
ORDKRAFT TORSDAG 13.4. 2023

Beskrivelse Tid Sted

09.00

Hjertet er tungt af lykke - et Morten Nielsen projekt for de gymnasiale uddannelser. Samtale med Caspar Eric og Gerd Laugesen. 

(lukket arrangement) 09.00 - 10.00 Royal Stage

Top Nice Torsdag - for indskolingen med forfatterne Thomas Brunstrøm og Gry Kappel Jensen (lukket arrangement) 09.00 - 11.00 Skråens sal

11.00

Udskolingsevent med forfatterne Sanne Munk Jensen og Sarah Engell (lukket arrangement) 11.30 - 13.30 Skråens sal

14.00

Åbning af Generatorscenen 13.50-14.00 Generatorscenen

Kim Blæsbjerg om De bedste familier - skæbnefortællingen om den reelle og mentale gift, der siver ind i et lille samfund, den dag 

man lader Cheminovas fabrikker indtage og blive omdrejningspunkt for byens liv og fremtid. Moderator Merete Trap 14.00 - 14.45 Biffen Sal B

Jesper Wung-Sung om Ud af 10 mænd. Novellerne handler om tiden, der løber fra en, men også om det, der muligvis kan 

indhentes eller nås. Moderator Diana Bach 14.00 - 14.45 Biffen Sal C

I krimien Det brændende blad tager Katrine Engberg os med til den jyske vestkyst og ind i gamle jødiske skrifter i jagten på 

familiens dystre mysterier. Moderator Marianne Agger 14.00 - 14.45 Skråens sal

OrdLyden – vækstlaget lever! Elever fra Ordkraft Skriveskole og spirende musikere fra KORMA

(KOmpetencecenter for Rytmisk Musik i Aalborg) opfører nye tværkunstneriske værker i tekst og lyd med Brett Gaarden Tootle og 

Lasse Fischer 14.00 - 14.20 Generatorscenen
I Nøjsomheden møder vi Mona fra ghettoen og hendes brogede familie af samlere, pushere og handlekraftige kvinder. Stine 

Askovs fortælling om klasse, kulturforskelle og bøgernes særlige magi. Moderator Hanne Guldhammer 14.15 - 15.00 Biffen Sal A

Fernisering og drømmeworkshop:  Oplev drømmestof helt tæt på og mal dine egne drømme på bløde lagner. Workshoppen ledes 

af Gerd Laugesen og er skabt i samarbejde Institut for kultur og læring på AAU, hvor Gerd er husforfatter. 14.20-15.30 Generatorscenen

15.00

Officiel åbning af Ordkraft 2023. Taler ved rådmand, Jes Lunde, og formand for Foreningen Ordkraft, Per Lyngby. Overrækkelse af 

årets Ordkraftpris ved Nicolaj Holm, direktør ved AKKC, samt highlights fra koncerten "Hjertet er tungt af lykke". 15.00 - 15.45 Royal Stage



I digtsamlingen Nye balancer drømmer Caspar Eric om at skabe et nyt sprog for, hvad det vil sige at leve med et handicap i et 

samfund, der stadigvæk dømmer den, der er "anderledes". Moderator Mads Holm 15.15 - 16.00 Biffen Sal B

16.00

Med den synske Hejd som fortæller, giver Malene Sølvsten i Spående vølve kendte myter fra nordisk mytologi et nyt liv og en ny 

kontekst. Den synske Hejd er bogens fortæller. I samtale med moderator Pia Bechmann 16.00 - 16.45 Biffen Sal C

Cities Untold - Unge forfattere fra Manchester, Aarhus og Aalborg - Billie Meredith, Safwat El-Sanossi,  Marie Laurberg Nielsen, 

Selina Rom Andersen, Cassandra Marie Sørensen og Silas Toft - giver de tre byers hemmeligheder stemme i lyrik. Arrangementet 

foregår på engelsk. Instruktør Nicole May 16.00-17.00 Generatorscenen

Katrine Marie Guldager beskriver i Birgithe med th komplicerede familier og besværlige følelser med rørende indsigt og 

forløsende energi. Moderator Tine Eggertsen 16.00 - 16.45 Watt Salen

Carolyne Kaddu Rasmussen - Om at have et moderland og et fædreland og mødet mellem Uganda og Danmark. I samtale med 

bibliotekar Ida Maagaard Jensen 16.00 - 16.15 Bibliotekernes Scene

Jesper Wung-Sung om Ud af 10 mænd. Novellerne handler om tiden, der løber fra en, men også om det, der muligvis kan 

indhentes eller nås. Moderator Diana Bach 16.15 - 17.00 Biffen Sal B

DR Romanprisen - samtaler med de seks nominerede: Keld Conradsen, Lea Marie Løppenthin, Michael Holbek, Dorrit 

Willumsen, Cecilie Lind og Kristian Himmelstrup. Vært: Mette Malmkjær Willumsen. Et samarbejde med DR. Arrangementet 

optages og sendes på DR P1 16.15 - 17.15 Royal Stage

Katrine Engberg fortæller om sin baggrund som showdanser, koreograf, skuespillerinde og sceneinstruktør, og hvordan hun 

bruger sin erfaring i sit forfatterskab. I samtale med bibliotekar Matilde Norup Iversen 16.20 - 16.35 Bibliotekernes Scene

Musikalsk Livstykke - Den erfarne aalborgensiske sangerinde og korleder Liv Lund beriger os med sin fantastiske stemme, når hun 

fortolker i forvejen skrevne tekster og melodier. 16.40 - 17.05 Bibliotekernes Scene

17.00

I Giv mig tiden tilbage berører Sanne Munk Jensen og Sara Engell vigtige, aktuelle emner lige fra slut-shaming, udstilling på 

nettet samt ønsket om at kunne stoppe tiden, når vennerne får travlt med at løbe voksenlivet i møde. Moderator Louise Eltved 

Krogsgård 17.00 - 17.45 Biffen Sal C

Aalborg og Vendsyssel i 1800-tallet – Norden for Lands Lov og Ret. Historiker ved Aalborg Universitet Lars Andersen i samtale 

med bibliotekar Martin Schmidt-Nielsen om de gode fortællinger fra danmarkshistorien. 17.10 - 17.40 Bibliotekernes Scene

Videnskabskrimien Uglens øje af Sissel Jo-Gazan kredser om dilemmaet "Er det vigtigere at have et godt liv end at overleve?" Vi 

dissekerer videre på spørgsmålet. Moderator Diana Bach 17.15 - 18.00 Watt Salen

Biskoppen og litteraturen. En samtale med Thomas Reinholdt Rasmussen om, hvad litteraturen betyder i hans hverdag og for 

hans syn på livet. Moderator Charlotte Rørth 17.15 - 18.00 Biffen Sal B



Bogen som kunstværk. Malene Sølvsten har kastet sig over linoleumstryk i Spående Vølve, Jørgen Dissing Nørgaard har håndsat 

sin bog Avle og flokken og digteren Lars Skinnebach har med Patriarken Falder udgivet endnu et tværæstetisk værk. Sammen 

taler de om bøger som ekstra-visuelle og æstetiske værker. 17.15 -18.15 Generatorscenen

TEDx Aalborg - Using the arts to support young people in their process of mastering life. Speakers:  Mikael Odder Nielsen 

(Kulturvitaminer), Helle Nystrup Lund (Musikstjernen), Nicole May (Young Identity). Host Johannes Andersen, social scientist. 

Please note: admission is free but requires a ticket available at ord-kraft.dk from 10th of March at 12 pm 17.15 - 18.15 Biffen Sal A

Hanne Brusgaard Petersen - De pårørende er underrettet - Om sorgen efter sin mands død, og de utraditionelle løsninger for at 

rumme det uforståelige. I samtale med bibliotekar Matilde Norup Iversen 17.40 - 18.00 Bibliotekernes Scene

Carolyne Kaddu Rasmussen fortæller i sin biografi  Hovedet i himlen og fødderne på jorden om et liv fuldt af kontraster - hvor de 

sorger, der kunne have overskygget alt, alligevel har ført til en tilværelse fyldt med humor og livsglæde. Moderator Ralf Dahl 

Gottschalk 17.45 - 18.30 Royal Stage

Musikalsk Livstykke - Den erfarne aalborgensiske sangerinde og korleder Liv Lund beriger os med sin fantastiske stemme, når hun 

fortolker i forvejen skrevne tekster og melodier. 18.05 - 18.30 Bibliotekernes Scene
Peter Høeg - Drømme og kreativ skrivning (workshop). OBS: Kræver både adgangsgivende Ordkraft billet samt gratis billet, du kan 

bestille via ord-kraft.dk fra 10.3. kl. 12.00. 18.30-22.00 Teater Nordkraft/Ampere

Designer Karoline Dahrling Hughes fortæller om at sy på en let måde og er vært for en DIY-workshop. 18.30 - 19.30 Bibliotekernes Scene

Ordkraft tager forbehold for ændringer i programmet - så hold øje med programmet på ord-kraft.dk


