Pressemeddelelse
Odense Lyrik 19
Politisk Digtning
Tretten år med poesi uden grænser
9. -17. marts
Der er røre i verden, både globalt og i Danmark. Det afspejler sig i den poesi der skrives og udgives.
Digtene er ikke blege for at gå i dialog med verden, for at kritisere hudløst, personligt eller ironisk. De
har noget på hjerte, de vil os noget. At lytte til, læse og skrive er at tage del i en samtale og derfor har
OL19 samtalen og den politiske digtning som gennemgående tema.
Et ganske nyt tiltag på årets festival er Mikrobogdagen fredag d,15. marts 13-19.
En mini-bogmesse for mikroforlag – de smalle, skæve, modigste eksperimenterende forlag, der tør satse
på lyrikken. Her kan du shoppe bøger, browse, lege og få en sludder med forlæggerne. Undervejs er
der en talk med bl.a. Asger Schnack og Rikke Oberlin Flarup (bestyrer af poesiens hus) om hvorfor de
satser på lyrik.
Vi får besøg af engagerede internationale digtere i år: den franske øko-digter Sandrine Cnudde og den
sydafrikanske performance digter JahRose Jafta samt de nordiske Katrin Ottarsdottir (Færøerne)
Camara Joof (Norge) og Johanne Lykke Holm (Sverige)
Vi mindes Benny Andersen der gik bort i 2018 med et foredrag om den politiske side af forfatterskabet
ved Henrik Marstal, der netop har udgivet en biografi om ham. Vi mindes også Sylvia Plath (19321963) med en dramatisk monolog af skuespiller Pernille Lyneborg baseret på Plaths tekster og
dagbøger.
Flere oplevelser på OL19
•
•
•
•
•
•
•

Guidet byvandring med fokus på demokratiets historie i Odense, poetiske pit-stop undervejs og
afsluttende kaffe og kage på Byens Højskole.
Åben scene
Kursus i litterær sampling
Koncerter med Ventilpedal, Woetmann/Almholt og Simon Høirup
Vegetarisk fællesspisning og fransk økodigtning på Odeon
3 dages poesiparlament med en stjernerække af nye og etablerede digtere
Let’s chat – afsluttende kaffebord med samtalestartende inspirations-postkort

Mød også: Anne-Louise Bosmans, Asger Schnack, Bjørn Themsen, Erik Trigger, Harald Voetmann,
Kenneth Jensen, Lars-Emil Foder, Lea Løppenthin, Lone Aburas, Marianne Larsen; Mette Ø Henriksen;
Molly Balsby, Ninette Larsen, Peter-Clement; Rikke Oberlin Flarup, Shekufe Tadayoni Heiberg og Tine
Paludan.

læs mere om de enkelte optrædende på http://odenselyrik.com/
Festivalen er støttet økonomisk af
Statens Kunstråd, Odense kommune og Autorkontoen
For spørgsmål og øvrigt billede/pressemateriale
Kontakt arrangørerne:
Cindy Lynn Brown: 60167622 – kontakt@odenselyrik.com
Finn Wiedemann

