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Litteraturhuset er i gang igjen!

A ldri før har interessen for litterære arrangement vært så stor 
i Trondheim som nå. Og aldri før har tilbudet vært større! 
Høsten 2015 står i litteraturens tegn i Trondheim: Ikke bare 

fyller bysbarnet Agnar Mykle 100 år, med flere markeringer i forbin-
delse med Trondheim Litteraturfest i oktober. Byen har også fått en 
helt ny og studentinitiert litteraturfestival, Ugressfestivalen, som 
går av stabelen 10.–17. september. Norsk Forfattersentrum Midt-Nor-
ge står som alltid i bresjen for en rekke litterære arrangement. Og 
Litteraturhuset i Trondheim presenterer for aller første gang et eget 
høstprogram.

Høstprogrammet er en del av det pågående arbeidet med å etablere 
et permanent litteraturhus i Trondheim. I løpet av 2015 skal litte-
raturhusprosjektet levere en utredning som grunnlag for politisk 
behandling. Det er vårt håp at vi gjennom utredningen og høstpro-
grammet kan vise byens politikere og befolkning hva et litteraturhus 
kan tilføre Trondheim. 

Et litteraturhus skal vise litteraturen for samfunnet, men også 
samfunnet for litteraturen. Derfor ønsker vi å gjøre litteraturen til et 
møtested. Om det er gjennom litterære måltider, samfunnsdebatter, 
samtaler om politikk og litteratur, litterære konserter eller diktopp-
lesninger. I stor grad har vi valgt samarbeid om felles arrangement 
som vårt konsept. Det har gitt nyttige erfaringer. Andres kunnskap 
gjør egne initiativ bedre, og et litteraturhus som har som sin primære 
oppgave å skape gode arrangement, vil over tid kunne tilføre byen 
mye ved å bidra til at også andres arrangement blir bedre. Derfor tror 
jeg også at det er viktig å etablere et litteraturhuskonsept som kan 
komme i gang raskt, og som kan gi så mange og så gode arrangement 
som mulig igjen for de midlene som legges i det. 

Høstprogrammet er et eksempelprogram. Samtidig skal det være 
omfattende nok til å vise den tematiske bredden et litteraturhus kan 
og bør dekke. Allerede nå har vi ideer nok til å fylle et vårprogram. Det 
fins knapt noen grenser for hvilke temaer eller områder et litteratur-
hus kan berøre. Derfor håper jeg du gir oss tilbakemelding på hvilke 
arrangement du synes er gode, og hva slags arrangement du gjerne vil 
ha i eller til Trondheim. Kanskje kan vi få det til i 2016? 
Litteraturhuset i Trondheim har fått støtte fra Fritt Ord for å gjen-
nomføre høstprogrammet.
Håper å se deg på noen av arrangementene våre!

Trond Åm
Prosjektleder, Litteraturhuset i Trondheim



lørdag  5.  september

Ensemble Denada m. 
Beate Lech (Beady Belle)
STED :  Dokkhuset |  TID :  20.00 |  INNGANG :  250/125
Billetter kan kjøpes på: https://dokkhuset.hoopla.no/sales/denadabelle    

Ensemble Denadas siste utgivelse «Wind-
fall» innholder musikk som er inspirert av 
Olav H. Hauges diktning og fra starten har 
komponist Helge Sunde tenkt at et par av 

komposisjonene skal synges. Som opprinnelig nordfjording 
er det ikke unaturlig at han da retter blikket rett over Hornin-
dalsvatnet, mot en bestemt sanger som vokste opp ved neste 
fjord; Beate Lech. Hun er sanger og musiker med en usedvanlig 
høy standing både hos publikum og musikere her hjemme og 
ute i Europa.

Når Beate Lech først skal besøke Ensemble Denada, er det 
ikke til å unngå at hennes utgivelse «Min song og hjarteskatt» 
også blir med på laget. Her kombinerer hun salmer og religiø-
se folketoner med dikt av sin avdøde mormor og nye tekster av 
lyrikerne Marit Kaldhol, Hilde Myklebust og Bente Bratlund.

Denada-komponist Sunde har tatt med seg noen Lechs san-
ger hjem til komponistbingen, og resultatet blir et vestlandsk 
stevne mellom Ensemble Denadas Hauge-komposisjoner og 
Beate Lech sine sangskatter. Gjør klar for premiere på et sam-
arbeid med nynorske fortegn, der noen av landets mest aktive 
internasjonale utøvere presenterer sanger i stort format.

Beate Lech vokal, Helge Sunde – musikalsk leder/trombone, 
Børge Are Halvorsen, Frode Nymo, Atle Nymo, Nils Jansen 
– saksofoner, Frank Brodahl, Marius Haltli, Anders Eriksson – 
trompeter, Even Kruse Skatrud, Erik Johannessen – tromboner, 
Olga Konkova – piano, Jens Thoresen – gitar, Per Mathisen – 
bass, Håkon Mjåset Johansen – trommer, Peter Baden – elektro-
nikk

arrangør: Dokkhuset Scene og Litteraturhuset i Trondheim

SEPTEMBER



torsdag  10.  september

Litterært måltid med 
Anne B. Ragde
STED :  Alma’s | TID : 19.00 | INNGANG :  Billetter fås på www.
billettservice.no

I sin siste roman, «Jeg har et teppe i tusen farger», 
formidler Anne B. Ragde et sterkt og motsetningsfylt 
portrett av sin mor. En av moras sterke sider var at hun 
hadde en usedvanlig evne til å trylle fram overdådige 

måltider fra et tomt spiskammer. Denne torsdagen har du 
mulighet til å høre Anne B. Ragde lese og fortelle, og hun har 
også utfordret kjøkkenet på Alma’s til å gjenskape noen av de 
rettene det fortelles om i boka. 

arrangør: Alma’s og Litteraturhuset i Trondheim

mandag  14.  september

Kulturvake på Antikvariatet

STED : Antikvariatet, Bakklandet | TID: 19.30 | INNGANG: 25

I samarbeid med Ugressfestivalen/Litterært kollektiv feirer vi 
valgdagen med en annerledes valgvake. 19.30 sparker Kristin 
og Marianne i gang med Antikvariatets mandagsuiz. Etter at vi 
har vridd våre små grå nyter vi valgsendingen på storskjerm – 
iblandet innslag, appeller og analyser fra engasjerte kulturak-
tører i Trondheim.

arrangør: Litteraturhuset i Trondheim og Litterært kollektiv/
Ugressfestivalen
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lørdag  19.  og  søndag  20.  september

Skriving som hobby. 
Helgekurs med Ingeborg Eliassen
STED :  Norsk Forfattersentrum 
SØKNADSFRIST :  mandag 1. september (bindende påmelding) 
KURSAVGIFT : 1400/1200 (ungdommer, studenter og honnør) 

For ungdommer og voksne 

Dette helgekurset i kreativ skriving passer for den som 
har lyst til å komme i gang med å skrive og for den som 
har skrevet en stund og trenger et puff videre. Deltaker-

ne vil bli bedre kjent med seg selv som skrivende og oppdage 
nye uttrykksmåter. Kursleder er forfatter Ingeborg Eliassen. 
Hun har blant annet gitt ut barnebøker og fått oppført en 
rekke skuespill. Ingeborg har bred erfaring som kursholder for 
folk i alle aldrer. Mer informasjon: www.forfattersentrum.no 

arrangør:  Norsk Forfattersentrum  
støtta  av:  Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkes-
kommune 

14.9,  21.9,  28.9,  5.10,  12.10,  19.10  og  26.10

Skriving som prosjekt. Syv kurskvelder 
med Kristin Ribe og Harald Nortun
GJESTELÆRER : Ann Kavli | STED :  Norsk Forfattersentrum 
SØKNADSFRIST : mandag 7. september 
TID :  Mandager kl. 18.00–21.00 
KURSAVGIFT :  4000/3000 (student og honnør). Maks 14 plasser. 

Dette er et grundig skrivekurs 
over sju kvelder. Skrivekurset 
passer for deg som vil utvikle din 
egen skriving, prøve nye uttrykk 

og komme i kontakt med andre som skriver. Kurset ledes av 
profesjonelle forfattere med mye erfaring. Kurslederne deler 
sjenerøst egne erfaringer, tips og metoder. Mer informasjon: 
www.forfattersentrum.no 

arrangør: Norsk Forfattersentrum
støtta  av: Trondheim kommune og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune

SEPTEMBER–OKTOBER



torsdag  24.  september

Houellebecqs Europa: Samtaler om reli-
gionens rolle i et liberalt demokrati
STED : Trondheim folkebibliotek | TID : 19.00–21.00 
INNGANG : gratis

En av dette årets mest omtalte 
romaner i Europa er den franske 
forfatteren Michel Houellebecqs 
Underkastelse, som nylig har kom-

met i norsk oversettelse. I Underkastelse kommer et moderat 
islamistisk parti til makten i Frankrike ved valget i 2022, og 
romanen har allerede vakt voldsom debatt. Noen mener boka 
er Islam-fiendtlig, mens andre mener at det Houellebecq 
egentlig kritiserer, er det verdiløse, vestlige samfunnet, som 
skaper et behov for tydelige, religiøse verdier i politikken.

Vi har invitert tre professorer ved NTNU, George Chabert 
fra fransk, Ulrika Mårtensson fra religionsvitenskap, og Truls 
Wyller fra filosofi for å samtale om religionens rolle i framtidas 
liberale demokratier.

Møteleder er Trond Åm.

arrangør: Litteraturhuset i Trondheim, Mangfoldhuset og 
Trondheim folkebibliotek.

onsdag  7.  oktober

POESITI  – Henning H. Bergsvåg og Erlend 
O. Nødtvedt 
STED : Babel visningsrom for kunst | TID : 19.00 
INNGANG : gratis

Poesiti  er en helt ny arrangementsrekke som 
presenterer representanter for den poet-
iske gullalderen landet gjennomgår i disse 
dager. Først får vi selebert besøk fra Bergen. 

Henning H. Bergsvåg har fem diktsamlinger på samvittighe-
ten, den siste av disse, Den engelske hagen, kom i 2013. Han er 
dessuten vert for arrangementsserien Poesidigg i Bergen, som 
er Poesitis forbilde. Erlend O. Nødtvedt har gitt ut tre  
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diktsamlinger og mottatt en sekk med poesipriser og -stipen-
der. Det blir samtale, opplesninger og forfriskninger. Mer 
informasjon: www.forfattersentrum.no 
arrangør: Norsk Forfattersentrum, Litteraturhuset i Trond-
heim og Beijing Trondheim 
støtta  av:  Fritt Ord, Trondheim kommune og Norsk kulturråd

onsdag  14.  oktober

Vern og fortetting? Hvordan forener vi 
ulike hensyn i framtidas utvikling av 
Trondheim?
STED : Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek 
TID : 19.00–20.00 | INNGANG : gratis

Den kompakte byen er et svar på 
målet om klimavennlig og bære-
kraftig byutvikling. Utfordringen 
er imidlertid økt press på viktige 

kvaliteter for folk som bor i byen. Presset på grønne lunger 
øker, samtidig som bolig- og bokvaliteten i fortettingsområder 
er en utfordring. Hva må til for å skape en kvalitativt god kom-
pakt by? Fokuset på bærekraft skaper også både utfordringer 
og muligheter for verneverdige kulturmiljø i en by som Trond-
heim. I Midtbyen kommer dette tydelig til uttrykk gjennom 
arbeidet med en ny Midtbyplan, der arealbruksendringer og 
byggehøyder er sentrale tema. 

Vi har invitert tre forskere og forfattere med ulike perspek-
tiver på hvordan vi kan praktisere en god utvikling av Trond-
heim. Seniorforsker Hege Hofstad fra Norsk institutt for by- 
og regionforskning er redaktør av boka «Kompakt byutvikling 
– muligheter og utfordringer», som utkom på Universitetsfor-
laget tidligere i år. Dag Kittang er professor ved Institutt for 
byforming og planlegging ved NTNU, og utgav boka «Trebyen 
Trondheim - modernisering og vern» på Fagbokforlaget i 2014. 
Bendik Manum er professor ved Institutt for byggekunst, 
historie og teknologi ved NTNU, og har blant annet skrevet om 
byutforming og trafikkplanlegging. Møteleder er Trond Åm.

arrangør: Kunnskapsbyen, Litteraturhuset i Trondheim og 
Trondheim folkebibliotek

OKTOBER



torsdag  22.  –  søndag  25.  oktober

Trondheim Litteraturfest
Litteraturhuset i Trondheim er med i planlegginga av 
årets litteraturfest i Trondheim. Hele programmet 
for litteraturfesten offentliggjøres seinere, men her 
kommer to smakebiter som er en del av det offisielle 
litteratufest-programmet: 

tirsdag  20.  oktober

Litterært måltid: Mat på Mykles vis
STED :  Alma’s | TID : 19.00 | INNGANG : Billetter fås på www.
billettservice.no

En av norsk etterkrigslitteraturs mest min-
neverdige scener handler om ei brødskive 
med brun ost. Det er i Agnar Mykles roman 
Lasso rundt fru Luna, hvor hans alter ego, 
Ask Burlefot, hisser seg opp over «en urørt 
skive med brun ost» som han oppdager ved 
pasientens seng under et sykebesøk. «[D]
et usle tynne osteflaket lå skjevt på skiven, 

det var blitt klasket nedpå uten beregning, uten kjærlighet», 
skriver Mykle, og lar skiva utløse en flere sider lang harang mot 
alt det gnitne og kjærlighetsløse som Ask Burlefot gjør det til 
en livsoppgave å opponere mot. 

Navnebrødrene Trond Åm og Trond Åm, henholdsvis kokk 
og medeier av Alma’s og litteraturhusets prosjektleder, samta-
ler om mat og Mykle, mens kjøkkenet serverer brødskiver med 
kjærlighet og mat på Mykles vis. Skuespiller Stian Hovland 
Pedersen leser kulinariske utdrag fra Mykles skrifter. 
arrangør: Alma’s, Litteraturhuset i Trondheim og Trondheim 
Litteraturfest. Arrangementet er en del av Trondheim Littera-
turfest. 

torsdag  22.  oktober

Sangen om den røde rubin – filmen 
som fikk Mykle til å erklære krig mot 
Danmark. 
STED : Sosiologisk poliklinikk | TID : 20.30–23.00 Dørene åpnes 
19.30 | INNGANG : 100/50

OKTOBER



OKTOBER–NOVEMBER

Den danske filmatiseringen fra 1970 av 
Sangen om den røde rubin, omtalt som et «et 
mykpornografisk lystspill», med Ghita Nør-
by og Ole Søltoft i hovedrollene, fikk Agnar 

Mykle til å erklære krig mot Danmark. Litteraturviter Siv Gøril 
Brandtzæg ved NTNU og litteraturhusleder Trond Åm innle-
der med en samtale. Det vil bli visning av filmen.

arrangør: Cinemateket, Litteraturhuset i Trondheim og 
Trøndersk Forfatterlag

tirsdag  3.  november

Ytringer i eksil
STED :  Trondheim folkebibliotek | TID :  19.00–22.00 
INNGANG : 200/100 (student og honnør)

Det ene benet er i hjemlandet, et land man brydde seg nok om 
til å risikere livet for å kritisere et undertrykkende regime. Det 
andre benet er i et nytt land, hvor man er ukjent, hvor man 
må begynne på nytt, i et nytt språk, avskåret frå publikum-
met sitt.  Ytringer i eksil blir en flott anledning til å stifte nye 
litterære  bekjentskaper. Her kan du høre Asieh Amini (Iran/
Trondheim), Mehran Amirahmadi (Iran/Trondheim), Gilles 
Dossou-Gouin (Benin/Molde) og Soudabeh Alishahi (Iran/Oslo) 
snakke om seg selv og sine forfatterskap. Endre Ruset leder 
samtalen mellom Trondheims nyeste fribyforfatter Ashur 
Etwebi (Libya/Trondheim) og forfatter Paal-Helge Haugen.
Mer informasjon: www.forfattersentrum.no 

arrangør: Norsk Forfattersentrum, Trøndersk forfatterlag, 
Litteraturhuset i Trondheim, og Trondheim folkebibliotek
støtta  av: Fritt Ord og Trondheim kommune

tirsdag  10.  november

Radikalisering 
STED : Trondhjems Kunstforening | TID : 19.00–21.00 
INNGANG : gratis

I samarbeid med Mangfoldhuset vil Litteraturhuset i Trond-
heim gjennomføre en serie med debatter om fenomenet radi-



kalisering. Hva er radikalisme, hvem radikaliseres og hvorfor? 
Hva kan gjøres for å forebygge ekstremisme? Første gang 10.11, 
fullstendig program annonseres seinere.
arrangør: Litteraturhuset i Trondheim og Mangfoldhuset

lørdag  14.  november

Bruk av humor i litteraturen
STED : Trondheim folkebibliotek | TID : 10.00–15.00 
INNGANG : gratis

Program for dagen (endringar kan koma)

09.45 Velkomstkaffi
10.00 Opning
10.10 Humor i litteraturen
  Frå Vinje, Garborg og Duun til søstrene Sørumgård 

Botheim, v/Gunnar Foss og Arnold Dalen
10.40 Humor i Bibelen v/Johan Foss

11.30 – 12.30 Lunsjpause
12.30  Smakebitar  frå forfattarskapen til surnadalingane  

Hans Hyldbakk og Jørgen Gravvold presentert av  sam-
bygdingane Øyvind Holte og Holger Skei

13.30  Trønderdialekten som artigspråk v/Tor Erik Jenstad,
14.15  Korleis brukar vi humoren i arbeidet vårt  v/Sigrid og 

Guri Sørumgård Botheim.

arrangør: Litteraturhuset i Trondheim, Trondheim folkebi-
bliotek og Trønderlaget

lørdag  14.  november

Politikken og litteraturen 
Mímir Kristjánsson, Erlend Loe og 
Simon Stranger
STED : Dokkhuset | TID : 13.00 | INNGANG : 100/50

«Mer politikk, takk», skrev Klasse-
kampens Mímir Kristjánsson i en 
kommentar tidligere i år. Han et-
terlyste en mer politisk engasjert 

NOVEMBER



litteratur i Norge. Erlend Loe har kanskje mer enn noen blitt 
stående som den litterære representanten for den ironiske, 
upolitiske litteraturen som oppstod dels som en reaksjon mot 
foreldregenerasjonens politiske aktivisme på 90-tallet. Men 
var Naiv.Super egentlig så upolitisk? Og hva skal litteraturen 
formidle? Med i samtalen har vi også Simon Stranger, som 
blant annet har skrevet flere politiske romaner for ungdom og 
voksne.  

Mìmir Kristjànsson, Erlend Loe og Simon Stranger møtes 
til samtale om politikken og litteraturen. Etter en pause leser 
Erlend Loe fra sin nye roman om Doppler, og Simon Stranger 
leser fra sin nye roman Det som en gang var jord, som handler 
om en familiefar som smugler matvarer under bakken i et 
okkupert område, og som etterhvert blir fanget under jorda 
med sin åtte år gamle sønn. Det er første gang Simon Stranger 
leser i Trondheim. 

arrangør: Litteraturhuset i Trondheim

søndag  15.  november

BARNEPROGRAM : 
Erlend Loe og Martine Grande
STED : Trondhjems Kunstforening | TID : 12.00 
INNGANG : 100

Erlend Loe har et stort og betydelig forfat-
terskap for barn bak seg. Rumpemelk fra 
Afrika er for lengst blitt en klassiker blant de 
mindre barna, på samme måte som serien 

om Kurt er det for de litt større. 
Det er også en stor glede for Litteraturhuset i Trondheim å 

introdusere Martine Grande for det trondhjemske publikum. 
Grande kommer opprinnelig fra Lierne i Nord-Trøndelag, og 
debuterte i 2013 med barneboka Kakerlakken med den stygge 
frakken ... og hovudet fullt av triste tankar. I høst utgir hun ny 
barnebok, Dagen opp ned. Nå har du muligheten til å bli kjent 
med en barnebokforfatter vi tror vi vil høre mye fra i framtida!

arrangør: Litteraturhuset i Trondheim
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fredag  20.  november

POESITI  – Kristin Berget og 
Tone Hødnebø 
STED :  Babel visningsrom for kunst | TID : 19.00 
INNGANG :  gratis 

På Poesitis andre kveld møter vi to av lan-
dets mest spennende lyrikere. En inspirert 
bedugget én sa en gang at hvis norsk poesi 
var en konkurranse, så vant Tone Hødnebø 

nittitallet. Hun har gitt ut flere diktsamlinger og slapp i fjor en 
gjendiktning av Anne Carsons poesi. Kristin Berget debuterte 
i 2007, og i 2013 kom hennes tredje bok, Hennes ansikt. Hun har 
også skrevet boken Min natur i samarbeid med den svenske 
poeten Mara Lee. Velkommen til en fenomenal poesikveld!  
Mer informasjon: www.forfattersentrum.no 

arrangør: Norsk Forfattersentrum, Litteraturhuset i Trond-
heim og Beijing Trondheim 
støtta  av: Fritt Ord, Trondheim kommune og Norsk kulturråd

fredag  20.  november

Landsloven ut til folket!
STED : Frostatingssalen, Erling Skakkes gate 60 
TID : 12.00–16.00 | INNGANG : gratis

I 1274 kom kong Magnus Lagabøters Landslov, en av få riksdek-
kende lovbøker i høymiddelalderens Europa. Landsloven fikk 
stor utbredelse, og ble mye brukt i mer enn 300 år. I det store 
Landslovsprosjektet som nå er under arbeid, kartlegges tekst- 
og disposisjonsvariasjoner i lovverket, samt innhold, bruk og 
resepsjon av det. Det hele settes inn i en intellektuell, kultu-
rell, sosial og samfunnsmessig kontekst. Ved NTNU Gunne-
rusbiblioteket finnes et av tre bevarte middelalderavskrifter av 
Landsloven i norsk eie. 

Program for seminaret (med forbehold om endringer): 

Jørn Øyrehagen Sunde: Landslova av 1274. Vitenskapsselskapet i 
Trondheim og dei opplyste embetsmennene på 1700-talet. 

Magnus Rindal: Gunnerus-handskriftet sin plass i landskapet 
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av mellomalderhandskriftene av landslova.

Jan Ragnar Hagland: Gunnerusbibliotekets manuskripter av 
Magnus Lagabøtes landslov i språk- og kulturhistorisk lys.

Erik Opsahl: Den norske (1274) og svenske (ca. 1350) landsloven 
sett i lys av hverandre.

I samarbeid med NTNU Gunnerusbiblioteket, Litteraturhuset 
i Trondheim og Landslovsprosjektet.

arrangør: Kunnskapsbyen, Litteraturhuset i Trondheim og 
NTNU UB Gunnerusbiblioteket

tirsdag  24.  november

Litterært måltid: Alexander Kiellands 
kulinariske verden
STED : Alma’s | TID : 19.00 | INNGANG : Billetter fås på www.
billettservice.no

Mange forfattere har vært glade i god mat og drikke, 
men få i så høy grad som Alexander Kielland. Kiellands 
forfatterskap er fullt av middagsselskaper; her spises, 
drikkes og snakkes det. Kielland elsket «Agerhøns med 

Champagne». Han var en ivrig sportsfisker etter både ørret og 
laks, og både sild og hummer står sentralt i noen av Kiellands 
bøker. 

Vi har invitert litteraturforsker og Kielland-ekspert Lars 
A. Fodstad for å geleide oss gjennom Alexander Kiellands ku-
linariske verden. Med oss har vi kjøkkenet på Alma’s, som vil 
gjenskape maten det fortelles om. 

arrangør: Alma’s og Litteraturhuset i Trondheim

NOVEMBER



lørdag  5.  desember 

Litteraturfest Levanger 
STED : Galleri Fenka, Kirkegata 66, Levanger  | TID : 19.00 
INNGANG :  200/100 (student og honnør) 

Litteraturfest Levanger har blitt en kjær 
adventstradisjon. Årets Litteraturfest byr på 
et bunnsolid program. Alle gjestene har nylig 
opplevd velfortjent suksess: Vigdis Hjorth 
fikk i vår mye oppmerksomhet for roma-
nen Et norsk hus, Rune Christiansen fikk et 
gjennombrudd med den Brageprisvinnende 
romanen Ensomheten i Lydia Ernemanns liv, 

Mona Høvring ble nominert til Nordisk råds litteraturpris for 
romanen Camillas lange netter og Anna Kleiva vant Osloprisen 
for diktsamlingen Vårar seinare, som også har tiltrukket seg en 
stor leserskare. Sjekk www.forfattersentrum.no for informa-
sjon om forhåndsbestilling av billett.

arrangør: Norsk Forfattersentrum, Levanger kommune, 
Galleri Fenka 
vert: Eivind Hofstad Evjemo m/fam 
støtta  av: Fritt Ord 

DESEMBER

OM  ARRANGØRENE : 

Litteraturhuset i Trondheim
Litteraturhuset i Trondheim er en forening som arbeider for å 
etablere et permanent litteraturhuskonsept i Trondheim. Litte-
raturhuset har etableringsmidler fra Trondheim kommune og 
Sør-Trøndelag fylkeskommune, og har ansatt en prosjektleder 
som skal levere en utredning til politisk behandling i løpet av 
2015. Litteraturhuset i Trondheim har kontor i Bakkegata 1A.



DESEMBER

onsdag  9.  desember

Men buicken står her fremdeles 
L.S. Christensen m.fl. 
STED : Dokkhuset | TID : 20.00 | INNGANG : 250/125
Billetter fås på https://dokkhuset.hoopla.no/sales/saabye/

Lars Saabye Christensen, Tom Stalsberg, Stian Car-
stensen og Ola Kvernberg avslutter Litteraturhusets 
høstprogram. Når Lars Saabye Christensen, Tom Stals-
berg og fotograf Lars Eivind Bones pakker kofferten og 

setter ut på reise «over there» kan ikke resultatet bli annet enn 
bra. To lange reiser i statene resulterte i boka Men buicken står 
her fremdeles. Så tok Lars Saabye Christensen og Tom Stalsberg 
med materialet til musikerne Knut Reiersrud og Stian Car-
stensen. Resultatet ble en musikalsk og lyrisk reise gjennom 
«the promised land». Motordur og blues, viser og jazz, prosa, 
skrøner og dikt. Bli med på en spennende reise gjennom USA i 
følge med noen av Norges aller beste musikere og forfattere.

arrangør: Litteraturhuset i Trondheim og Dokkhuset

Norsk Forfattersentrum 
Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon for forfat-
tere, med 116 medlemmer i Midt-Norge og 1350 i hele landet. Vi 
skaper kontakt mellom forfattere og publikum og sikrer at for-
fatteren får riktig honorar. Norsk Forfattersentrum Midt-Norge 
har kontor i Bakkegata i Trondheim sammen med Litteratur-
huset i Trondheim.
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adresser
Alma’s: Kongens gate 19
Trondheim folkebibliotek: Peter Egges plass 1
Dokkhuset: Dokkparken 4
Babel visningsrom for kunst: Mellomveien 4
Trondhjems kunstforening: Bispegata 9A
Norsk Forfattersentrum: Bakkegata 1A
Antikvariatet: Nedre Bakklandet 4
Sosiologisk poliklinikk: Brattørgata 8
Galleri Fenka: Kirkegata 66, Levanger

MIDT-NORGE

mer  informasjon
www.litteraturhusetitrondheim.no
www.forfattersentrum.no


