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ORDTAK 12 
 
Vi feirer et aldri så lite jubileum i år, når litteraturformidlingsarenaen 
ORDTAK fyller fem år. Det er ikke en lang historie vi kan skilte med, men 
ikke desto mindre er det viktige år. ORDTAK er kommet for å bli! 
 
Vi fikk mange tilbakemeldinger fra dere etter ORDTAK 11. Det var både 
ris og ros, begge deler svært nyttig. Vi har prøvd å endre og forbedre oss 
der det har vært nødvendig, samtidig som vi takker og tar til oss godord. 
 
En av fjorårets reaksjoner var at programmet var for kort. 
Det er naturligvis gledelig at mange vil ha mer, og derfor holder vi på helt 
til 17:30 på mandag. 
 
Videre ble det etterlyst en felles samling som er den direkte foranledning-
en til at vi tar initiativ til en middag mandag kveld. Etternølere kan kaste 
seg rundt og bli med. 
 
For den erfarne ORDTAK—deltaker er det flere kjente programposter 
Vi vet at Forfatter søker oppdrag er særlig verdifullt fra mange. Her møter 
du både veletablerte og erfarne forfattere som presenterer nye opplegg 
og produksjoner, og noen helt nye navn. Felles for dem alle er at de har 
lyst og anledning til å turnere med spennende litteratur.  
 
Årets På beddingen er en erfaren mann som har turnert både i regi av 
DKS og andre i mange år. Men det han presenterer er helt nytt. 
Og så får dere se en ferdig utgave av fjorårets På beddingen. Forestilling-
en har fått nytt navn (Sadji), men bygger fortsatt på tekstene til Nils-
Aslak Valkeapää. 
 
Dermed er det bare for oss å ønske velkommen til årets ORDTAK. Ros og 
ris er velkomment i det kommende året – i god tid før ORDTAK 13; 
14. & 15. oktober 2013 
Ha det gøy! 
 
 
knut fougner 
Prosjektleder Litteraturbruket 
knut@forfattersentrum.no 
 



 

 Wergeland Amalie Skram 

12:00 Lunsj i kjelleren 
 
 

Registrering 
 

13:00 Velkommen 
Tore Renberg 

 

13:30 Marg og bein 
 

Ewo / Svingen / Aamodt 
 
 

Mellomtrinnet 

Apefjes (tegneserie) 
 

Tor Erling Naas 
Sigbjørn Lilleeng  

 
Ungdomskolen 

 

14:30 … og det var forfattaren sjøl 
som las 

 
Gaute Sortland 

 
Ungdomsskole 

Forfatter søker oppdrag 
Mariussen / Topalovic / 

Aareskjold / Gjestad / Basso 
Konferansier: 

Eirik Ingebrigtsen 
 

Vgs 

 

15:30 Polarheltinner 
 

Sigri Sandberg Meløy 
 
 

Ungdomsskolen / vgs 

Lyden av leseglede 
 

Merete Carlsen & 
Kristin Fagerlid 

NLB 
 

alle trinn 

 

16:30 Forelskelse og fortvilelse 
 

Kjersti Wold & Geir Vang  
 

vgs 

 

 

   

19:00 Felles middag. Egen påmelding. 
 

Kafe Oslo  

Mandag 15. oktober 
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 Wergeland Amalie Skram Kverneland 

09:00  Gikk Moe på do tro? 
 

Aimi Wallumrød 
 
 

Småskolen 

 

10:00 Nattåpent - 
Rolf Jacobsens diktning 

 
Wenche-Britt Hagabakken 

 
Vgs 

Absolutt ukyssa 
 
 

Nina E. Grøntvedt 
 

Mellomtrinnet 

11:00  Oldefars ulveskinnspels 
 

Adele Lærum Duus 
 
 

Småskolen 

Forfatter søker oppdrag 
Smeland / Grimstad / 
Berg / Johnsen / Mæhle 

Konferansier: 
Eirik Ingebrigtsen 

 
Grunnskolen 

12:00  
Lunsj i kjelleren 

13:00 På beddingen - Æsj! 
 

Reidar Kjelsen 
 
 
 

Småskolen 

Faglitterær forfatter: 
 

Sant og saklig, et møte 
med en iransk kvinne 

 
Tove Skagestad 

Vgs 

 

14:00  Sadji  
 

Troms fylkesbibliotek 
 
 

vgs 

Han så dette. 
Om Francisco Goya 

 
Kirsti Blom 

 
vgs 

15:00 Liverpoolhjerter 
 

Ragnhild Lund Ansnes 
 

Vgs 

 

Tirsdag 16. oktober 



Ragnhild Lund Ansnes  (foto: Tony Woolliscroft) 

står bak boka Liverpoolhjerter fra 2010. Boka er 
en samling av flere hundre historier om norske 
supporteres sterkeste Liverpoolminner og viser 
både galskapen og lidenskapen i hva fotball gjør 
med fansen. Liverpoolhjerter var den aller første 
offisielle klubboka fra engelske Premier League 
på et annet orginalspråk enn engelsk, og Lund 
Ansnes er den første kvinnen i verden som skri-
ver offisielle klubbøker for Liverpool Football 
Club.  
I Liverpoolhelter har forfatteren vridd fokuset 
over på hva fotballen gjør med livene til 
spillerne, og hvordan det er å være menneske i 
toppfotballens sirkus. 

turboragnhild@hotmail.com 

Aina Basso  (foto: Tove Breistein / Samlaget ) 

kjem frå Giske. Ho debuterte i 2008 med ung-
domsromanen Ingen må vite. I 2010 følgde ho 
opp med ein roman for vaksne, Fange 59. 
Taterpige, og i år er ho aktuell med ein ny,  
historisk ungdomsroman, Inn i elden. Basso er 
fast spaltist i Nationen. Ho er utdanna historikar 
og bur i Oslo.  

aina.basso@gmail.com 

Sunniva Relling Berg  (foto: Tove Breistein / Samlaget ) 

debuterte med ungdomsboka Utfor som bl.a. 
blei nominert til Brageprisen 2011. Ho har gått 
på Skrivekunstakademiet i Hordaland og stude-
rer no Digital kultur ved Universitet i Bergen. 
Sunniva kjema frå Ålesund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sunnivarb@hotmail.com 



Kirsti Blom  (foto: Eva Fuglei ) 
debuterte i 1972 med romanen Bilde av et 
menneske. Til sammen har hun utgitt 15 titler, 
både romaner, dikt og barnebøker. Bloms bøker 
er oversatt til engelsk, arabisk, serbisk, make-
donsk og spansk.  
Om hennes siste roman Det som svarer ble det 
sagt at det er som om forfatteren maler med de 
fineste penselstrøk. Teksten er delikat og poe-
tisk, men etterlater likevel rom for det urene og 
tabuer.  
Nå er hun aktuell med romanen Han så dette, 
om maleren Francisco Goya.  

 
kirsblom@online.no 

Adele Lærum Duus  (foto: Roddy Duus ) 
er skuespiller, forfatter og litteraturviter og 
driver Lys Levende Adele, sitt eget lille teater- 
og litteraturformidlingsfirma. Fokuset er særlig 
rettet mot barn, men Adele lager også forestil-
linger og holder kurs for voksne. Siden 2005 har 
hun turnert med sine soloforestillinger over hele 
Vestlandet. Hun har vært med i Den kulturelle 
Skolesekken, i Den kulturelle Spaserstokken og i 
Den kulturelle Bæremeisen.  
I høst er hun aktuell med Oldefars Ulveskinns-
pels (billedbok og figurteater), om hennes egen 
oldefar som var doktor i gamle dager.  
Se www.lyslevendeadele.no. adele@duus.cc 

Asbjørn Unor Forsøget (foto: Asbjørn Forsøget ) 

er billedkunstner, utdannet bl.a. ved Kunsthøg-
skolen i Bergen. Han arbeider hovedsakelig med 
maleri, men også med skulptur, performance, 
installasjon, video, keramikk og tegning. 
Han har hatt utstillinger i Norge , Norden og 
internasjonalt, og er innkjøpt av flere nasjonale 
museer og samlinger og har deltatt på  en rekke 
filmfestivaler i inn- og utland. 
 
 
 
 
 

forsoeget@hotmail.com  



Guro Hoftun Gjestad  (foto: privat ) 

er featurejournalist i VG Helg. I 2011 debuterte 
hun med romanen Anfall på Aschehoug forlag. 
Hun er opptatt av skriveglede og hvordan fortel-
lingen kan lures ut av kropp og hode. 
- Og så vet jeg mye om skrivesperre - og litt om 
hvordan man kan få den til å løsne. 
 
 
 
 
 

guro.hoftun.gjestad@vg.no 

Lars Joachim Grimstad (foto: privat ) 

drømte en gang om å bli statsminister, men det 
ble med et mellomfag i statsvitenskap. Han har 
spilt 69 fotballkamper i Tippeligaen og er i dag 
tekstforfatter i Try reklamebyrå. Statsminister 
Fahr og Sønn. Barna som forsvant er hans første 
bok. 
 

lars@try.no 

Nina Elisabeth Grøntvedt (foto: privat) 

er forfatter og illustratør. Hun har utdanning i 
grafisk design og illustrasjon, og har gått på 
Norsk barnebokinstitutts forfatterskole. Hun de-
buterte i 2006 med bildeboken Den lille helten, 
og hadde sitt definitive gjennombrudd med den 
illustrerte romanen Hei, det er meg! i 2010. 
Denne er nominert til både Brageprisen og Arks 
barnebokpris, er oversatt til fem språk, og høs-
ter flott mottakelse i utlandet. Høsten 2012 kom 
oppfølgeren, Absolutt ukyssa. Hun er en etter-
spurt forfatter på skoleturneer over hele landet i 
regi av Den kulturelle skolesekken. 
 
 

nina.grontvedt@gmail.com 



Wenche-Britt Hagabakken  (foto: Aschehoug) 

er skjønnlitterær forfatter, bosatt på Hamar. 
Hun debuterte med romanen Gjenopprettelse i 
2004. Senere fulgte Zürich (2006), Kjære Jonny 
Henriksen (2008) og Hula Lou  (2012). Hun har 
også bidratt i flere antologier. Hun har samar-
beidet med jazzgruppa Amherst og videokunst-
neren Morten S. Vernegg om konsertforestilling-
en A Light Exists in Spring fra 2008. I forestil-
lingen Nattåpent, basert på dikt av Rolf Jacob-
sens, deltar hun sammen med pianist Lars Ja-
kob Rudjord, vokalist Ingvild Koksvik Amundsen 
og cellist Sigrun Eng.  
Nattåpent er produsert av Turnéorganisasjon for Hedmark for turné i den 
videregående skolen i 2013. 

hagabakk@online.no 

Ingvild Græsvold  (foto:Solvår Græsvold Aamdal) 
er freelance musiker og har turnert i DKS og 
Rikskonsertene siden 2004 med ulike 
konstellasjoner som gitar / fiolin / sax trio, med 
dukkespiller og med forteller. Der har hun også 
ofte arrangert og/eller skrevet musikken selv. 
I tillegg er hun hyppig brukt som kammer/
orkestermusiker i større og mindre besetninger. 

ig93@online.no 

Åshild K. Johnsen (foto: Augon Johsen ) 

er glad i å tegne, samle på ting og historier. Hun 
har gått på visuell kommunikasjon på Kunsthøg-
skolen i Bergen i fem år og jobber nå som illust-
ratør og forfatter. 
Kubbe lager museum er oversatt til 5 språk: 
Fransk, svensk, koreansk, japansk og tysk. I 
Japan skal Kubbe i tillegg bli en animert nett/tv-
serie. 
http://ashildkanstadjohnsen.virb.com 
 
 

aashild.johnsen@gmail.com 



Reidar Kjelsen (foto: June Witzøe ) 

er barnebokforfatter og illustratør. Han er mest 
kjent for illustrasjonene til Otto Monster bøkene, 
men han har også skrevet tretten bøker selv. 
I tillegg har han hatt over 2500 leselystforestil-
linger over hele landet. Reidar synes ikke at 
man skal undervurdere leserne bare fordi de er 
barn. 
 
 
 
 
 
 
 

reidar@svinepelsen.no 

Sigbjørn Lilleeng  (foto: selvportrett ) 

er serietegner og illustratør. Ga ut Generator på 
Jippi Forlag tidligere i år. Jobber med Apefjes 2 
nå, og en ny serie som foreløpig ikke har noen 
tittel. 
 
 
 
 
 
 

 
sigbjornlilleeng@gmail.com 

Lyden av leseglede  (foto: Fotografene Lillian og Lena) 

I de fleste klasser er det elever som strever 
med å lese. Det kan skyldes dysleksi, ADHD, 
konsentrasjonsvansker eller svekket syn. 
NLB er biblioteket som har et unikt tilbud til 
disse elevene: Gratis tilgang til tusenvis av 
lydbøker som kan gjøre lesing enklere og 
mer lystbetont. Både skolen og den enkelte 
elev kan låne.  
  
Her får du en inspirerende presentasjon av hva NLB kan tilby. Etterpå kan 
du spre ordet og vise vei inn i bøkenes verden - du kjenner helt sikkert 
flere som burde vite om tilbudet! 
Presenteres av Kristin Fagerlid og Merete Carlsen. 

www.nlb.no 



Marg og bein  (foto: privat) 

er grøsserserien som gir norske barn mareritt. 
Bak uhyggen står de tre etablerte, prisbelønne-
de forfatterne Arne Svingen, Ingunn Aamodt og 
Jon Ewo. Sammen har de laget en spennende 
forestilling med opplesing, musikk, effekter, 
dramatisering og noen overraskelser underveis. 
Marg & Bein i live-versjon får knoklene til å riste 
hos tilskuerne. Velkommen inn i mørket … 

ar-svi@online.no 

Lina Undrum Mariussen (foto: Finn Ståle Felberg ) 

debuterte i 2011 med diktsamlinga Finne deg 
der inne og hente deg ut, som hun ble tildelt 
Tarjei Vesaas' debutantpris for. Boka tegner opp 
ei skildring av to søstre hvor den yngste blir 
liggende alvorlig sjuk, og diktene kretser rundt 
avmakt og kjærlighet, sorg og omsorg. 
De konkrete, sanselige og utspørrende diktene 
har fått begeistra mottakelse i landets aviser, og 
ble blant annet løftet fram av Jan Erik Vold i 
hans utvalgte dikt i Dag og Tid, og av Hadle 
Oftedal Andersen under Årets Bøker i Klasse-
kampen. Undrum Mariussen har studert littera-
turvitenskap og skrivekunst, og arbeider som 
kunstnerisk rådgiver ved Norsk Litteraturfestival 
på Lillehammer. 

lina.undrummariussen@gmail.com  

Sigri Sandberg Meløy (foto: Birger Amundsen ) 

er journalist og forfatter. Hun har jobbet som 
journalist i store og små aviser. Hun har utgitt 
fire egne bøker, og tre i samarbeid med polfarer 
Cecilie Skog. Sigri bor i Longyearbyen på Sval-
bard og elsker fjell. 
Se www.sigri.no. 
 

journalist@sigri.no 



Ann Christin Nordberg (foto: Magda Hoff ) 
er scenekunstner, skuespiller, teaterpedagog og 
norsklærer. 
Hun arbeider med kreative prosesser, 
ideutvikling og kommunikasjon innenfor kunst 
og kultur. Hun har base i Bodø. 
 
 
 
 
 
 
 
 

zarazta@hotmail.com 

Tor Erling Naas  (foto: selvportrett ) 

er tegneserieskaper og forfatter, også kjent 
under navnet Tor Ærlig. 
Hans bok Ser du meg nå blir av flerekarakteri-
sert som Norges første tegneserieroman. 
Han har utgitt fem bøker og er fast bidragsyter 
til humorbladet Rutetid. Han har også reist i hele 
Norge med ulike produksjoner for DKS og er en 
populær workshopleder. 
 
 
 
 
 

naastor@online.no 

Lars Mæhle (foto: Samlaget ) 

debuterte med ungdomsromanen Keeperen til 
Tunisia (2002), som filmen Keeper’n til Liverpool 
(2010) er basert på. Mæhle har etter det skrevet 
en rekke bøker for barn og ungdom, blant annet 
lettlestseriene om Knoterud FK og Harry og Ivar. 
Gjennombruddet kom med fantasyromanen 
Landet under isen (2009), som ble tildelt flere 
priser. Ungdomsromanen Fuck Off I Love You er 
hans hittil siste utgivelse. 
 
 
 
 
 

mehlester@gmail.com 



Mads Ousdal (foto: privat ) 

er utdannet ved Statens teaterhøgskole og er 
ansatt ved Nationaltheatret. Han har spilt en 
rekke roller både på teater, film og TV og 
debuterte som regissør med Folk og røvere i 
Kardemomme by i 2006. 
I 2000 fikk han Amandakomitéens debutantpris, 
og i 2009 fikk han Heddaprisen for Beste mann-
lige hovedrolle for sin tolkning av Ivan i 
Brødrene Karmasov. Fra 2004 til 2006 var 
Ousdal del av den kunstneriske ledelsen ved 
Torshovteatret.  

Tore Renberg  (foto: Helge Skodvin ) 

er født 1972 i Stavanger. Han bestemte seg for 
å bli forfatter i 1986 etter å ha oppdaget The 
Smiths og Dostojevskij. 
Stavangermannen debuterte i 1995 med kort-
prosateksten Sovende floke, som han mottok 
Tarjei Vesaas´ debutantpris for. Siden har han 
etablert seg som en folkekjær og overrumplende 
forfatter med en særegen og energisk signatur. 
Mest kjent er han for kvintetten om Jarle Klepp 
og sitt samarbeid med Kaizers Orchestra. 
Bøkene til Renberg er filmatisert, prisbelønt og 
oversatt til en rekke språk. 
 
 

knut@forfattersentrum.no 

Tove Skagestad  (foto: William Mikkelsen) 

har bakgrunn som skuespiller, journalist og 
forfatter. 
Hva med meg da? Når partneren blir syk og 
Se meg! Å vokse opp med syke foreldre kom 
begge ut i 2008, mens Tro håp og revolusjon 
kom ut høsten 2011. 
Hun har master i faglitterær skriving fra Høg-
skolen i Vestfold, og ved siden av forfatterska-
pet holder hun kurs i skriftlig og muntlig formid-
ling, basert på journalistiske grep for å utvikle 
manus  og skuespillerteknikker for framføring. 
 

www.toveskagestad.no 



Gaute M. Sortland  (foto: Herborg Pedersen ) 
(f. 1980) kjem frå Haugesund. Han debuterte 
som forfattar med romanen Johan i 2009, og er 
også kjend som songar og musikar i Bergen 
Mandolinband.  
Johan er ei forteljing om det å miste og å leve 
vidare. Sortland mottok mange gode meldingar 
for debutboka, og blei mellom anna kalla ein 
særdeles løfterik debutant.  
Andre boka Du er her igjen og alt er forandra 
kom i 2011 og fekk også mange, fine meldingar. 
I denne boka får dei fleste vere med: sokneprestar, fyllekjørarar, livsny-
tarar og (potensielle) øksemordarar. Folk som opplever at livet plutseleg 
har endra seg, eller som med eitt oppdagar seg sjølv midt i livet. 

gautems@yahoo.no 

Enes Topalovic (foto: privat ) 

er født og oppvokst i Bosnia (der er han opplevd 
krigens mange sider på sin egen kropp). Han 
jobber som morsmålslærer i bosnisk, kroatisk, 
serbisk i Bergen kommune. Debuterte med ro-
manen Å sveve gjennom drømmene i 2003. 
Deretter kom novellesamlingene Forfedrenes 
hvisking (2004) og Dødt løp (2006), mens dikt-
samlingen Tale fra krybben kom ut i 2008. I 
2011 kom samtidig hans to romaner På slutten 
av alt og Testament nett utgitt i Sarajevo 2011.  
Novellesamlingen Bankingen fra graven, som 
kom ut i fjor, er hans eneste verk oversatt til norsk, foreløpig. 
Han har mottatt tre litterære priser for sine noveller. 

enes-to@online.no 

Kari Smeland (foto: Tove K. Breistein ) 

er født i 1984 og kjem frå Kviteseid i Telemark, 
men bur nå i Oslo. Ho har studert i Bergen og 
Oslo, og jobbar nå som skulebibliotekar.  
Familien Kråkestup og nyset i nabohuset kom ut 
i mai 2012 og er hennar  fyrste bok. 
 
 
 
 
 
 
 
 

kari.smeland@gmail.com  



Aimi Wallumrød  (foto: Steinar Sørensen ) 

er forteller og har reist med ulike DKS-
produksjoner i grunnskolen og Kulturoase. 
Aimi holder kurs innen fortelling, teater og 
tekstformidling. Hun er utdannet  adjunkt og har 
i tillegg  teater- og fortellerutdannelse fra 
Høgskolen i Oslo. Hun jobber som skuespiller-
lærer ved Danvik folkehøgskole og har tidligere 
erfaring som grunnskolelærer. 

 
aimi@fortelling.net 

Kjersti Wold og Geir Vang (foto: Jorunn Solli ) 

Kjersti Wold er forfatter og Geir Vang jobber til 
daglig med musikk. De har laget flere DKS-
forestillinger og driver i fellesskap Noesis – 
senter for kreativitet og kommunikasjon. 
 
 
 

www.noesis.no 
 

Solveig Aareskjold (foto: Kjetil Alsvik ) 

bur i eit lite hus i ein hage mellom fire stein-
gjerde midt i eit eldgammalt jordbruksområde.  
Ho er filolog og arbeidde fram til 1993 i vidare-
gåande skole.  
I 1987 debuterte ho som romanforfattar med 
Det indre tempel. I seinare tid har ho helst skri-
ve essay, i tillegg til artiklar i aviser og tids-
skrift . 
 
 
 
 
 
 

s.skjold@online.no 



APEFJES  

- Denne vil selv de kuleste gutta i klassen lese! 
Martin snakker et forfriskende troverdig ung-
domsspråk, samtidig som teksten også byr på 
en rekke skildringer en voksenroman ver-
dig. Lilleengs tegninger hever seg over enhver 
kritikk. 

Det var litt av det Dagbladet skrev om Apefjes 
da den kom ut i fjor høst.  

Forfatter og tegneserieskaper Tor Erling Naas 
har besøkt mange ungdomsskoleklasser med 
sine tegneserier og hadde lyst til å skrive bøker 
som fristet ungdommer til å lese. Når han fikk 
med seg en av Norges aller dyktigste unge   

tegneserietegnere på laget ble resultatet en umiddelbar suksess. 

Apefjes er en unik blanding av litteratur og tegneserie. Den handler om 
taggeren Martin som jager rundt på Oslos tak om nettene. Hjemsøkt av 
krefter som han ikke ante at han hadde. Våren 2013 kommer fortsettel-
sen. 

- Det er moro å skrive og tegne når så mange venter på boka. Vi legger 
oss i selen for ikke å skuffe dem,” sier opphavsmennene. 

- Det er viktig at de to uttrykksformene ikke slår hverandre i hjel, men 
brukes til å bygge opp historien. Det er spennende å utforske nye måter å 
fortelle på. Særlig når vi føler at det når fram. 

ABSOLUTT UKYSSA 
NB: Dette er IKKE en klissete kjærlighets-
historie!!! 

Mange lesere har spurt om og når det kommer 
en oppfølger til Hei, det er meg! fra 2010. Nå er 
Oda endelig tilbake, med ny, tjukk dagbok - og 
klar for nye eventyr! Hun har fremdeles lillesøs-
tera Erlend (Erle), bestevenninna Helle, og Helles 
storebror Stian er plutselig ganske så kjekk ... 
Men noe er annerledes, og Oda tenker i det hele 
tatt ganske mye. Mest på at hun begynner på 
ungdomsskolen til høsten - og hun er ABSOLUTT 
UKYSSA!!! 
- Jeg har besøkt massevis av skoler og bibliote-

ker med bøkene mine, og gleder meg VELDIG til å reise på turné med 
Absolutt ukyssa. På sånne besøk leser jeg, og prater med elevene om 
temaer rundt det jeg leser, som kjærlighet, forelskelse, første kyss, venn-
skap, søsken osv. Noe av gleden med disse møtene er den umiddelbare 
positive responsen og tilbakemeldinga jeg får, det er så gøy! Jeg illustre-
rer bøkene mine selv. Dette forteller jeg også om, vi kan prate om ar-
beisprossessen min, og jeg tegner gjerne på flip-over. 



FORELSKELSE OG FORTVILELSE 

En forestilling beregnet på elever i videregående 
skole. Den tar for seg mann kvinne i litteraturen 
fra Platon og opp til moderne tid. Kjersti Wold og 
Geir Vang vant i fjor Gyldendals romankonkur-
ranse for ungdom der stikkordene var ROMAN-
TIKK-FYSIKK-MYSTIKK. I denne forestillingen er 
det spesielt romantikken som er i fokus.  

GIKK MOE PÅ DO TRO?  

Gikk Moe på do tro? er en forestilling om Jørgen 
Moe og eventyrene han samla inn. Målet med 
forestillingen er å gi elevene en annerledes   
opplevelse i klasserommet. Forestillingen vil med 
muntlig fortellekunst og musikk blåse støv av 
bøkene og liv i eventyrene. 
Rammehistorien er et besøk på Moe gård, der 
Aimi vil fortelle om hans liv og knytte det til 
eventyrene. Sammen med elevene fabulerer hun 
om tiden han levde i, gården han bodde på og 
hvordan eventyrene har reist fra munn til 
øre til munn, og kanskje startet de på do? 
Elevene får også høre noen av eventyrene. 

Mindre kjent er det at Jørgen Moe også samlet gåter, dyrenavn, leker og 
ikke minst folkemusikk. 
Ingvild Græsvold forteller om Fanitullen og spiller så det rykker i danse- 
foten. Noen av elevene får prøve seg på danse gangar mens de andre 
holder takten. Så får elevene prøve seg på et skikkelig Hallingkast. I til-
legg til å improvisere fram lyder og klanger på fela som passer til eventy-
rene spiller Ingvild bl.a deler av J.S. Bachs partita for solofiolin i E-dur, 
Bruremarsj, Tom Waits, Robert Schumann og Johannes Brahms. 



HAN SÅ DETTE. 
Å SKRIVE ROMAN OM FRANCISCO GOYA. 
  
Hvem var Francisco Goya?  
Goya erfarte både det opplyste eneveldet, opp-
lysningstiden, inkvisisjonen, den franske revolu-
sjon, okkupasjon og frigjøringskrig, forfølgelse. 
Til sist måtte han rømme Spania, 80 år gammel. 
Goya søkte sannhet, og kombinert med store 
evner og utholdenhet gjorde det ham kanskje til 
en av verdens største malere. Ingen har beskre-
vet krigens redsler eller portrettert kvinner som 

ham. 
Kirsti Blom snakker om forholdet mellom fantasi og fakta i romanen. Hva 
er det å dikte? Hvordan skrive seg inn i en person som levde i Spania for 
mer enn to hundre år siden? 

LIVERPOOLHJERTER 

Hva er det med Liverpool Football Club? Hvorfor 
kan voksne, norske menn som aldri gråter like-
vel bryte ut i strigråt på grunn av en fotballkamp 
med de røde fra Merseyside? Hvordan kan det 
ha seg at den får en tenåring til å kaste møbler 
ned trappa, eller gjør en nybakt ektemann villig 
til å ofre bryllupsreisen? 
Journalist og programleder i NRK P1, Ragnhild 
Lund Ansnes, ville forstå lidenskapen som driver 
tusenvis av norske Liverpool-fans. Ingen andre 
land utenfor England og Irland huser så mange 
røde fans som Norge. Ragnhild levde daglig i den 

røde galskapen, og i løpet av tre år har hun snakket med hundrevis av 
norske supportere. Mange av dem reiser uendelig langt og ofrer mye for å 
følge laget sitt. 
Resultatet er denne offisielle klubbutgivelsen, en fascinerende beretning 
om Anfield og hvorfor Liverpool FC er så viktig for så mange mennesker, 
og den viser hva fotball gjør med fansen. Liverpoolhjerter er et must for 
Liverpool-supportere og for dem som lever sammen med en ihuga fan og 
trenger trøst og forståelse. Men boka er også for andre fotballinteresserte 
som ønsker å se fotballivet fra en helt unik vinkel.  



MARG OG BEIN 

Forfatterne har sin egen serie med spenningslit-
teratur: Marg & bein (det er kun disse tre som 
skriver for serien). Her er det en mulighet for å 
oppleve alle tre i samme forestilling. Vi snakker 
om redsler og grøss, og vår fascinasjon for te-
maet. Vi leser utdrag fra tre bøker til skummel 

musikk i lyset fra et kandelaber og i røyken fra en røykmaskin. Den 
skumle stemningen er en viktig del av forestillingen. 
Mot slutten av forestillingen lager vi en dramatisering med deltagere fra 
salen og avholder en konkurranse rundt utdragene som har blitt lest - 
med Marg & bein-bokpremier. 
Det har til nå kommet 21 bøker i serien som etter hvert har blitt svært 
populær. Det kommer ytterligere to bøker i 2012. 

NATTÅPENT  

utforsker møtet mellom Rolf Jacobsens diktning 
og nykomponert musikk til hans dikt. Skole-
forestillingen er basert på bestillingsverket 
Nattåpent som ble urfremført under Nordisk 
Samtidspoesifestival - Rolf Jacobsendagene på 

Hamar i mars 2012, og er produsert av Turnéorganisasjon for Hedmark. 
Produksjonen tar utgangspunkt i Rolf Jacobsens siste diktsamling 
Nattåpent (1985), men også andre sentrale dikt i forfatterskapet som 
finnes i læreplanen for videregående er med. Det handler om et møte 
mellom kjærlighet og natur, og den teknologiske utviklingen i det moder-
ne samfunnet. Rolf Jacobsen var tidlig i sin diktergjerning en av de første 
i Norge til å tematisere hensynet til naturen i et skjønnlitterært  forfatter-
skap. Dessuten løftet han fram de eksistensielle spørsmålene, stadig ster-
kere og mer personlig. Som i Nattåpent.  

… OG DET VAR FORFATTAREN SJØLV SOM 
LAS  

Gaute M. Sortland dukker opp fra, nei ut av, ein 
boks – og fortsetter høgtlesinga som elevane har 
starta i klassen. Han møter elevane i grenseland 
mellom ei vanleg opplesing og performance. Ein 
kar for seg sjølv i eit rom for seg sjølv. 
Elevane blir ikkje førebudde på vitjinga; ikkje 
som dei veit om, men høgtlesing frå romanen 
Johan i klassen i dagane/ vekene før er akkurat 
den førebuinga som skal til. 
Gaute les også nokre utvalde tekstar frå den 
andre boka si, Du er her igjen og alt er forandra.  



OLDEFARS ULVESKINNSPELS 

Adele Lærum Duus gir et lekent og fascinerende 
innblikk i arbeidshverdagen til sin oldefar, gamle 
doktor Lærum på Voss, nydelig illustrert av    
Elisabeth Moseng. 

I både bok og teaterforestilling får vi bli med lille 
Adele på besøk i den gamle doktorgården og 
oppleve artige og bloddryppende historier fra 
gamle dager. Adele Lærum Duus er skuespiller 
og litteraturviter, men kommer fra en familie av  

         leger.  

POLARHELTINNER 

Dette er portretter av sju heftige kvinner fra de 
siste 100 år. Den eldste vandret alene langs 
Svalbards kyst med rifle i 1907, den yngste har 
akkurat besteget sin femte 8000-meter. Du får 
høre om en dramatisk alenefødsel i ei fangsthyt-
te, om polpunkt, latter, lengsel, isbjørnjakt, 
spinnvill kjærlighet – og digre drømmer. Ikke 
alle fortellingene ender godt.  

SADJI 

Forfatteren og multikunstneren Nils-Aslak Val-
keapää var en av de mest markante forfatterne 
under oppblomstring av den samiske litteraturen 
på 70-tallet. Han behersket både joik, poesi og 
bildekunst uten at han definerte noen av kunst-
formene som sin primære uttrykksmåte, noe 
som også kommer til uttrykk i de bøkene han 
har skrevet. Tjue år etter at han staket ut kursen 
for en ny type joik, ga han ut sitt litterære ho-
vedverk Solen, min sønn, som han mottok Nor-
disk Råds litteraturpris for i 1991. 
 
Troms fylkesbibliotek har prosjektansvaret for 
utviklingen av en sjangerovergripende DKS-
produksjon for elever i den videregående skolen. 

Et helhetlig uttrykk skal ivareta mangfoldet i Valkeapääs kunst, og eleve-
ne skal få innblikk i moderne samisk kunst og kultur. 



SANT OG SAKELIG 

Iranske Sedegheh Gharagozlian vokste opp i 
Teheran da Beatles og korte skjørt var på mo-
ten. Som radikal student full av framtidsdrøm-
mer sto hun og kjæresten hennes på barrikade-
ne for å styrte den USA-vennlige sjahen i 1979. 
Venstreradikale og religiøse kjempet side om 
side. I likhet med så mange andre, trodde hun 
at hennes revolusjonære tanker lot seg forene 
med ayatolla Khomeinis antiimperialisme. Men i 
demokratiets navn og med islam som våpen, 
tilranet mullaene seg makten etter revolusjonen 
og forfulgte, torturerte og henrettet sine tidlige-
re støttespillere. 
 
Sedeghehs livshistorie er en fortelling om å leve 

et dobbeltliv under et fundamentalistisk prestestyre, om flukt, savn og 
håp. Og om styrken som skulle til for å skape seg et nytt liv i et nytt land. 

ÆSJ!  

Opplegg for de minste barna, basert på bøkene 
Æsj!, Tissemus og Ku uten hode. Dette er veldig 
enkle bøker for dem som skal stave seg gjennom 
sine første setninger. Forfatter Reidar Kjelsen 
tøyser, tegner og improviserer sammen med 
barna. 
Hvilke dyr kan vi spise og hva spiser dyrene? 
Hva er det farligste dyret? Det hele bygger opp 
til at vi velger oss et dyr lager en liten historie på 

flipover. Forestillingen egner seg best for en enkelt skoleklasse i klasse-
rom.  



Til egne notater 
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