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Ordet er Løs

6. oktober 2018

Program

Ordet er Løs præsenteres i samarbejde med:

 Hillerød Bibliotekerne   

Klaverfabrikken  

 Grundtvigs Højskole 

  Hillerød Musikskole
 

Praktiske oplysninger

Entré: 120 kr. / 100 kr. biblioteksklubmedlem/stud. 
Billetsalg: www.hilbib.dk

Sted: 
Hillerød Bibliotek og Klaverfabrikken 

Christiansgade 1, 3400 Hillerød

Mere information på www.hilbib.dk 

eller følg os på Facebook og Instagram 

Vi anbefaler, at du møder op i god tid til de enkelte 

programindslag for at være sikker på at få en plads.

        Med ORD bliver verden større!  
 

ORD inspirerer, fryder og forundrer, bevæger og bygger 
bro. ORD skaber oplevelser, eftertænksomhed, udvider 
vores verdenssyn og gør os til dem, vi er. På biblioteket 
er ORDET frit. Du kan låne det med hjem, dele det med 
andre og opleve det udfolde sig på nye og overraskende 
måder. 

Med ORD på hjertet slipper vi for 5. gang Ordet 
Løs i Hillerød lørdag den 6. oktober. Sammen med 
Klaverfabrikken, Grundtvigs Højskole og Hillerød 
Musikskole forener vi litteraturen med kunst, musik og 
mad på en dag, du sent vil glemme. 

På scenerne kan du opleve et udsnit af tidens mest 
inspirerende forfattere og kunstnere. På hver deres måde 
bringer de egne liv, slægt og tilværelser i spil og skaber et 
helt særligt nærvær gennem ord. ORD som taler til dine 
sanser, følelser og får dig til at trække på smilebåndet. 

Du får også tid til at fordøje indtrykkene med delikate 
smagsoplevelser og pulssænkende pauser ved siden af 
scenerne.

Glæd dig til en stemningsfuld dag. En overraskende dag. 
En dag, du kan mærke. 

Velkommen til Ordet er Løs!

Stine Holmstrøm Have, Bibliotekschef



Sara Omar

At turde satse alt 

Hvis man er i tvivl om litteraturens rolle i verden; at 
den kan være gløden, der antænder revolutionen – 
skal man lytte et øjeblik til Sara Omar. Hendes stærke 
debutroman Dødevaskeren - om pigers vilkår i et stærkt 
religiøst og krigerisk Kurdistan - var uden tvivl den mest 
omdiskuterede bog i 2017. 

Med sin fortælling har Sara Omar stillet sig i spidsen 
for en bevægelse, der nægter at forblive tavs. Men 
prisen for at ytre sig har været høj. I dag lever hun under 
politibeskyttelse, men nægter at lade sig kue. Derfor står 
hun frem på scener landet over - også til Ordet er Løs - 
for at kaste lys over den ondskab, der hersker i mørket. 

Vær opmærksom på, at der kan forekomme 
sikkerhedstjek.

Truckhallen kl. 14:20-15:05

 



Merete Pryds Helle

Mød én af dansk litteraturs stærkeste navne! 

Nogen gange sker det, at en forfatter rammer læserne 
direkte i solar plexus. Det gjorde Merete Pryds Helle 
i 2017 med den fængende slægtsroman ”Folkets 
Skønhed”, der indbragte hende De Gyldne Laurbær.

Til Ordet er Løs kan du som en af de første høre hende 
fortælle om sin dugfriske roman ”Vi kunne alt”, der følger 
op på Folkets Skønhed og livet i 70’ernes villakvarter 
i Værløse. Det bliver en snak om brydningstider 
og grænseflader mellem det nye og gamle - også i 
litteraturen, hvor Merete Pryds Helle bygger bro mellem 
de traditionelle genrer og de nye digitale muligheder.

I forbindelse med Merete Pryds Helles optræden kan du 
opleve en helt særlig udgave af Folkets Skønhed. Her har 
ordene forladt bogens fysiske rammer og er blevet til en 
poetisk videofortælling, der kan opleves som del af en lille 
udstilling om bogen. Du finder værket i udlånsafdelingen. 

Vandrehallen kl. 16:45-17:30



Tomas Espedal & Bisse

Norsk stjerneforfatter møder dansk ’vildbisse’ 

”Bisse er en av de store i min verden, og han lever!”. 
Sådan lød Tomas Espedals kærlighedserklæring til 
den danske sangskriver Bisse, efter Espedal stiftede 
bekendtskab med hans musik. Det blev begyndelsen på 
et gensidigt fanforhold og venskab mellem én af Norges 
største forfattere og én af tidens mest omtalte kunstnere 
i Danmark.

Vandrehallen kl. 15:25-16:25

Til Ordet er Løs står de på scenen sammen for første 
gang i en uforudsigelig optræden, der blander samtale, 
oplæsning og musik. Udgangspunktet er kærligheden til 
livet, hverdagen og de personlige erfaringer som stof for 
kunsten og poesien.



Caspar Eric

Vild og verdensvendt

Caspar Eric er barn af en tidsalder, hvor intet længere er 
for privat eller ligegyldigt til at blive lagt på internettet. 
Den triumferende iscenesættelse trumfer den grå 
virkelighed, og vi risikerer at blive overfladiske og 
ligegyldige for hinanden og for os selv.

Med tre skarpe digtsamlinger står Caspar Eric i spidsen 
for en yngre generation af digtere, der køligt tager 
temperaturen på den ny samfundsordens problemer 
– ikke mindst de sociale mediers stormtog i vores 
liv. Som en samtidens Michael Strunge anvender 
han ungdommens sprog til at diagnosticere verdens 
sygdomme - men også som redskab til at finde ind 
til kernen af sig selv. Det bliver til en snak om musik, 
poesi og internetfænomener, og om Casper Erics 
seneste bog ”Alt hvad du ejer”, der kredser om tab og 
næstekærlighed.

Vandrehallen kl. 13:15-14:00

 



Alberte

En kærlighedserklæring til voksenlivet

Alberte Winding er en slags korrespondent for livet. 
Igennem 25 år har hun brugt sangskrivningen som et 
værktøj til at sætte ord på de tanker og følelser, som de 
fleste af os kan genkende. 

Kærligheden er et centralt tema, hun bestandigt vender 
tilbage til. Det er også udgangspunktet for denne koncert. 
Sammen med sin mand Andreas Fuglebæk spiller hun sig 
ind på livets poetiske side og giver stof til eftertanke om 
voksne hjerters vildveje og forsøg på at finde hjem igen. 

Truckhallen kl. 17:50-18:50



Tine Høeg

På rejse i livet

Tine Høeg er én af tidens nye markante stemmer. I 2017 
modtog hun Bogforums Debutantpris for romanen ”Nye 
rejsende”, hvor hun på humoristisk vis tager brydetag 
med den svære overgang fra ung til voksen.

Til Ordet er Løs fortæller hun om bogen, der skildrer en 
nyuddannet gymnasielærers affære med en gift mand. 
Det Kongelige Teater sætter bogen op som en monolog 
på Lille Scene i Skuespilhuset med premiere 12. oktober, 
og Tine Høeg vil fortælle om processen og forholdet 
mellem roman og forestilling. 

Kedelhuset kl. 14:20-15:05

 



Det får vi en smagsprøve på i en underholdende live-
optagelse, hvor en række af forlagets skuespillere skiftes 
til at indtale uddrag fra bøger og instruere hinanden. 
Bagefter kan du få en snak med skuespillerne ved 
Momolydbogs stand i pauseområdet.

Kedelhuset kl. 13:15-14:00 

Momo lydbog

Lytterne skal forkæles

Nysgerrig på, hvordan en lydbog bliver til? Til Ordet er 
Løs kan du komme med ind i studiet hos Momolydbog 
- Danmarks eneste lydbogsforlag drevet af danske 
skuespillere. 
Erfaringerne fra de skrå brædder tages med i arbejdet på 
forlaget, hvor skuespillerne brænder for fortællekunsten 
og for at give lytteren den bedste oplevelse!



Red Hill Songwriters, Hillerød 

Musikskole og Grundtvigs Højskole

Ungdommens uslebne diamanter

I løbet af Ordet er Løs anbefales alle at kigge forbi 
Buddhas. Her er scenen dedikeret til nye udtryk, friske 
ord og anderledes vinkler på lyrikkens møde med 
musikken. I løbet af dagen kan man opleve unge poeter 
og musikere fra sangskriverklubben Red Hill Songwriters, 
Hillerød Musikskole og Grundtvigs Højskole.

Som et helt særligt indslag fejrer vi udgivelsen af 
tekstsamlingen ”Demoskriverier”. 36 unge fra Hillerød 
har anonymt leveret tekster til en rå og uredigeret 
tekstsamling, der sætter ord og følelser på ungdommen 
anno 2018. Via fællesskabet og muligheden for at 
udtrykke sig anonymt forstærkes aftrykket fra de unge 
lyrikere.

Buddhas i løbet af dagen



Pausetorvet

Pausen er en oplevelse i sig selv 

Ordet er Løs er en totaloplevelse. Det er ikke kun på 
scenerne, det hele foregår. Pauserne tilbyder deres egne 
oplevelser, så du kan få en afveksling fra de spændende 
forfattermøder. 

Summepause 

Gå på opdagelse blandt nogle af landets mest 
inspirerende små forlag. Vi har med omhu udvalgt og 
inviteret en række af tidens mest interessante forlæggere 
til at vise deres bøger frem. Her kan du høre, hvad der 
bevæger sig i litteraturens verden lige nu, og få et par 
gode bogkøb med hjem.

Du kan summe videre hos Allerød Boghandel. Her kan du 
købe alle de bøger, der præsenteres på scenerne, og få 
dem signeret af forfatterne selv. 
 

Bogsalg indtil kl. ca. 18

Tid og sted for bogsignering 

annonceres fra scenerne

 



Picnicpause 

Mad og drikke skal der også til! Du kan stille sulten hos 
Jordnær og Salto – to af Hillerøds skønne, økologiske 
madfællesskaber, der står parate med lækre retter og 
fristende kager til gode priser. Tørsten slukkes i baren, 
hvor der sælges et udvalg af perlende, økologiske drikke.

Poetisk Pause

At gå til festival kan være en hektisk oplevelse, for man vil 
jo nå det hele. Hvordan finder man tid og ro til at fordøje 
oplevelserne, når der hele tiden sker noget? 

Vi har udviklet den poetiske pause til dig, der har brug for 
lige at stå af karussellen et øjeblik. Til dig, der har brug 
for at klare tankerne efter alle indtrykkene. Her sænker vi 
tiden, nulstiller stemmerne og giver dig en mulighed for 
at vende tilbage til virkeligheden. 

Tid og sted bliver annonceret på dagen



Kunstpause

Til Ordet er Løs er alfabetet ikke bare forfatternes 
men også billedkunstnernes legeplads 

I Vandrehallen kan du opleve hvor vittigt, vanvittigt og 
poetisk det kan være, når 11 billedkunstnere dykker 
ned i Alfabets verden. Udstillingen ”Intet skal tages 
bogstaveligt” hylder den nu 84-årige billedkunstner 
Poul Pedersen, som i mere end 50 år har arbejdet 
med alfabetet i sin kunst. Her bringes hans værker for 
første gang sammen med andre kunstværker, der viser 
alfabetets rigdom i mødet med billedet. 

OBS Fernisering lørdag d. 29. september kl. 14 

Vi byder på et glas vin, og du får lejlighed til at fordybe 
dig i værkerne før festivalen. Udstillingen vises til og 
med søndag d. 18. november.

Deltagende kunstnere: Poul Pedersen, Lise Harlev, 
Lawrence Weiner, John Baldesarri, Anders Bonnesen, 
Kamilla Jørgensen, Kasper Hesselbjerg, Gudrun Hasle, 
Torben Kapper, Carsten Regild, Tommy Støckel. 

Bogmærke
Poul Pedersen står bag festivalens grafiske profil i år. I 
den forbindelse har han skabt bogmærket, ”ordet ordet 
ordnet ordret”, som du kan tage med dig hjem.



TIDER STEDER

Vandrehallen HILLERØD BIBLIOTEK

KLAVERFABRIKKENKEDELHUSET

Buddhas

Pausetorvet

Indgang til 
festival

Truckhallen

Vandrehallen Truckhallen Kedelhuset Buddhas Festivalens Scener

13:00 Velkomst

Optrædener 

hele dagen

(se annoncering 

på dagen)

13:15 Caspar Eric Momo-Lydbog

14:20 Sara Omar Tine Høeg

15:25 Espedal & Bisse

16:45
Merete 

Pryds Helle

17:50 Alberte



Et samarbejde mellem:

Tak til billedkunstner Poul Pedersen for idéen til årets 
bogmærke og grafiske profil.

Støttet af


