LITTERÆRE MØDER
Et fælles projekt mellem Literaturhaus Schleswig-Holstein og Nordkolleg i Rendsburg i anledning
af 100-året for folkeafstemningen i 1920 og i anledning af det dansk-tyske kulturelle venskabsår.
I den første del af »Litterære møder« er der fokus på antologien »Lys over landet. Dansk lyrik fra
middelalderen til i dag«. Den er udgivet af det tyske akademi for sprog og digtning (Deutsche
Akademie für Sprache und Dichtung) i samarbejde med Det Danske Akademi og indeholder 480
tosprogede digte fra samlet set 160 danske lyrikere. Indholdet spænder over middelalderen,
oplysningstiden og romantikken og frem til det 21. århundrede. Til arrangementerne vil der være
foredrag og samtaler, hvor Peter Urban-Halle, udgiver af antologien og oversætter, mødes med to
fremtrædende yngre danske lyrikere, Lone Hørslev og Rasmus Nikolajsen, som også begge er
repræsenteret med digte i afsnittet »Det nye årtusinde« i antologien.
MO | 7. SEPTEMBER | 2 0 U h r Literaturhaus Schleswig-Holstein; i samarbejde med DeutschDän. Gesellschaft Kiel → Schwanenweg 13, Kiel
D I | 8 . SEPTEMBER | 1 9 .3 0 Uhr Stadtbibliothek Flensburg, Vortragssaal; i samarbejde med
Dänische Zentralbibliothek für Südschleswig e. V. → Süderhofenden 40
MI | 9 . SEPTEMBER | 1 9 Uhr Deutsche Zentralbücherei Apenrade → Vestergade 30
D O | 10 . SEPTEMBER | 2 0 Uhr Nordkolleg Rendsburg → Am Gerhardshain 44

I den anden del af »Litterære møder« får otte forfattere (Jan Christophersen, Lena Gorelik, Merete
Pryds Helle, Alen Mešković, Jochen Missfeldt, Kaspar Colling Nielsen, Knud Romer, Feridun
Zaimoglu) og fire litteraturkritikere (Dr. Henrike Fürstenberg, Prof. Dr. Karin Hoff, Prof. Dr. Per
Øhrgaard, Dr. Anna Lena Sandberg) ordet om emnet »grænser«. På fi re forskellige steder samtidig
vil en dansk og en tysk forfatter samt en interviewer udveksle erfaringer om subjektive og litterære
erfaringer med »grænser« - hvad enten de er statslige, kulturelle, sociale eller individuelle.
Grundlaget for samtalerne er litterære essays, som vi har bedt forfatterne om at skrive særligt til
projektet, og som der vil blive læst op af til arrangementet.
D O | 2 9 . OKTOBER
2 0 U hr Literaturhaus in Kiel → Schwanenweg 13
2 0 U hr Museumsberg in Flensburg → Museumsberg 1
2 0 U hr A. P. Møller-Skolen Schleswig → Fjordallee 1
2 0 U hr Nordkolleg Rendsburg → Am Gerhardshain 44

Samtalerne efterfølges af et afsluttende arrangement for fagpersoner i Nordkolleg Rendsburg, der
vil analysere de enkelte arrangementer og lægge grundlaget for en fortsat litterær udveksling på
tværs af grænser, hvor der ud af de bilaterale samtaler kan opstå europæiske samtaler. F R | 3 0 .
OKTOBER | 10 – 17 Uhr → Am Gerhardshain 44
Alle arrangementer er gratis og er for både danske og tyske besøgende. Når du tilmelder dig,
skal du angive, hvilket arrangement du deltager i og sende det til:
programm@literaturhaus-sh.de
oder | eller ringe på: T 0049 431 579 68 40

