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Billetter kan du kjøpe ved inngangen til arrangementene eller bestille ved å sende mail til:  
aeaa@forfattersentrum.no
Kun kontant betaling.
Festivalpass: 250 / 180 (student- og pensjonistpris)

Arrangør
Norsk Forfattersentrum Midt-Norge, Kjøpmannsgata 40, 7011 Trondheim, tlf. 21 09 57 70.

Norsk Forfattersentrum er en formidlingsorganisasjon for skjønnlitterære forfattere. Hovedformålet er å formidle samtidslitteratur ved 
bruk av levende forfattere. 

Administrasjon
Janne Olden Skarbø, prosjektmedarbeider Æ Å Trondheim litteraturfestival,
aeaa@forfattersentrum.no 
Vibeke Sætherhaug Indergård, formidlingskonsulent Norsk Forfattersentrum Midt-Norge, ansvarlig for barneprogrammet, 
vibeke@forfattersentrum.no
Guri Sørumgård Botheim, avdelingsleder Norsk Forfattersentrum Midt-Norge, 
guri@forfattersentrum.no

Kunstnerisk råd
Martin Ingebrigtsen, Runa Kvalsund, Harald Nortun, Kristin Ribe, Lene Romstad, Mathias R. Samuelsen, Ingrid Rognes Solbu, Tina 
Tahtchieva og Åse Helen Tveitane.

Vi takker våre støttespillere
Trondheim kommune, Institusjonen Fritt Ord, Norsk kulturråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Det humanistiske fakultet ved NTNU, 
Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Trondheim folkebibliotek, Studentprestene, Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider, Trøndersk forfatterlag, Trondheim Kunstmuseum og Rockheim.



VELKOMMEN TIL Æ Å 
TRONDHEIM LITTERATURFESTIVAL 2011

På verdens bokdag 5. mai inviterer vi til 
åpningen av Æ Å Trondheim litteraturfestival 2011. 
Vi er stolte over å kunne presentere noen av de mest 
spennende og lesverdige forfatterne innen nordisk 
samtidslitteratur. 

Navnet Æ Å Trondheim litteraturfestival 
viser til den trønderske dialekten og er slik med på 
å framheve hvor festivalen foregår. Trondheim må 
regnes med! Bokstavene forteller også at festivalen 
har et språklig og lekent fokus. Festivalen har blitt 
arrangert annethvert år siden 2003, og årets festival 
blir den femte i rekken.

Tema for festivalen 2011 er tilvirkning. Vi tenker 
på ordet i en konkret forstand, med fokus på arbeid 
med råmaterialer, arbeidsprosessen og veien mot 
et produkt. Tematikken er ikke bare relevant for 
skriveprosesser og tekstforming, men også for det 
håndverksmessige i arbeid med materialer som stein, 
betong og tre. Vi vil spørre gjestene våre hvordan de 
har tenkt når de har arbeidet med tekstene og bygd 
opp bøkene sine.

Nytt av året er et eget barneprogram. Gjennom å 
løfte fram barnelitteraturen og gi den en egen plass 
i festivalen håper vi å bidra til en synliggjøring av 
barnelitteraturen, og at barn blir tatt på alvor som 
lesere.

Norsk Forfattersentrum arrangerer festivalen 
i samarbeid med et kunstnerisk råd bestående 
av forfattere og litteraturinteresserte i byen. 
Det kunstneriske rådet og de frivillige gjør det 
inspirerende å arrangere festival. Uten dem ville ikke 
dette vært mulig.

VELKOMMEN TIL FESTIVALEN!
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Vennlig hilsen 
Æ Å Trondheim litteraturfestivals administrasjon

Janne Olden Skarbø, Vibeke Sætherhaug Indergård 
og Guri Sørumgård Botheim

FESTIVALBUSS MED KARI STAI
Kari Stai er med Sør-Trøndelag fylkesbiblioteks 
bokbuss ut på tur til barnehager i 
Trondheimsregionen. Hun leser fra de rykende 
ferske pekebøkene om Mopp og Mikko.

ROCKHEIM  
INNGANG KR 100 FOR HELE KVELDEN

KL.19.00 
ÅPNING AV FESTIVALEN

KL.19.30 
EN EN EN OG ENDA EN
Når en en en møter enda en, går pust og stemme 
annerledes enn dikt. Det oppstår en dialog 
annerledes enn musikk og lyrikk. Med Arild Vange 
(tekst og stemme), Eirik Hegdal (saksofon/klarinett), 
Michael Francis Duch (kontrabass) og
Tor Haugerud (trommer).

KL.20.00 
FORSØKSVIS DANS
Mona Høvring leser fra Ekornet og den vaklevorne 
brua, Tina Åmodt fra Anleggsprosa og Ilya 
Kaminsky fra Dancing in Odessa.

KL.21.00 
DRONNINGA ER DØD
Forfatter Frode Grytten og gitarist Mads Berven 
serverer The Smiths “The Queen is dead” på Odda-
mål. Bigmouth er blitt Flåkjeft, Mr. Shankly er blitt 
personalsjef Bleiklie, the boy with the thorn in his 
side er blitt guten med løn ifrå NAV.

KL.22.00 
ÅPNINGSFEST I KAFEEN
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TRONDHEIM KUNSTMUSEUM 
GRATIS INNGANG

KL. 11.00 
GABBA GABBA HEY!
Frode Grytten leser fra Gabba gabba hey! For 
barn og voksne. Knut er livredd for tivoli. Men faren 
hans elsker tivoli. Frode Grytten og illustratør Gry 
Moursund har lagd et fyrverkeri av ei bok.

NIDAROS DOMKIRKES 
RESTAURERINGSARBEIDER, BISPEGATA 11
INNGANG KR 50

KL. 13.00 
FRA STEIN TIL SKULPTUR
Omvisning i Bygghytta til Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider (NDR) ved Kristin Bjørlykke. 
Tina Åmodt leser fra Anleggsprosa og Cecilie 
Løveid fra Svartere bunader.

TRONDHEIM KUNSTMUSEUM
INNGANG KR 50

KL. 14.00
NATURVITENSKAPELIGE BYGGEKLOSSER I 
MARTE HUKES POESI
Teknikkens vidunder i fartens tidsalder, Norges 
landformer, Insekter i farger og Plantenes 
metamorfose. Dette er bøker du finner spor 
av i Marte Hukes poesi. På hvilken måte kan 
naturvitenskap være inspirerende for kunsten? 
Hvorfor kan den oppleves poetisk? Ane Nydal 
samtaler med Marte Huke om naturvitenskapens 
igangsettende og strukturerende kraft.

KL. 15.00 
HUSET
Boka Det norske huset (2009) er et 
samarbeidsprosjekt mellom fotograf Jens Hauge, 
som i over tjue år har fotografert barns plankehytter, 
og forfatter Frode Grytten, som har bidratt med 
et mangfold av tekster knyttet til hus og boliger. 
Foredrag og lysbilder ved Frode Grytten.

FREDAG / TILVIRKNING
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ROCKHEIM
INNGANG KR 100 FOR HELE KVELDEN

KL. 19.00 
Æ Å FEIRER
I forkant av Æ Å Trondheim litteraturfestival 2011 
leste festivalens kunstneriske råd alle de norske 
diktdebutantene fra 2009 og 2010. Rådet hadde 
som mål å finne en debutbok som skilte seg spesielt 
ut. Valget falt på Sindre Ekrheims Sjøen hugsar 
ingen barndom.

KL. 19.30
BLENDSTRUP TALER UT
Performance med den danske forfatteren Jens 
Blendstrup.

KL. 20.00
GALSKAP, LYKKE OG SKRIVEPROSESS
Lars Amund Vaages siste roman Skuggen og 
dronninga (2010) er en perspektivrik historie om 
grensene mellom normalitet og galskap. Mirja Unge 
har i teaterstykket Klaras resa (2010) og i flere 
romaner skildret litterære karakterer med psykiske 
problemer. Hvordan gir en forfatter språk og form 
til menneskets grensetilstander? Ane Nydal i samtale 
med Lars Amund Vaage og Mirja Unge.
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KL. 21.30
DRONNINGA LEVER
Opplesninger med Cecilie Løveid, Sigbjørn Skåden, 
Lars Amund Vaage og Mirja Unge.

KL. 22.45
ME! COME! MY DAZZLED FACE!
Konsert med Kirsti Huke (vokal), Vigleik Storaas 
(piano), Jonas Knutsson (sax), Ole Kristoffersen 
(klarinett), Håvard Lund (bassklarinett), Knut Erik 
Sundquist (bass), Runa Bergsmo (cello) og Tørris 
Bakke (bratsj).



TRONDHEIM KUNSTMUSEUM
GRATIS INNGANG

KL. 12.00
ODD ER ET EGG
Lisa Aisato leser fra Odd er et egg. For barn i 
alderen 2 til 7. Tenk deg at hodet ditt er et egg. 
Som kan knuses når som helst. Hver morgen pakker 
Odd inn hodet sitt i håndklær og tevarmere så det 
ikke skal bli knust. Odd er et egg er ei vakker, trist 
og morsom bildebok, skrevet og illustrert av Lisa 
Aisato.

KL. 13.00 
HEI, DET ER MEG!
Nina E. Grøntvedt leser fra Hei, det er meg! Ikke 
la meg bli alene igjen her. For barn fra 10 år og 
oppover. Dette er Odas dagbok der hun tegner og 
forteller om livet med lillesøster Erle, bestevenninne 
Helle og Helles storebror, den teite Stian. Boka 
handler om mystiske naboer og store fettere på 
vinterferiebesøk hos verdens snilleste bestemor. Oda 
er midt mellom barn og ungdom. Forfatteren bak 
boka er Nina E. Grøntvedt fra Trondheim.

TRONDHEIM KUNSTMUSEUM 
INNGANG KR 70

KL. 14.00
LYRIKEREN LØVEID
Cecilie Løveid har et mangfoldig forfatterskap bak 
seg. Mathias R. Samuelsen samtaler med Løveid 
med hovedvekt på hennes lyriske forfatterskap på 
2000-tallet.

FLERMEDIALT FORLEGGERI
Flamme Forlags katalog omfatter - foruten 
ordinære bøker - et større antall ”boksingler”, et 
”oppussings-kit”, en ”romangenerator”, en dvd-
plate og en bløtkake med marsipanlokk. Hva er 
tanken bak forlaget? På hvilken måte er Flamme en 
«megatekst»? Forlagssjefene Nils-Øivind Haagensen 
og Bendik Wold kommer til festivalen for å 
oppklare. Med seg har de en av vårens aktuelle 
forfattere.

LØRDAG
 

/ FORVIKLING
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KL. 16.00 
VERDENSPOESI OG EMIGRASJON
Samtale mellom Ilya Kaminsky og Pedro Carmona-
Alvarez. Kaminsky og Carmona-Alvarez er begge 
emigranter, de er begge poeter, og de har på hvert 
sitt kontinent, uavhengig av hverandre, laget hver 
sin antologi med moderne verdenspoesi. Samtalen 
vil foregå på engelsk. Dette er første gang Kaminsky 
er i Norge.

ROCKHEIM
INNGANG KR 100 FOR HELE KVELDEN

KL. 19.00
IHPIL AVSLØRT
Ei samisk jente flytter til Tromsø og skriver blogg 
fram til hun dør. Bloggen blir senere utgitt som bok 
med tittelen De fortapte barns frelser, signert ”Ihpil”. 
Mange følte seg lurt da det ble avslørt at prosjektet 
var iscenesatt av forfatteren Sigbjørn Skåden.
Åse Helen Tveitane samtaler med Sigbjørn Skåden 
om hans fiktive bloggprosjekt og om forestillinga 
Rorschachs blekkraffineri.
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KL. 20.00
TRE STEMMER, TRE SPRÅK
Opplesninger med Ilya Kaminsky, Jens Blendstrup 
og Marte Huke.

KL. 21.00
RORSCHACHS BLEKKRAFFINERI
Forestilling med forfatter Sigbjørn Skåden og 
musikerne Stein Kvaal Hageberg og Gaute 
Barlindhaug. Grafisk design: Tor Åge Vorren.

KL. 22.00
AVSLUTNINGSFEST I KAFEEN



KREM KAFFEBAR, COMFORT HOTEL, 
KRAMBUGATA 3
GRATIS INNGANG

KL. 12.00 
FESTIVALLUNSJ OG FARVEL
For forfattere og publikum. Lisa Aisato leser fra 
Odd er et egg.
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”Ho kunne berre få drøyma om det som ikkje hadde vore. Kva 
anna hadde ho å satse på enn ei ny fortid?”

LARS AMUND VAAGE

Skuggen og dronninga (2010) 
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Lisa Aisato (f. 1981) bor på Kråkerøy utenfor Fredrikstad. Aisato er illustratør, forfatter 
og billedkunstner. Hun debuterte med gaveboka Til min elskede i 2008 og ga samme år 
ut bildeboka Mine to oldemødre. Hun har illustrert en rekke bøker. Aisato er aktuell med 
serien om trollet Tambar sammen med Tor Åge Bringsværd og sin egen bildebok Odd er et 
egg (2010), som ble nominert til Kritikerprisen i kategorien for beste barne- 
og ungdomsbok.

Mads Berven (f. 1977) er en Bergens-basert gitarist, utdannet ved jazzlinja ved NTNU i 
Trondheim. Berven er fast gitarist i Ralph Myerz and the Jack Herren Band. Han har også 
en egen trio og en egen kvartett. Sammen med Frode Grytten opptrer Berven i 
The Smiths-homagen Dronninga er død.

Jens Blendstrup (f. 1968) er en dansk forfatter født i Århus. Blendstrup debuterte med 
boka Mennesker i en mistbænk i 1994 og har skrevet noveller, romaner og radiodrama. 
I hjemlandet opptrer Blendstrup ofte sammen med forfatterkollegaen Lars Bukdahl i det de 
kaller litterær hypnose, som er en blanding av teater, opplesning og dans.

Pedro Carmona-Alvarez (f. 1972) er musiker og forfatter. Carmona-Alvarez debuterte 
med diktsamlingen Helter (1997) og har også gitt ut romaner og essay. Hans norsk-
chilenske bakgrunn kommer tydelig fram i den store romanen Rust (2010). 
Carmona-Alvarez skriver musikk og tekster og spiller flere instrumenter i bandet Sister 
Sonny. Sammen med Gunnar Wærness har han redigert poesi-antologien Verden finnes 
ikke på kartet (2010). Carmona-Alvarez arbeider som forfatterkonsulent ved Norsk 
Forfattersentrum Vestlandet.

Sindre Ekrheim (f. 1967) er fra Stavanger og bor i Bergen. Ekrheim har i mange år vært 
lyrikkanmelder i Bergens Tidende. Høsten 2010 debuterte han med Sjøen hugsar ingen 
barndom, en helstøpt og stilbevisst diktsamling som inviterer publikum til en utforsking av 
synsvinkler og perspektiver.

DELTAKERE 2011
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en en en består av Eirik Hegdal (saksofon/klarinett), Michael Francis Duch (kontrabass) 
og Tor Haugerud (trommer). en en en debuterte i 2007 på en forkonsert til filmen My 
Name is Albert Ayler, og har med utgangspunkt i Aylers filosofi ”Play what you feel” 
funnet sin stil og retning. Trioens medlemmer har i en årrekke preget den norske jazz- og 
improscenen.

Frode Grytten (f. 1960) bor i Bergen. Grytten debuterte som lyriker i 1983, men 
spesialiserte seg deretter på novellesjangeren. Han opplevde et stort gjennombrudd med 
den mangfoldige kollektivromanen Bikubesong (1999) som forteller en rekke historier 
knyttet til huset Murboligen i Odda. Novellesamlingen Popsongar (2001) er skapt i 
samspill med kjente sanger, mens i Rom ved havet, rom i byen (2007) tar novellene 
utgangspunkt i maleri av den amerikanske kunstneren Edward Hopper. Gryttens skrivestil 
er ofte knapp og lakonisk, men har rik undertekst og mye humor. Grytten har skrevet dikt, 
barnebøker, krim, reiseskildringer og essay.

Nina Elisabeth Grøntvedt (f. 1979) kommer fra Trondheim og bor i Oslo. Grøntvedt 
debuterte i 2006 med barneboka Den lille helten, og i 2008 kom oppfølgeren, Den lille 
helten og kattekidnapperen. Hennes siste utgivelse Hei, det er meg! (2010) ble nominert 
til Brageprisen og til Arks barnebokpris. Grøntvedt har en bachelorgrad i illustrasjon fra 
Southampton, og har gått forfatterlinja for barne- og ungdomsbøker ved Norsk 
barnebokinstitutt.

Marte Huke (f. 1974) er født i Lørenskog, vokste opp på Ler i Melhus og bor i 
Trondheim. Huke debuterte i 2002 med diktsamlingen Delta. Hennes fjerde diktsamling 
De fire årstidene kommer høsten 2011. Huke har bakgrunn fra universitetet i Bergen, 
Skrivekunstakademiet i Hordaland og Litterär gestaltning ved Göteborgs universitet. Huke 
har samarbeidet med en rekke kunstnere innen musikk, dramatikk, dans og billedkunst. 
Hun er for tiden engasjert ved Arkivsenteret i Trondheim med Vendepunkt, et prosjekt i 
skjæringspunktet mellom dramatikk, litteratur og arkiv.

11



Mona Høvring (f. 1962) debuterte som forfatter i 1998 med diktsamlingen IIK! Ein 
dialog. Hennes første roman, Noe som hjelper, kom i 2004 og ble nominert til Årets bok i 
Bokklubben Kursiv. Diktsamlingen Helt vanlige mirakler (2006) ble nominert til 
Ungdommens Kritikerpris i 2007. Høvring har med diktsamlingene Å Paradis (2008) 
og Ekornet og den vaklevorne brua (2010) etablert seg som en særegen og spennende 
lyriker. Høvring skriver fram en tilnærmet gotisk verden, hvor hun utfordrer tradisjoner og 
framstiller intime relasjoner som både vakre og skremmende.

Ilya Kaminsky (f. 1977) er bosatt i San Diego. Kaminsky immigrerte fra Ukraina til USA 
da han var 16 år. Han har vunnet en rekke priser for debuten Dancing in Odessa (2004). 
Diktene har mange referanser til Russland og Øst-Europa og er høyspråklige og 
duggfriske på samme tid. Kaminskys opplesninger har en syngende og suggererende kraft. 
Kaminsky arbeider som kritiker, oversetter og universitetslærer. I 2010 var han redaktør for 
antologien The Ecco Book of International Poetry, med oversatt poesi fra hele verden.

Cecilie Løveid (f. 1951) er oppvokst på Mysen i Eidsberg og bor i København. Løveid 
er kjent for drama, lyrikk og barnebøker, og tekstene hennes er oversatt til mange språk. 
Løveid debuterte med romanen Most (1972) og ga senere ut den svært anerkjente 
romanen Sug (1979). Hennes siste utgivelse er diktsamlingen Svartere bunader (2010). 
Løveid har mottatt en rekke priser for sitt omfattende forfatterskap. 21. august 2011 fyller 
Løveid 60 år, og vi starter feiringen allerede under festivalen.

Ane Nydal (f. 1981) har studert litteraturvitenskap og filosofi, og har gått på Skrive-
kunstakademiet i Hordaland. Nydal har arbeidet som radiojournalist i NRK og er
litteraturkritiker i Morgenbladet.

DELTAKERE 2011
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Rorschachs blekkraffineri er en poesi- og elektronikaforestilling med tekster på samisk 
og norsk. Rorschachs blekkraffineri er skapt av tekstforfatter Sigbjørn Skåden, komponist 
og musiker Gaute Barlindhaug, komponist og perkusjonist Stein Kvaal Hageberg, og 
grafiker Tor Åge Vorren. 

Mathias R. Samuelsen (f. 1985) kommer fra Trondheim. Samuelsen har gått på 
Forfattarstudiet i Bø og debuterte som forfatter med diktsamlingen Utredning om trengsel 
(2009). Samuelsen er masterstudent i allmenn litteraturvitenskap.

Sigbjørn Skåden (f. 1976) kommer fra Planterhaug i Skånland og bor i Tromsø. Skåden 
debuterte med Skuovvadeddjiid gonagas (2004), et episk prosadikt som ble oversatt til 
norsk under tittelen Skomakernes konge (2007), og ble nominert til Nordisk råds 
litteraturpris. I november 2009 kom hans andre lyriske verk, Prekariáhta lávlla ut. 
Skåden er også avslørt som ”Ihpil”, opphavsmannen bak et omstridt blogg- og bokpros-
jekt som på norsk er utgitt under tittelen De fortapte barns frelser (2010).

Kari Stai (f. 1974) fra Inderøy er barnebokforfatter, illustratør og grafisk designer. 
Stai har hovedfag i visuell kommunikasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun fikk Kultur-
departementets debutantpris for billedboka Jakob og Neikob (2008). To år senere ga 
hun ut Blodrik og blodfabrikken (2010) og er i år aktuell med en serie pekebøker for de 
aller minste.

Åse Helen Tveitane (f. 1978) er oppvokst i Hedmark og bosatt i Trondheim. Tveitane er 
litteraturviter og lektor ved Heimdal videregående skole. Hun har publisert skjønnlitterære 
tekster i ulike tidsskrifter og har tidligere jobbet som manuskonsulent ved flere forlag.
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Mirja Unge (f. 1973) fra Sverige en høyt verdsatt og prisbelønnet forfatter. Unge de-
buterte med romanen Det var ur munnarna orden kom (1998) og har også skrevet 
teaterstykker og noveller. To av hennes romaner, Jernnetter (2000) og Motsols (2005), er 
oversatt og utgitt på norsk. Unges romaner har en særegen stemme med rytme og tone som 
gjør språket talenært og samtidig fremmedartet.

Arild Vange (f. 1955) er forfatter og oversetter. Vange debuterte i 1990 med prosaboka 
Ene og Alene og har siden gitt ut fire diktsamlinger preget av flerspråklighet. Vange samar-
beider ofte med musikere og andre kunstnere, og hans nyeste diktsamling 
annerledes enn (2010), ble utgitt sammen med en cd hvor Vange leser dikt og Neil 
Davidson improviserer på gitar. Vange har gjendiktet tyskspråklig samtidslyrikk og har 
oversatt Franz Kafkas Dagbøker 1909-1923. Vange bor i Adrianstua, Trondheim 
kommunes dikterbolig.

Lars Amund Vaage (f. 1952) er fra Sunde i Kvinnherad. Vaage debuterte i 1979 
med romanen Øvelse kald vinter. Siden har han med sitt kresne, presise og musikalske 
språk skrevet romaner, noveller, skuespill, barnebøker og dikt. Vaages siste utgivelse er 
romanen Skuggen og dronninga (2010), som fra ulike perspektiver undersøker galskap og 
menneskelige relasjoner. Han har fått P2-lytternes romanpris for Kunsten å gå (2002) og 
kritikerprisen for romanen Rubato (1995). Flere av Vaages utgivelser har skapt debatt, og 
bøkene er oversatt til mange språk.

Tina Åmodt (f. 1985) er oppvokst på Askøy og bor i Oslo. Åmodt har gått på Skrivekun-
stakademiet i Hordaland og studert ved Litterär gestaltning ved Göteborgs universitet. Hun 
debuterte med kortprosasamlingen Anleggsprosa (2010), om anleggsarbeideres hverdag. 
Kontrasten mellom betong og kropper gir leseren et nytt blikk på anleggsarbeid og 
menneskelighet.
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”och alltid avslutade han med nån stor kärlek som 
han tydligen kände men inte hade jag sett till eller 
märkt av nån sånn, och ha nån ville jag inte heller 
för jag visste inte vad jag skulle göra med den”

MIRJA UNGE

Järnnätter (2000) 
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Vi takker våre finansieringskilder
Trondheim kommune, Institusjonen Fritt Ord, Norsk kulturråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Det humanistiske fakultet ved NTNU, 
Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet og forfatternes forlag
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