
ORDKRAFT FREDAG 14.4. 2023

Beskrivelse Tid Sted

09.00

Funky Fredag - for mellemtrinet i grundskolen med Sainab Farah Dahir, Merlin P. Mann og Benni Bødker (lukket 

arrangement) 09.00 - 12.00 Nordkraft

11.00

Theodores Fond pris - Theodores Fond prisen overrækkes af direktør for Børn og Unge Jacob Ryttersgaard. 11.00 - 11.15 Bibliotekernes Scene

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 Christian Kolberg og Alice Huxt. 11.30-12.00 Generatorscenen

12.00

For evigt af Kristina Stoltz er en stærk og opslugende fortælling om tre generationer af kvinder og deres forbundne 

historie med både fascination og omsorgssvigt i baggagen. Moderator Vita Andersen 12.00 - 12.45 Biffen Sal B

Lea Marie Løppenthin udfordrer i Livet går over sine bredder vores forhold til jord, sorg og ritualer. I romanen 

introducerer hun os for den bæredygtige bedemandsforretning Cyklus, som bevæger sig ud på dilemmafyldt farvand ved 

at kompostere de døde og sprede dem i haver og skove. Moderator Erling Lykke 12.00 - 12.45 Biffen Sal C

Claus Mørkbak Højrups Mordet i Tjenobyl er en forudsigelse af Ruslands invasion af Ukraine. Om at skrive en krimi ud fra 

virkelige begivenheder. I samtale med bibliotekar Matilde Norup Iversen 12.00 - 12.20 Bibliotekernes Scene

I den historiske roman Kriger uden maske fortæller Hanne-Vibeke Holst den dramatiske historie om den danske 

billedhugger Sonja Ferlov Mancoba. Moderator Tine Eggertsen 12.15 - 13.00 Skråens sal

Generatorscenen på svampe! Overlæge og klinsk professor ved AAU René Ernst Nielsen har forsket i psilocybinsyre og vi 

spørger ham om svampetrip bliver fremtidens antidepressiver. Du kan også høre to anonyme personer om deres 

personlige oplevelser med psykedeliske svampe. Duoen Alexander Friis Vinther og Emil Winther sætter stemningen med 

en psykedelisk oplæsning. 12.15 - 13.00 Generatorscenen

Podcasts du ikke kan slukke for. Podcast-entusiast Mathias Maagaard præsenterer os for nogle af de bedste podcasts, 

som helt sikkert vil få dig til at spidse ører. 12.20 - 12.40 Bibliotekernes Scene



Bent Hallers Stuepigen og kranføreren forener provinshistorie, danmarkshistorie og arbejderklassens historie i en stærk 

fortælling om parforhold, et ægteskab og et familieliv på godt og ondt. Moderator Bent Stenbakken. OBS: Kræver både 

adgangsgivende Ordkraft billet samt gratis billet, du kan bestille via ord-kraft.dk fra 10.3. kl. 12.00. 12.30 - 13.15 Biffen Sal A

Benjamin Koppel har med Annas sang skabt en gribende historie om en jødisk kvinde, der må ofre sin store kærlighed og 

sit musiske talent for familiens ære. Moderator Jørgen Pyndt 12.30 - 13.15 Royal Stage

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

forløsende energi. Moderator Kirstine Grøngaard 12.30 - 13.15 Watt Salen

Kapitalismens pris – med udgangspunkt i “De bedste familier” snakker Kim Blæsbjerg og bibliotekar Matilde Norup 

Iversen om betydningen af forurening fra virksomheder, men også det gode de kan bringe med sig. 12.40 - 12.55 Bibliotekernes Scene

13.00

I Byen og havet finder en kvindelig studerende afgørende beviser for den revolutionerende teori om kontinenternes drift. 

Dette er Keld Conradsen fortælling om et geologisk miljø, der ikke klar til nytænkning og hellere vil udstøde et ungt talent 

end gøre hende berømt. Moderator Karina Øgendahl 13.00 - 13.45 Biffen Sal B

Cecilie Lind skaber i Pigedyr en slags omvendt lolita-fortælling, der skildrer teenagepigen Rosa, som opdager sit eget 

begær, sin effekt på mænd og de nye magtdynamikker i forholdet til sin veninde. Moderator Johannes Andersen 13.00 - 13.45 Biffen Sal C

Forfatter og journalist Malene Fenger-Grøndahl har skrevet bogen Håb er en overset superkraft, der består af 12 taler til 

konfirmanden. Talerne handler om tro, håb, drømme og kærlighed og er baseret på interviews med bl.a. Bodil Jørgensen, 

Christian Hjortkjær og Ida Auken. I samtale med biskop Thomas Reinholt Rasmussen. Et samarbejde med Bibelselskabet. 13.00 - 13.45 Bibliotekernes Scene

I over to år skrev forfatter Rikke Oberlin Flarup sine drømme ned. Ud af drømmene har hun skabt bogen Der kan ikke 

være 18 lilla mennesker i en konvolut. Vi taler med Rikke om at blotte sine drømme for omverdenen, at bruge drømme 

som sorgbearbejdelse og hvorfor hun drømmer om muterede sølvfisk. Moderator Iben Vestergaard 13.15-14.00 Generatorscenen

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 Ralf Dahl Gottschalk 13.15 - 14.00 Skråens sal

Med vrede, misundelse og humor brænder Glenn Bech i sit manifest Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet alle 

illusioner om lige muligheder og insisterer på at tale ud fra sine egne erfaringer i klassesamfundet. Moderator Nina Ovesen 13.30 - 14.15 Biffen Sal A

Dialogmøde: Hvordan kan vi bygge bro over digitale kløfter? 

Demokratikommissionen har sat forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd og medlem af Demokratikommissionen, Christine 

Ravn Lund, underdirektør i Ældre Sagen, Maria Luisa Højbjerg og medlem af Demokratikommissionen og tidl. formand for 

Danske Medier Per Lyngby, i stævne for at tale om, hvordan vi kan samle generationerne i stedet for at adskille dem. 

Moderator Teis Kronborg. 13.30 - 14.30 Kunsthal Nord



Benjamin Kopppel har med Annas sang skabt en gribende historie om en jødisk kvinde, der må ofre sin store kærlighed og 

sit musiske talent for familiens ære. Moderator Lene Høg 13.45 - 14.15 Watt Salen

I den historiske roman Kriger uden maske fortæller Hanne-Vibeke Holst den dramatiske historie om den danske 

billedhugger Sonja Ferlov Mancoba. Moderator Tine Eggertsen 13.45 - 14.30 Royal Stage

Litteraturen i bevægelse - Hør om “Litteraturen i bevægelse” er noget for dig ved bibliotekar Marianne Agger 13.50 - 14.00 Bibliotekernes Scene

14.00

Lydbogsindlæser Githa Lehrmann tager os med ind i maskinrummet og fortæller om processen, når skrift bliver til lyd. Et 

samarbejde med eReolen. Moderator Nikoline Asmund Thomsen 14.00 - 14.45 Biffen Sal B

Forfatter Lise Andersen er aktuel med to forskellige udgivelser, Elias og Munin og Skoven i Hercegovina, og har blandt 

andet besøgt et plejehjem i Grønland for at hente idéer. I samtale med bibliotekar Heidi Buur Pedersen. 14.05 - 14.25 Bibliotekernes Scene

I andet bind af Vølvens Vej - Misteltenen er Snehild endnu engang oppe imod sin ærkerival Ragnfrid. Anne-Marie Vedsø 

Olesen lader hende opsøge bl.a. dødsrigets herskerinde for at opnå indsigt i den gådefulde runemagi. Moderator Pia 

Bechmann 14.15 - 15.00 Skråens sal

Fri leg med digter Lars Skinnebach 14.15-15.00 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 Knud Erik 

Meyer Ibsen 14.30 - 15.15 Watt Salen

I Michael Holbeks roman Strøm møder vi Eivind, Bruno, Vigga og Kim - helt almindelige mennesker, der drømmer om 

mere, end hvad der lå i kortene. Vi kommer med ind i det nybyggede parcelhus og det udsyrede kollektiv, ud på 

byggepladsen, fabrikken og til Afghanistan med kufferten fuld af hash. Moderator Merete Trap 14.30 - 15.15 Biffen Sal A

Den nordjyske sangerinde, Anne-Marie Hassing, fra bandet “Neighbours and Friends” spreder glæde med sin fantastiske 

stemme ved klaveret.   14.30 - 14.55 Bibliotekernes Scene

15.00

Sjældent har der været mere brug for, at læse russisk litteratur for at forstå, at der findes et andet Rusland end Putins. 

Chefredaktør på Politiken, Christian Jensen, tager publikum med på en fascinerende, farlig og forgiftet tur igennem russisk 

litteratur fra Gogol til Lebedev. 15.00 - 16.00 Biffen Sal B

Ingrid Carlsen om Mine første tusind ord på vendelbomål. Hvad gør vendelbomål unikt som dialekt og hvorfor bliver en 

bog med nordjyske ord pludselig udsolgt? I samtale med bibliotekar Ida Maagaard Jensen 15.00 - 15.20 Bibliotekernes Scene

I Maren Uthaugs fremtidsroman 11% har kvinderne overtaget verden og mænd findes kun i et avlscenter på Lolland. 

Moderator Karoline Kjær Hansen. Arrangementet optages og sendes på Radio4. 15.00 - 15.45 Royal Stage
Trold er en moderne naturhistorie med træk fra myter og eventyr. Rasmus Daugbjerg har skrevet en urovækkende og 

poetisk fortælling om magt, skæbne og omsorg. Moderator Rikke Saastamoinen Jacobsen 15.15 - 16.00 Biffen Sal C



Drømmeeksperimentet LIVE på Generatorscenen. Hvad betyder dine drømme egentlig? Vi undersøger 

drømmetydningens univers, når en gruppe af frivillige får deres drømme analyseret af forfatter og vaskeægte 

drømmetyder Rikke Oberlin Flarup. 15.15-15.45 Generatorscenen

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 

Ann Lind Andersen 15.15 - 16.00 Skråens sal

Hanne Vibeke Holst - Vi elskede Hanne-Vibeke Holsts ungdomsbøger i 80’erne. Hvilken betydning havde de for hende? I 

samtale med bibliotekar Marianne Agger 15.20 - 15.35 Bibliotekernes Scene

Har der været liv på Mars engang - og er der det måske stadig? Gemmer planeten på ny viden om Jordens udvikling? Det. 

og meget mere, prøver Tina Ibsen at svare på i Mars: Myter, magi og missioner. Moderator Ralf Dahl Gottschalk 15.30 - 16.15 Biffen Sal A
I Benni Bødkers krimi Et hus med tusind øjne får den tidligere PET-agent Rune Krieger tilsendt ubehagelige anonyme 

breve. Sporene peger både tilbage til hans tidligere efterforskning af det nynazistiske miljø, til spionage under Den kolde 

krig og til det Lolland, som Rune Krieger selv flygtede fra som ung. Moderator Hanne Guldhammer 15.30 - 16.15 Watt Salen

Hans Wendelboe Bøcher og Mette Gudiksen. Hvilke konsekvenser har klummeskrivning? Hør to klummeskribenters 

erfaringer i samtale med bibliotekar Marianne Agger 15.40 - 16.00 Bibliotekernes Scene

16.00

Hør en af Danmarks nye stærke forfatterstemmer, når Sabitha Söderholm læser op fra digtsamlingen Månens Urt nede i 

Generatorscenens mørke 16.00-16.30 Generatorscenen

Forsker i amerikansk litteratur Mia Rendix i samtale med bibliotekar Martin Schmidt-Nielsen om censur og forbudte 

bøger.  16.00 - 16.30 Bibliotekernes Scene

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

en ny kontekst. Moderator Pia Bechmann 16.15 - 17.00 Biffen Sal B

Dorrit Willumsen har i Tjeneren og hans søster skabt en bevægende, finurlig og underspillet humoristisk skildring af et 

aldrende søskendepar. Moderator Ove Hesselbjerg Rasmussen 16.30 - 17.15 Biffen Sal A

Se en sidste gang på alt smukt er Kristin Vegos ni fortællinger om ni kvinder, der oplever noget nyt, står overfor nye 

udfordringer, øder livet. Moderator Merete Trap 16.30 - 17.15 Biffen Sal C

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 16.30 - 17.15 Watt Salen

Anette Zimmerlund bruger sin kunst til at formidle tankevækkende remindere til os alle. I samtale med bibliotekar 

Marianne Agger 16.35 - 16.55 Bibliotekernes Scene



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 Jens Bugay-Hougaard & Caroline Ø. 

Andersen // Karoline Amaryllis Forshei Nielsen & Sarah Stein Raaschou. 16.45 - 17.05 Generatorscenen

17.00

Quiz med LÆST. LÆST har i år lavet en special edition pubquiz for Ordkrafts gæster med en god gang blandede spørgsmål 

fra litteraturens verden.  17.00 - 17.30 Bibliotekernes Scene

Folkeventyr møder mareridt, menneskelede og klimakrise i  Rasmus Daugbjergs dystre roman Trold, hvor trolden er den 

magtesløses figur, der modvilligt må straffe menneskene for deres udnyttelse af jordens ressourcer. Moderator Sørine 

Amanda Nielsen 17.15-18.00 Generatorscenen

I Chellam genskaber Sabitha Söderholm minder om kolonialisme, klima og adoption fra en barndom i Indien og 

Skandinavien. Moderator Karina Øgendahl 17.15 - 18.00 Biffen Sal B

I andet bind af Vølvens Vej - Misteltenen er Snehild endnu engang oppe imod sin ærkerival Ragnfrid. Anne-Marie Vedsø 

Olesen lader hende opsøge bl.a. dødsrigets herskerinde for at opnå indsigt i den gådefulde runemagi. Moderator Pia 

Bechmann 17.30 - 18.15 Watt Salen

Pio er Kristian Himmelstrups biografiske roman om manden, der grundlagde Socialdemokratiet. En mand, der endte med 

at tage imod bestikkelse og flygtede til USA, hvor han levede det meste af sit voksne liv. Moderator Erling Lykke 17.30 - 18.15 Biffen Sal C
Med vrede, misundelse og humor brænder Glenn Bech i sit manifest Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet alle 

illusioner om lige muligheder og insisterer på at tale ud fra sine egne erfaringer i klassesamfundet. Moderator Ann Lind 

Andersen 17.30 - 18.15 Royal Stage

Katastrofeforsker Rasmus Dahlberg om spændende historier med rod i virkeligheden. I samtale med bibliotekar Martin 

Scmidt-Nielsen 17.30 - 18.00 Bibliotekernes Scene

18.00

Den nordjyske sangerinde, Anne-Marie Hassing, fra bandet “Neighbours and Friends” spreder glæde med sin fantastiske 

stemme ved klaveret.   18.10 - 18.35 Bibliotekernes Scene

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


