktuell for årets
Ordkalotten-tematikk).
I tillegg til å ha illustrer t andres bøker, har hun skapt en rekke minneverdige
karakterer i egne bokserier : Palle Puddel, Nina Kanin og Kaktusjenta er noen av
dem. Også Hallo-bøkene, en serie myldrebøker for barn, har funnet mange lesere.
Hallo skogen!, som kom i høst, er den nyeste utgivelsen i denne serien.
Anna Fiske er utdannet ved linjen for grafisk design og illustrasjon ved Konstfackskolan i Stockholm og har fått en rekke priser og utmerkelser for sitt rikholdige
forfatterskap, blant annet Årets vakreste bok, Visuelt og Kulturdepar tementets
tegneseriepris. I 2014 mottok hun Bokkunstprisen og Rasmus Løland litteraturstipend. I 2015 fikk hun Kulturdepar tementets illustrasjonspris.
Anna Fiske møter festivalpublikumet på åpningsarrangementet torsdag, samt
opplesning og verksted på lørdag: Bygg Palle Puddels hus.
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Kristin & Pia von Hirsch

Frank Lande

Foto: Kristin von Hirsch

Foto: Privat

Kristin von Hirsch er forfatter og fotograf-billedkunstner. For tiden tar hun en
mastergrad i religion, etikk og filosofi. Sammen med datteren Pia von Hirsch, har
hun skrevet Med på leken. Det er en enorm kraft i raseri. Vi har alle kjent den.
Den kan være voldsom og ødeleggende, men den kan også gjøre deg sterk.
Likevel: vi holder den som oftest tilbake. Er det bra eller dumt?
Dette blir hovedtema når Amalie Vang, hovedperson i ungdomsboka Med på
leken, inntar Ordkalotten i november. Når hun blir voldtatt og saken hennes
henlegges hos politiet, bestemmer hun seg for å gå for utspekulert hevn.
Frank Lande kommer fra Stavanger og bor på Kvaløya. Åttemeterskogen (2017) er
hans første barnebok, med røffe illustrasjoner av Åshild Kanstad Johnsen. Lande
debuter te som forfatter i 2006 med romanen Frank Lande. Siden har han gitt ut
prosasamlingen Intervjuer (2009), sakprosaboka Fotballl-VM sett fra sofaen (2014), i
tillegg til to boksingler på Flamme forlag. Frank Lande leser og for teller fra boka
for barnehager på Kroken og Tromsdalen bibliotek torsdag.
Beate Heide skriver både fag- og skjønnlitteratur. Hun har utgitt to barnebøker
og kommer i år med en faglitterær bok om hjembygda Haugnes, som ble bor te
på grunn av utbygging av Andøya flystasjon. Hun er også opptatt av formidling
av muntlig for tellerkunst, både egenskrevede for tellinger og kulturarv, og på
Ordkalotten skal barn og unge få oppleve denne for tellerkunsten.
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Snill
Foto: Mikrofilm

RASERI på Tromsø barnefilmklubb  –  lørdag 18. november kl. 12.00
I samarbeid med BANG! viser Tromsø Barnefilmklubb kortfilmprogrammet RASERI
med filmene: Theodors magiske revansj, Dunder, Snill, Punkball og Hermans hjerte.
De to første kor tfilmene er laget av animasjon- og utviklings-selskapet Fabelfjord
som holder til i Tromsø. Forfatteren Endre Lund Eriksen har skrevet manus og er
medprodusent til disse to filmene.
BANG! gir en kort introduksjon før filmstar t.
Kor tfilmprogrammet varer rundt 50 minutter og passer for alle.
Pris / Medlemskap: kr 200,- / 100,- (semesteret / enkeltfilmer)
Voksne går gratis i følge med barn.
Sted: Verdensteatret
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Naken (1993)

SØNDAG 19. november
VERDENSTEATRET – kr 100,- / 80,- (Ordinær / medlem)
14.00 Naken
I samarbeid med Ordkalotten viser Verdensteateret Kino og Cinemateket
Mike Leighs prisvinnende klassiker fra 1993, Naken.
Den konstant konfliktsøkende, livsfarlig rappkjefta og dypt kyniske Johnny vandrer
i hjelpeløs frustrasjon gjennom Londons gater like før år tusenskiftet. Mot sin vilje
blir han en dommedagsprofet som vekselvis rører ved og ødelegger menneskene
han møter i natten.
Naken regnes av mange som Mike Leighs gjennombruddsfilm. Filmen gjorde det
stor t på flere filmfestivaler verden over, blant annet i Cannes hvor den vant for
både beste regissør og beste skuespiller til David Thewlis.
Filmen varer i 2 timer og 11 min.
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BILLETTER / PRISER / ARENAER

OM ORDKALOTTEN

Festivalpass alle dager: 		
kr 700,- / 500,					

Ordinær / student & honnør
Gir rabatt på skrivekurs

Dagsbilletter: 			

Ordinær / student & honnør

kr 300,- / 200,-

Raseri av Elfriede Jelinek 16/11: kr 150,-		
Inkl. i festivalpass / dagsbillett
Poesislam
17/11: kr 100,- 		
Inkl. i festivalpass / dagsbillett
Samisk opplesningsprog. 18/11: kr 100,-		
Inkl. i festivalpass / dagsbillett
						Billetter selges også i døra
Billetter kjøpes på nett – www.aurorabillett.no
Eller på Aurora kino og Kulturhuset i Tromsø

Storgata 95

Erling Bangsunds plass 1

Vestregata 48

Storgata 6

Grønnegata 94

Storgata 36

SKANSEN
Søndre Tollbodgate 8

Storgata 93 B

Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival er en ideell stiftelse som
ledes av et styre på ti medlemmer. Programmet utformes i hovedsak av
Kunstnerutvalget, og Bang!-programgruppa for barn og unge. I tillegg har
Ordkalotten et råd på ni medlemmer og daglig leder i 50 %-stilling.
Styret:
Ingvild Holvik, styreleder
Therese Bakkevoll, nestleder
Rita Sørly, Nordnorsk forfatterlag
Irene Larsen, Samisk forfatterforening
Paul Henrik Kielland, Tromsø Bibliotek og byarkiv
May-Tordis Simonsen, Tromsø kommune
Linda Nesby, Universitetet i Tromsø
Jenny Svensson
Vara: Frank Lande, Norsk forfattersentrum
Vara: Lene E. Westerås
Kunstnerutvalget:
Mor ten Wintervold, Kjersti Kollbotn og Irene Larsen
Bang!:
Susanne Baumgärtel, Tove Iren Nilssen, Ingvild Holvik,
Maria Rikardsen, Johannes U. Johannessen og Aslaug Eidsvik
Rådet:
Brit Hoem (leder), Aud Tåga, Helge Salvesen,
Viggo Rossvær, Angélique Prick, Anne Marie Rosted,
Sidsel Fekete, Liv Lundberg og John Gustavsen
Daglig leder:
Ingvild Solstad-Nøis
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Vi takker våre samarbeidspartnere!

PROGRAMOVERSIKT

Se vår blogg for oppdatert info: ordkalotten.wordpress.com
TORSDAG 16. NOVEMBER
12.00

Ferske bøker

Biblioteket

Fri inngang

Diverse

17.00

Ofﬁsiel åpning / prolog

Biblioteket

Fri inngang

Ánde Somby

18.30

Filosoﬁske merknader

Kulturhuset – Lillescenen

19.00

Boksamtale

Kulturhuset – Lillescenen

20.00

Boksamtale

Kulturhuset – Lillescenen

21.30

Opplesning

Kulturhuset – Lillescenen

22.00

Raseri av Jelinek, forestilling

Jon Hellesnes
Festivalpass: 700,- (ord.)
500,- (stud.)
Dagsbillett:

Kulturhuset – Lillescenen Raseri:

300,- (ord.)
200,- (stud.)
150,-

Kollbotn & Holvik
Ebba Witt-Brattstrøm
Synnøve Persen
Diverse

FREDAG 17. NOVEMBER
12.00

Ferske bøker

Biblioteket

Fri inngang

Diverse

12.45

BANG! Med på leken

Biblioteket

Fri inngang

Kristin von Hirsch

17.00

Mordkalotten

Kulturhuset – Verkstedet

18.00

Boksamtale

Kulturhuset – Verkstedet

19.00

Boksamtale

Kulturhuset – Verkstedet

20.00

Filosoﬁsk foredrag

Kulturhuset – Verkstedet

20.45

Klimakrise & litteratur

Kulturhuset – Verkstedet

22.30

Poesislam

Kulturhuset – Verkstedet

Monica Kristensen
Festivalpass: 700,- (ord.)
500,- (stud.)
Dagsbillett:

300,- (ord.)
200,- (stud.)

Poesislam:

100,-

Shaﬁeian & Tenningen
Carsten Jensen
Sigurd Tenningen
Ørntoft, Stueland & Lirhus
Diverse

LØRDAG 18. NOVEMBER
11.00-15.00

Skrivekurs

Biblioteket

Egen påmelding

Nina Lykke

12.00

Ferske bøker

Biblioteket

Fri inngang

Diverse

12.00

BANG! Kortﬁlmprogram

Verdensteatret

Medlemsskap / billett

Diverse

14.00

Forfatterstudentene leser

Biblioteket

Fri inngang

Diverse

13.30

BANG! Leseverksted

Perspektivet

Fri inngang

Anna Fiske

15.00

Poetikkseminar

Biblioteket

Fri inngang

Kristine Næss

15.00

Samisk opplesningsprogram

Skansen

Festivalpass / dagsbillett / 100,-

Diverse

16.00

BANG! Fortellerstund

Skansen

Fri inngang

18.00

Boksamtale

Kulturhuset – Verkstedet

19.00

Boksamtale

Kulturhuset – Verkstedet

20.00

Boksamtale

Kulturhuset – Verkstedet

21.00

Den norrlandske vreden

Kulturhuset – Verkstedet

22.00

Boksamtale

Kulturhuset – Verkstedet

Nina Lykke

23.00

VREDE! Poesikonsert

Kulturhuset – Verkstedet

Diverse

Diverse
Jørgen Norheim

Festivalpass: 700,- (ord.)
500,- (stud.)

Wærenskjold & Lothe

Dagsbillett: 300,- (ord.)
200,- (stud.)

Jönson, Jonsson & Linde

Helga Flatland

SØNDAG 19. NOVEMBER
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11.00-15.00

Skrivekurs

Biblioteket

Egen påmelding

Nina Lykke

14.00

Festivalﬁlm: Naken, 1993

Verdensteatret

100,- / 80,- (ord. / medl.)

Mike Leigh
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