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Odense Lyrik - 11 år med poesi uden grænser
11-19. marts 2017
På nu ellevte år i rap, kan vi om ganske kort tid byde hjerteligt velkommen til et brag af en fest for poesien i
hjertet af Odense. Som mennesker afsætter vi spor overalt i verden og i hinanden. Digte, kunst og litteratur
afspejler dette og sætter nye spor i os. Året gennemgående tema er spor (inspireret af de spor den nye
letbane er i fuld gang med at trække gennem Odense.) Spor forbinder steder ad nye ruter, og spor fører
tilbage til det, der gik forud. I stedet for at se sporarbejde som en forstyrrelse af hverdagen kan vi vende det
om til noget spændende, at stationer og spor opstår, der kan lede os nye steder hen og lede nye mennesker
til Odense.
Det sker blandt andet:
•

Vi sætter os på cyklerne og følger gamle og nye spor på en guidet tour i byens kroge med en række
hemmelige stationer undervejs, hvor der serveres litterære overraskelser for deltagerne.

•

På sidespors åbne scene har publikum selv mulighed for at optræde med kladder, færdige
digterværker og mærkværdige ord for et levende og lydhørt publikum i Studiestuens chille
omgivelser. Ligesom der vil være både et skriveværksted med farmor-suiten med fokus på spor i
mennesker og et skrivekursus ved Pia Juul, hvor man kan formulere sin helt egen poetik.

•

Et nordatlantisk spor følges fra Island, når den prisbelønnede digter og forfatter Gerður Kristný,
indtager Nordatlantisk hus i en inspirerende samtale blandt andet om sin feministiske
modernisering af islandske sagaer .

•

De litteraturhistoriske spor bagud i tiden og deres indflydelse på ny dansk poesi behandles i døde
poeters klub, ved mindeaften for digteren Vagn Steen (1928-2016) hvor Lars Bukdahl vil causere i
samme anledning har vi fået en unik særudstilling af Vagn Steens plakater og installationer til byen i
tre dage.

På OL Main Station (17-19 marts) vil man opleve debutanter og etablerede stjernepoeter, danske og
internationale, form-eksperimenter med musik og visuelle effekter, personlige beretninger om kræft,

alkoholmisbrug og moderskab, et nyt poetisk leksikon og mange andre enestående, funklende værker af
ord.
De optrædende på Main Station er:
Rob Arnold (USA), Viggo Bjerring, Sara Linderoth Bouchet (DK/Frankrig), Sofie Diemer, Nadia Josefina El said
(med lyd, grafik og twitter-collager), Cecilie Lolk Hjort, Harmony Holiday (USA), Mikael Josephsen, Pia Juul,
Hans Otto Jørgensen, Jan Pêt Khorto (DK/Syrien), Cecilie Lind, Sanja Lovrencic (Kroatien), Maja Lucas, Klaus
Lynggard, Viggo Madsen, Sonja Manojlovic, Madame Nielsen
Koncert med Tenorlyrik

Festivalen er støttet økonomisk af
Statens Kunstråd, Autorkontoen, Odense kommune og Dansk Islandsk fond.
For spørgsmål og øvrigt billede/pressemateriale
Kontakt arrangørerne:
Cindy Lynn Brown: 60167622 – simulacres@hotmail.com
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