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Forfatteraftener i Nordens Hus

Nordens Hus har tradition for at arrangere
forfatteraftener med aktuelle og spændende nordiske
forfattere hver måned - dog ikke i sommermånederne.
Det er vores mål at invitere et bredt spektrum af
interessante og relevante forfattere, som fortæller om
sine bøger og sit forfatterskab.

Til en forfatteraften interviewes forfatteren af en
vidende litteraturkender på et skandinavisk sprog, og et
litteraturelskende publikum er velkommen til at stille
spørgsmål til forfatteren.

Du kan se med på Forfatteraften via vores livestreams,
uanset hvor i verden du befinder dig. Gå ind på
nordenshus.is hvor du også kan gense tidligere
arrangementer.

AALTO Bistro, restauranten i Nordens Hus er åben på
Forfatteraftener både til middag og kaffe i pausen.

Forfatteraftener i foråret 2019

• Onsdag d. 16. januar — Auður Ava Ólafsdóttir (IS)
• Onsdag d. 6. februar — Rosa Liksom (FI)
• Onsdag d. 6. marts — Johannes Anyuru (SE)
• Onsdag d. 10. april — Islandske stemmer

Med forbehold for ændringer.

Tilmeld dig vores postliste og få
invitationer direkte i din inbox
www.nordenshus.is

Sæmundargata 11, 101 Reykjavík,
Tel.: +354 551 7030, www.nordenshus.is



Onsdagden16. januarkl. 19.30
AuðurAvaÓlafsdóttir er en af
Islandsmest kendte forfattere i
vor tid og har skrevet seks roman‐
er, en digtsamling, skuespil og
sangtekster. Auður debuterede i
1998 og har indtil nu skrevet seks
romaner, hvoraf Afleggjarinn
/Stiklingen blev hendes inter‐
nationale gennembrud, og

romanen Ör /Ar vandt Nordisk Råds
litteraturpris 2018. Forfatteraftenen
foregår på islandsk og skandinavisk.

Onsdagden6.februarkl. 19.30
Rosa Liksom er opvokset i Lapland
blandt rensdyr. Hun debuterede i
1985 og blev nomineret til Nordisk
Råds litteraturpris for romanen
Hytti nro 6 / Kupé nr. 6. Hun er en

alsidig kunstner, sommaler og skriver
romaner, noveller, børnebøger, tegne‐
serier, skuespil og filmmanuskripter.
Hendes bøger er oversat til mange
sprog, bl.a. islandsk. Forfatteraften‐
en foregår på svensk og dansk.

Onsdagden6.martskl. 19.30
Johannes Anyuru er svensk
forfatter til tre digtsamlinger og
tre romaner. Han er en af de
mest fremtrædende stemmer i
den nordiske samtidslitteratur.
Anyuru debuterede i 2003 og fik
sit internationale gennembrud

med romanen En storm kom från
paradiset (2012), som blev nomineret
til Nordisk Råds litteraturpris og er
oversat til flere sprog. Forfatter‐
aftenen foregår på svensk.

Onsdag den 10. april kl. 19.30
Ásta Fanney Sigurðardóttir, Fríða
Ísberg, Haukur Ingvarsson og JónÖrn
Loðmfjörð. „Islandske stemmer“ er en
forfatteraftenmed nyskabende, is‐
landske digtere, sombl.a. har deltaget
på poesifestivalenAudiatur i Bergen.
Den islandske festivalkurator, digteren
EiríkurÖrnNorðdahl, vil introducere
digterne, fortælle omprojektet og op‐
levelser fra festivalen.Oversættelser
af digtene på norsk vil blive vist på
lærredet i salen. Forfatteraftenen
foregår på islandsk og skandinavisk.
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Yderligere informationer finder
du på www.nordenshus.is


