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VELKOMSTHILSEN FRA H.K.H. KRONPRINSESSEN

Norge er i år gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt, og norske
forfattere og norsk litteratur får stor oppmerksomhet i de
tyskspråklige landene. Likevel er litteraturen fra Tyskland,
Østerrike og Sveits fortsatt ganske ukjent for mange i Norge.
Tysk-norsk litteraturfestival. På vei til Frankfurt er en fin anledning
til å invitere noen av de beste forfatterne fra de tyskspråklige
landene. Både for å gi dem oppmerksomhet her hjemme – og for
å skape dialog mellom norske og tyskspråklige forfattere.
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Festivalen gir litteraturen fra disse landene større plass i Norge.
Og når litteraturen får større plass, får vi lesere også dypere innsikt
i andres erfaringer.
Jeg ønsker å takke initiativtakerne til festivalen, og samtidig
takke alle frivillige – ikke minst de mange norske forfatterne og
oversetterne – for at de har villet gjøre en innsats for å løfte fram
sine tyskspråklige kolleger.
Ich danke allen Autoren und weiteren Gästen aus der Schweiz,
aus Österreich und aus Deutschland, die den Weg zu diesem
Festival gefunden haben und heiße sie herzlich willkommen.
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VELKOMSTHILSEN FRA OSLOS ORDFØRER

FORVANDLINGER

Oslo har blitt en fantastisk festivalby. Årlig arrangeres det festivaler
innenfor musikk, dans, litteratur, film, mat og mye annet. Festival
sjangeren har virkelig befestet seg i byen vår. Her møter vi stadig
nye kulturuttrykk, opplevelser, venner og bekjentskaper.

En norsk forfatter er bundet til et lite språk. Allerede Wergeland sukker over en
norsk forfatters (dvs. sin egen) utgangssituasjon:

Den tysk-norske litteraturfestivalen i Oslo avholdes i år for første
gang. Festivalen er spesiell fordi den samler mange av nåtidens
mest renommerte forfattere i Norge, Tyskland, Østerrike og Sveits til
samtaler om litteratur og litteraturens rolle i dag. Et stjernegalleri av
samfunnsdebattanter og kulturvitere er også til stede. Sammen vil de
løfte frem den tysk-språklige litteraturen og samfunnsdebatten på en
måte som aldri har skjedd tidligere.
Festivalen danner opptakten til den store bokmessen i Frankfurt i
oktober, hvor en rekke av Norges og Oslos mest profilerte forfattere
deltar. For et hjemlig publikum er dette en unik mulighet til å lære
mer om de sterke kulturelle og litterære båndene som fins mellom
både våre land og byer.
På vegne av Oslo gratulerer jeg arrangørene med et spennende og
variert program. Jeg ønsker både arrangører, forfattere, frivillige og
ikke minst publikum en riktig flott festival.
Marianne Borgen
ordfører

... som i lidet Folk er født,
hen i verdens Hjørne stødt,
med et Sprog,
som ei rækker fra sin Krog
længer end dets Læbers Aande.

Utgangssituasjonen er fremdeles den samme, men i dag leses norsk litteratur i alle
verdenshjørner. Det er et mirakel av en forvandling. Norske forfattere reiser kloden
rundt og utgis på alle store og riktig mange små språk.
Det er ingen selvfølge for den som «i lidet Folk er født». Veien ut i verden har
for mange gått via Tyskland og det tyske språkområdet. I de siste 25 årene har
den ene norske forfatteren etter den andre opplevd at de tyske utgavene av deres
bøker har blitt broen ut til et ytterligere, internasjonalt publikum.
I år er Norge hovedland på Bokmessen i Frankfurt. Det har medført at det blir
utgitt over 250 norske bøker på tysk i 2019. Det er et sensasjonelt høyt tall, men
også i et «normalår» er antallet betydelig: Mellom 30 og 40 titler, hvert eneste år.
Situasjonen var ikke alltid slik. For en 30–40 år siden kom svært få norske bøker ut
på tysk; de fikk stort sett lite omtale og få lesere, med hederlige unntak. Derimot var
tysk samtidslitteratur, som Grass, Böll og Lenz, folkelesning i Norge på den tiden.
I dag er situasjonen forandret til det omvendte. Bare 10–12 tyske skjønnlitterære
bøker blir oversatt til norsk hvert år. Betydelige, tyskspråklige forfatterskap blir ikke
oversatt, og i den grad de blir det, får de lite omtale og få lesere. Paradoksalt nok
er det norske publikums orientering i forandring. Nordmenn ser tyske serier og
filmer som aldri før, lytter til tysk musikk og reiser til Berlin for å utvide horisonten.
Derfor er det naturlig i år, da Litteraturskipet Norge legger til kais i boktrykker
Gutenbergs by ved floden Main, med skuta breddfull av trykkeklare forfattere,
å benytte anledningen til å gjøre gjengjeld for all trykkingen og gjestfriheten.
Ikke bare for årets gjestfrihet i Frankfurt, men for den interessen vår litteratur
lenge er blitt møtt med i det tyskspråklige området. Vi synes det er på sin plass
at det nettopp i år finner sted en virkelig utveksling mellom våre to litterære

5

6

verdener – på veien til Frankfurt. Vi tror norske lesere gjerne vil lese litteratur fra de
tyskspråklige landene.
Festivalen skal være med på å løfte frem denne litteraturen hos oss. Norge
har fremragende tyskoversettere. I motsetning til engelskspråklige bøker, som
nordmenn flest kan lese i original, vil den naturlige veien til et tysk forfatterskap for
de fleste norske lesere gå via en god oversettelse. Men da må noen påta seg å utgi
og satse på oversettelsene. Og media må få dem med seg.
Vi er sikker på at denne festivalen møter et behov og har noe å by på for alle.
Vi er svært stolt over listen med gjester fra Sveits, Østerrike og Tyskland. De over
40 gjestene representerer noe av det ypperste som er å finne i dagens tyskspråklige
litteratur. Vi skulle gjerne presentert enda flere. Til hver enkelt gjest retter vi vår
hjertelige takk for at de ville komme den lange veien og dele sitt arbeid og sin tid
med oss.
Vi vil spesielt takke H.K.H. Kronprinsessen for at hun, som ambassadør for norsk
litteratur på veien til Frankfurt, også har villet komme til festivalen for tyskspråklig
litteratur i Oslo.
Vi takker også Ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, for hennes nærvær og
interesse. Vi takker Tysklands, Østerrikes og Sveits’ ambassader for hjelp og støtte.
Vi takker alle norske forfattere, oversettere, litterater og akademikere, over 65
i tallet, som også har sagt ja til å delta. Mange norske forfattere vil presentere
sine tyskspråklige kolleger. Dugnadsånden har vært stor. Vi håper at festivalen
vil tjene som et «kurs» om tyskspråklig litteratur, om bokbransje og om aktuelle
samfunnstema, for norske forfattere og bokfolk samt for kulturpolitikere. Det vil
forhåpentlig være til nytte for alle dem som i løpet av året skal delta i forskjellige
sammenhenger i utlandet i forbindelse med Norges hovedlandsstatus.
Når vi først snakker om «kurs»: Festivalen byr selvsagt også på foredrag om
tyske klassikere for enhver, på tysktimer, på quiz og på foredrag og diskusjoner
om norsk-tyske emner. Det blir debatter om aktuelle politiske og samfunnsmessige
tema. bokbransjen i våre land samt Bokmessen i Frankfurt selv blir satt under
debatt. Det blir også daglige podkaster.

Tanum bokhandel blir forvandlet til «Das Tanum» og vil ha mange av titlene til
forfatterne i salg. Kafé Oslo forvandles til «Café Frankfurt» som vil servere tysk,
østerriksk og sveitsisk mat og drikke. Bokmessen i Frankfurt er representert ved en
utstilling om reisende bøker og en Kafka-installasjon der hver og en på kroppen
kan oppleve å bli forvandlet ...
Og hvem er så «vi»?
Opprinnelig var «vi» bare en tanke som først ble formulert da Helge Rønning og
Erik Fosnes Hansen under innspillskonferansen for Norges satsing i Frankfurt tok til
orde for at anledningen burde brukes til å gjøre et løft for tyskspråklig litteratur her
hjemme. Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen grep fatt i tanken, sammen med
Goethe-Institut Oslo, Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening. Det er første gang et gjesteland i Frankfurt har benyttet en slik
anledning til å skape en litterær utveksling på denne måten. Bokmessen i Frankfurt
ville derfor også være med som medarrangør. Programmet er oppstått i samarbeid
mellom alle, slik ideen lå i dagen for oss alle. Det føltes naturlig, på tide og riktig.
Slik håper vi det også vil oppleves for publikum i disse tre tettpakkede og
begivenhetsrike dagene.

Vennlig hilsen
Arrangementskomiteen
Ingunn Tveide (for Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen)
Martin Bach, Jeanette Warnick Danzer og Delia Lang (for Goethe-Institut Oslo)
Merete Franz (for Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening)
Elisabeth Beanca Halvorsen (for Norsk Oversetterforening)
Bärbel Becker (for Frankfurter Buchmesse)
Sonja Helen Wiik, prosjektkoordinator
Helge Rønning, leder for debatt og sakprosa
Erik Fosnes Hansen, kunstnerisk leder
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FREDAG 26. APRIL

10.00–20:00
Kafka, kaffe, kaker, bøker og historier
Sal: Nedjma

15:15-16:30
DEBATT: Bokpolitikkens verktøy
Sal: Amalie Skram

10.00–11.30
Alle har en historie!
Workshop for tyskelever
med Gudrun Rathke
Sal: Kverneland

15:30–16:15
Om flerspråklighet og litterært språk
Sal: Kjelleren

12:00–13:30
Yoga & Kafka
Sal: Amalie Skram
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LØRDAG 27. APRIL

12:00–13:30
Fortell, så jeg forstår!
Workshop for tysklærere
med Gudrun Rathke
Sal: Kverneland
12:00–12:45
Bauhaus – litteratur og arkitektur
Sal: Wergeland
13:00–14:30
DEBATT: EU – redning eller krise?
Sal: Wergeland
13:30–14:15
Tyske litteraturdebatter – Dagens podcast
Sal: Kjelleren
14:15–15:00
KLASSIKER:
Stefan Zweig – den fortapte europeeren
Sal: Amalie Skram
14:30–15:15
Ruhrpott, Oslo und der Jazz
Sal: Kjelleren
14:45–15:30
Et liv som dannelsesagent
Sal: Wergeland
15:00–15:45
KLASSIKER:
W. G. Sebald – et spørsmål om historie
Sal: Kverneland

15:45–16:30
sett
KLASSIKER:
gjennom Thomas Manns dagbok
Sal: Wergeland
16:00–16:45
Samtykke eller ikke samtykke
Sal: Kverneland
16:45–17:30
KLASSIKER: Scener fra tysk litteratur.
Sal: Wergeland
16:45–18:00
DEBATT: Hva er vitsen med bokmesser?
Sal: Amalie Skram
17:00–17:45
– om å beskytte
DEBATT:
forfulgte forfattere og kunstnere
Sal: Kverneland
17:15–18:00
Performance av Melinda Nadj Abonji
& Jurczok 1001
Sal: Kjelleren
18:30–19:45
Åpningsarrangement
Sal: Wergeland
20:00–20:45
Hav, død og letthet
Sal: Wergeland

10.00–20:00
Kafka, kaffe, kaker, bøker og historier
Sal: Nedjma

14:00–14:45
En bekymret verdensborger
Sal: Kverneland

10:00–11:45

Film (100 minutter)
Sal: Kjelleren

14:45–15:45
DEBATT: Oversatt eller oversett?
Sal: Amalie Skram

11:00–11:45
Fra det tapte Atlantis til murens fall
Sal: Wergeland

15:00–15:45
Kan man stole på språket?
Sal: Kverneland

11:00–11:45
Humor og satire – Dagens podkast
Sal: Kverneland

15:00–16:00
Den siste verden til den siste tid
Sal: Wergeland

11:45–12:30
Å finne trøst i runde ting
Sal: Amalie Skram

15:30–16:15
Peng Peng Peng
Sal: Kjelleren

12:00–12:45
KLASSIKER: Faust, Goethe og jeg
Sal: Wergeland

16:00–16:45
Hva skjedde etter at Jelinek
fikk nobelprisen?
Sal: Kverneland

12:00–13:15
DEBATT: Står kulturkritikken overfor en krise?
Sal: Kjelleren
12:00–12:45

. Om tiden i det tjueførste århundret
Sal: Kverneland
12:00–13:00
Gøyal bli med-opplesning for barn fra 3 år
Sal: Sjeherasad
12:45–13:30
Integrasjonsparadokset
Sal: Amalie Skram
13:00–13:45
Tysktime med Helene Uri & Christian Janss
Sal: Wergeland
13:00–13:45
Et freudiansk eventyr
Sal: Kverneland
13:30–14:45
Berlin – en norsk litteraturby
Sal: Kjelleren
13:45–14:30
Jeg snakker om det hele tiden
Sal: Amalie Skram
14:00–14:45
Erindringer om og bearbeidelser av
en flyttet oppvekst
Sal: Wergeland

16:00–16:45
Følelser på bestilling
Sal: Amalie Skram
16:15–17:00
Forbrytelse og språk
Sal: Wergeland
16:45–18:45
Quiz:
Alva & Annes tysk-norske spesial!
Sal: Kjelleren
17:00–17:45
Selvportrett med bisverm
Sal: Kverneland
17:00–18:00
Leve med fortidens forbrytelser
Sal: Amalie Skram
17:15–18:00
Medusas flåte
Sal: Wergeland
18:00-18:45
Gud er ikke sjenert
Sal: Kverneland
19:00–21:00
Dikt og gjendiktning
Sal: Wergeland
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SØNDAG 28. APRIL
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11.00–16:00
Kafka, kaffe, kaker, bøker og historier
Sal: Nedjma

14:15–15:00
Den romantiske vending mot nord
Sal: Kjelleren

FREDAG 26. APRIL

11:00–11:45
Frida – farmoren min som forsvant
Sal: Kjelleren

15:15–16:00
KLASSIKER: Rilke og filosofien
Sal: Amalie Skram

10:00
20:00

12:00–12:45
Krim fra et syndig og eksplosivt
Babylon Berlin
Sal: Wergeland

15:30–16:15
KLASSIKER:
Thomas Bernhard og Østerrike
Sal: Kjelleren

12:15–13:00
Keiseren og de gamle tysk-muslimske
forbindelsene
Sal: Amalie Skram

15:30–16:30
Vårt tyske kongehus
Sal: Wergeland

12:30–13:15
KLASSIKER: Die Waffen nieder! –
Bertha von Suttner og Nobels fredspris
Sal: Kjelleren
13:00–13:45
Det springende punkt.
På sporet etter fortellingens begynnelse
Sal: Wergeland
13:15–14:00
Om ideer
Sal: Amalie Skram
14:00–15:00
Om Brechts betydning
Sal: Wergeland
14:15–15:00
Å bli dyr. Litteratur som hybridvesen
Sal: Amalie Skram

16:15–17:00
Syv spørsmål om samtiden,
historien og romanen
Sal: Amalie Skram

I «Nedjma» kan du forvandle deg til Kafkas Gregor Samsa, drikke
kaffe og spise kaker, slappe av i en sofa, bese deg i to bokutstilllinger,
bla i flunkende nye tyskspråklige bøker – og skrive dine egne
«German Stories». Hele salen blir forvandlet i regi av Frankfurter
Buchmesse og Goethe-Institut.

10:00
11:30

16:30–17:15
Om festivalen – Dagens podkast
Sal: Kjelleren

18:30–19:30
Avslutningskonsert: Musikk & lyrikk
Sal: Wergeland

Alle har en historie!
Workshop for tyskelever med Gudrun Rathke
Regi: Tyskforum | Språk: tysk | Sal: Kverneland
Når den profesjonelle historiefortelleren Gudrun Rathke begynner å
fortelle, fascineres deltakerne av språket og opplever hvor mye tysk
de faktisk forstår. Få en kreativ og inspirerende workshop, der fanta
sien trigger trangen til å snakke, og lokker ordene frem.
NB! Påmelding innen 15. april til: kontakt [at] tyskforum.no

17:15–18:15
Domestic Crime
Sal: Amalie Skram
17:30–18:15
Ungdomsfrigjøring anno 2000-tallet
Sal: Kjelleren

Kafka, kaffe, kaker, bøker og historier
Språk: tysk | Sal: Nedjma

12:00
13:30

Yoga und Kafka
LIVE tysktime med Ulrik Berntsen – for hele Norge
Regi: Tyskforum | Språk: tysk | Sal: Amalie Skram
Ønsker du å få noen nye ideer til hvordan du kan legge opp en sprek
tysktime? Eller har du bare lyst til å oppleve en tysktime litt utenom
det vanlige? Vær med på Litteraturhuset, eller tune in fra klasse
rom i hele landet til «Yoga und Kafka»! Her er oppegående elever
etterspurt! Tyskklassen samles i Amalie Skram-salen kl. 12.00, selve
live-strømmingen starter kl. 12.30.
NB! Påmelding innen 15. april til: kontakt [at] tyskforum.no
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12:00
13:30

Fortell, så jeg forstår!
Workshop for tysklærere med Gudrun Rathke
Regi: Tyskforum | Språk: tysk | Sal: Kverneland

13:30
14:15

Den som lytter til gode fortellere på et fremmed språk kan bade i
språkets lyd og være forbauset over hvor mye man forstår. I dette semi
naret åpner Gudrun Rathke sin verktøykasse og avslører triks og tips til
hvordan vi kan berike tyskundervisningen ved hjelp av historiefortelling.
NB! Påmelding innen 15. april til: kontakt [at] tyskforum.no
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12:00
12:45

Bauhaus – arkitektur og litteratur
Theresia Enzensberger, Kjartan Fløgstad & Fredrik Giertsen
Språk: engelsk | Sal: Wergeland
I år er det 100 år siden Bauhaus-skolen ble grunnlagt. Selv om den
bare var virksom fra 1919 til 1933 fikk Bauhaus stor betydning med sin
banebrytende og progressive tenkning om kunst og håndverk, det
offentlige rom, urbanisme og formålstjenlige former. Velkommen til
en samtale om Bauhaus og forholdet mellom litteratur og arkitektur.

13:00
14:30

DEBATT: EU – redning eller krise?
Med Sten Inge Jørgensen, Jonas Lüscher, Julya Rabinowich og
Helge Rønning
Språk: engelsk | Sal: Wergeland
Mens Tyskland, Frankrike og flere vestlige land søker en sterkere
integrasjon i EU, møter de motstand blant regjeringer i øst og pop
ulister i vest. Er denne opposisjonen et uttrykk for at den europeiske
drømmen har vært for ambisiøs? Eller er vi dypest sett, som Jürgen
Habermas spurte i 2018 «noch gute Europäer», som ikke vil la oss
stenge inne bak nasjonale grenser? Debatten blir innledet av Sten
Inge Jørgensen og ledet av Helge Rønning.

Tyske litteraturdebatter
Dagens podkast med Ingrid Brekke & Kai Schwind
Språk: norsk | Sal: Kjelleren
Hver festivaldag inneholder en live podkast med «Tyskerne» Ingrid
Brekke og Kai Schwind. Fredagens tema er tyske litteraturdebatter.
Lytterne serveres både sensasjoner og skandaler – ingen av delene
er mangelvare i tysk litteraturbransje. Blant utvalgte debatter ses det
nærmere på Helene Hegemann og plagiatanklagene, Thilo Sarazzin og
det nye ytre høyre – og årets snakkis: Takis Würger som kritiseres for å
skrive Holocaust-kitsch.

14:15
15:00

KLASSIKER: Stefan Zweig – den fortapte europeeren
Foredrag av Øystein Vidnes
Språk: norsk | Sal: Amalie Skram
Østerrikeren Stefan Zweig (1881–1942) var sin tids største intellektu
elle verdensstjerne, men da nazistene tok makten i Tyskland, ble han
tvunget i eksil. Hvordan gikk det til at ettertiden nesten glemte denne
verdensborgeren som endte som jaget flyktning?

14:30
15:15

Ruhrpott, Oslo und der Jazz
Kai Schwind & Stefan Sprang
Språk: tysk/tolk | Sal: Kjelleren
Forfatter og journalist Stefan Sprang har skrevet en roman om
jazzmusikeren Fred Kemper der store deler av fortellingen foregår i
Oslo. I samtalen med medieviter Kai Schwind vil Stefan Sprang fortelle
om utfordringene ved å beskrive lyden av jazz og hvordan man kan
skrive om Oslo uten å ha vært der selv. Schwind og Sprang er tidligere
kollegaer og venner, og med romanen Fred Kemper und die Magie
des Jazz har de jobbet sammen på en uvanlig og personlig måte.
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14:45
15:30

Et liv som dannelsesagent
Nylansering av Sverre Dahls
Med: Sverre Dahl, Henrik Keyser Persen & Gunnar R. Totland
Språk: norsk | Sal: Wergeland

15:30
16:15

Melinda Nadj Abonji ble født i det tidligere Jugoslavia, hvor hun
tilhørte den ungarske minoriteten. I dag er hun en av de viktigste
litterære stemmene i den tyskspråklige litteraturen og en profilert
performancekunstner. Med utgangspunkt i de to prisbelønte roma
nene Tauben fliegen auf og Schildkrötensoldat diskuteres migrasjon
og integrasjon, selvbiografisk litteratur, forfatterens politiske rolle og
hvordan flerspråklighet beriker det litterære språket.

Sverre Dahl har viet førti år av sitt liv til å oversette og formidle den
tyskspråklige litteraturen. I forbindelse med festivalen kommer
hans bok Wien og Weimar fra 2008 i et nytt opplag. Henrik Keyser
Pedersen intervjuer Sverre Dahl. Innledning ved Gunnar R. Totland.
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15:00
15:45

KLASSIKER: W. G. Sebald – et spørsmål om historie
Foredrag av Even Teistung
Språk: norsk | Sal: Kverneland
Hva vil det si å skrive historie? Dette spørsmålet står i sentrum av W.G.
Sebalds forfatterskap. Tysklands historie i det 20. århundre er preget
av stigninger og fall, av kontinuerlige grensedragninger og omfor
delinger av land, av makt, og av identitet. I dagens politiske klima
er Sebalds problematisering av samfunnets historieforståelse vel så
aktuell: Hvordan blir historie til? Hva bestemmer nåtiden? Hva med de
ufortalte historiene? Og hvordan skal vi forholde oss til dem?

15:15
16:30

DEBATT: Bokpolitikkens verktøy
Diskusjon med Kerstin Gleba, Thomas Boehm, Mads Nygaard,
Tore Slaatta, Simone Stibbe & Helge Rønning
Språk: engelsk | Sal: Amalie Skram
Norges rolle som gjesteland på Bokmessen i Frankfurt viser at et
lite språkområde som Norge, kan gjøre suksess internasjonalt.
Likevel finnes det noen utfordringer. I denne debatten drøfter folk
som kjenner de litterære systemene i Europa og Norge fra ulike
perspektiver, de litterære systemenes utfordringer både i de tysk
talende landene og i Norge.

Om flerspråklighet og litterært språk
Melinda Nadj Abonji & Elin Nesje Vestli
Språk: tysk/tolk | Sal: Kjelleren

15:45
16:30

KLASSIKER:
sett gjennom Thomas Manns
dagbok 1933/34. Foredrag av Dag Solstad
Språk: norsk | Sal: Wergeland

16:00
16:45

Samtykke eller ikke samtykke
Bettina Wilpert & Hanne Ørstavik
Språk: engelsk | Sal: Kverneland
To unge studenter, Anna og Jonas, har en two night-stand uten å
være forelsket. Det virker uskyldig og gjensidig til hun innser at hun
ble voldtatt den andre gangen. Han mener at hun samtykket til det.
Bettina Wilpert inntar på troverdig vis begge perspektiver uten å felle
noen dom. Hun utforsker isteden de parallelle prosessene Anna og
Jonas må igjennom for å vinne tilbake sin plass i et studentmiljø hvor
voldtekt er nichts, was uns passiert (ingenting som skjer oss), som er
også er tittelen på Wilperts prisbelønte debutroman.

15

16:45
17:30

KLASSIKER: Scener fra tysk litteratur. Klassikere i nye omgivelser.
Foredrag av Helge Jordheim
Språk: norsk | Sal: Wergeland

17:15
18:00

Forfatteren, musikeren og tekstkunstneren Melinda Nadj Abonji og
rap-poeten og beatboxeren Jurczok 1001 har samarbeidet siden 1998.
Sammen har de utviklet et helt eget scenespråk bestående av korte
fortellinger, spoken word-tekster, elektrisk fiolin, sang, beatboxing
og loops. Få med deg dette grensesprengende samarbeidet som er
unikt i den tyskspråklige litteraturen.

Tyskspråklig litteratur er lange rekker med klassikere, den ene etter den
andre, fra Lessing til Jelinek, fra Goethe til Grass. Men litteratur er også
plutselige, overraskende øyeblikk når verden ikke lenger er som den
later til, verken i bøkene eller utenfor. Dette foredraget vil presentere
tysk litteratur gjennom noen slike øyeblikk.
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16:45
18:00

DEBATT: Hva er vitsen med bokmesser?
Diskusjon med Clemens Bomsdorf, Lars Birken-Bertsch,
Halldór Guðmundsson, Nina Hanssen & Arve Juritzen
Språk: engelsk | Sal: Amalie Skram

18:30
19:45

DEBATT:
– om å beskytte forfulgte forfattere og kunstnere
ICORN-debatt med Asieh Amini, Helge Lunde & Maik Müller
ledet av Martin Bach

Språk: engelsk | Sal: Kverneland

To av de største globale organisasjonene for beskyttelse av forfulgte
forfattere og kunstnere holder til i Tyskland (Martin Roth Initiative)
og Norge (ICORN). Hva er de største hindrene og utfordringene i
arbeidet med å hjelpe forfattere og kunstnere i nød? Hvordan kan
innsatsen for ytringsfrihet på verdensbasis bli sterkere og enda mer
kreativ og effektiv?

Åpningsarrangement
Språk: norsk, tysk og engelsk | Sal: Wergeland
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit vil være til stede under arrangementet.
Publikum bes innta sine plasser senest kl. 18:15.
Taler ved ordfører Marianne Borgen, Simone Bühler, Martin Bach,
Helge Rønning og Erik Fosnes Hansen.
Kunstneriske innslag ved blant andre Jan Erik Vold (dikt),
Ellen Bødtker og Fredrik Høyer (musikk).
NB! Vi gjør oppmerksom på at det vil være begrenset plass i salen.
Arrangementet streames også til Kjelleren.

Norge er ikke i noen særstilling med status som æresgjest på Bok
messen i Frankfurt i 2019, mange land har hatt samme mulighet.
Summen for Norges deltagelse er 55 millioner kroner. Hva har norsk
litteratur igjen for gjestelandsrollen? Kunne disse pengene vært
investert annerledes for å fremme norsk litteratur? I denne debatten
deltar folk som har kjennskap til bokmesser over hele verden.
Debattleder er forfatter og journalist Nina Hanssen.

17:00
17:45

Performance av Melinda Nadj Abonji & Jurczok 1001
Språk: tysk | Sal: Kjelleren

20:00
20:45

Hav, død og letthet
Mareike Krügel & Hanne Ørstavik
Språk: engelsk | Sal: Wergeland
Mareike Krügels nyeste roman En nesten perfekt dag er nylig
utkommet på norsk, oversatt av Elisabeth Beanca Halvorsen.
Hanne Ørstavik vil snakke med Krügel om romanen som form, om
skrivingen, og om hvordan havet og døden, men også livet, kan slå
inn i en roman.
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21:00
23:00

Ambassadørene inviterer
Språk: tysk | Sal: Amalie Skram

11:00
11:45

Du er velkommen til en mottakelse i regi av ambassadørene fra de
tre tyskspråklige landene Tyskland, Sveits & Østerrike.

DDR representerte et samfunnssystem og en tilværelse som kan
fortone seg som reneste science-fiction for mennesker som ikke
opplevde det. Landet er kanskje borte, men hvert eneste år siden
gjenforeningen har det utkommet bøker som forsøker å fange inn
stemningen i dette tapte Atlantis på ulike vis. Hva skjer med historien
om DDR nå når vi ser det hele på større avstand?

NB! Vi gjør oppmerksom på at det vil være begrenset plass i salen.

LØRDAG 27. APRIL
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10:00
20:00

Kafka, kaffe, kaker, bøker og historier
Språk: tysk | Sal: Nedjma
I «Nedjma» kan du forvandle det til Kafkas Gregor Samsa, drikke
kaffe og spise kaker, slappe av i en sofa, bese deg i to bokutstilllinger,
bla i flunkende nye tyskspråklige bøker – og skrive dine egne
«German Stories». Hele salen blir forvandlet i regi av Frankfurter
Buchmesse og Goethe-Institut.

10:00
11:45

11:00
11:45

Humor og satire
Dagens podkast med Ingrid Brekke & Kai Schwind
Språk: norsk | Sal: Kverneland
Hver festivaldag inneholder en livepodkast med «Tyskerne» Ingrid
Brekke og Kai Schwind. På lørdagen er temaet humor og satire, en av
Tysklands aller best skjulte skatter. Publikum får innblikk i tradisjonen
fra Kurt Tucholsky via Die neue Frankfurter Schule til Timur Vermes’
Hitler-satire: Han er her igjen. Og har du ikke hørt om Max Goldt og
Heinz Strunck før, får du høre det nå.

«Hyperstition»
Film (100 minutter)
Språk: engelsk | Sal: Kjelleren
Se den østerrikske filosofen, litterære og politiske teoretikeren
Armen Avanessians film om en av hans metoder, hyperstisjon, i sin
helhet. Filmen har oppstått i samarbeid med regissøren Christopher
Roth (Baader, 2002) og her kommer også personligheter som den
kanadiske kunstneren Patricia Reed og den slovenske filosofen
Slavoj Žižek til orde. Etterpå kan du bli sittende og oppleve samtalen
mellom Avanessian og Lars Holm-Hansen.

Fra det tapte Atlantis til murens fall
Fotnoter om Peter Richters roman «89/90» og andre
«Wende»-romaner. Foredrag av Knut Hoem
Språk: norsk | Sal: Wergeland

11:45
12:30

Å finne trøst i runde ting
Clemens J. Setz & Peter F. Strassegger
Språk: tysk/tolk | Sal: Amalie Skram
Clemens J. Setz er aktuell med «Der Trost runder Dinge» en samling
fortellinger om det nære og det absurde, det uhyggelige og det
skrekkelig triste. Med stor språkfølelse og vilje til eksperimentering
beskriver han livet til vanlige folk som plutselig står overfor avgrunnen,
eller hvor uønska erkjennelser trer frem når hverdagen forrykkes.
Og dukker ikke Kvaløya opp midt i alt dette?
Møt forfatteren i samtale med Peter F. Strassegger.
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12:00
12:45

KLASSIKER: Faust, Goethe og jeg – en personlig reise
Foredrag av Erik Fosnes Hansen
Språk: norsk | Sal: Wergeland

12:00
13:00

Goethes Faust oppføres minst like hyppig i dag som for 200 år siden
– siste norske oppsetning hadde premiere på Nationaltheatret på
nyåret. Hva er det som gjør dette stykket tilsynelatende evig a ktuelt?
I foredraget tar Erik Fosnes Hansen tilhørerne med på streiftog i
dramaets handling, motiver og betydning.
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12:00
13:15

DEBATT: Står kulturkritikken overfor en krise?
Med Thomas Boehm, Theresia Enzensberger, Knut Hoem,
Henrik Keyser Pedersen & Helge Rønning
Språk: engelsk | Sal: Kjelleren
I norsk sammenheng har det blitt hevdet at kulturkritikken står overfor
en krise. Den reflekterende og analyserende kulturkritikken later til
å bevege seg vekk fra de store bredt dekkende mediene. Vil den
gjenoppstå i nye sammenhenger, ikke minst på nettmedier som vil
skape nye former og nye måter å analysere kulturelle sammenhenger
og nye kunstformer? Kanskje ropene om krise er overdrevet?
Og hvordan er tilstanden i de tysktalende landene?

12:00
12:45

. Om
i det tjueførste århundret
Armen Avanessian & Lars Holm-Hansen
Språk: engelsk | Sal: Kverneland
Både i boka Metaphysik zur Zeit/Future Metaphysics og i filmen
Hyperstition drøfter den østerrikske politiske og litterære teoretikeren
og filosofen Armen Avanessian hva som kjennetegner tiden i det tjue
første århundret. Hypotesen er at tiden i det teknologisk komplekse
samfunnet i dag ikke lenger forløper lineært og kronologisk, men
nærmest kommer mot oss fra framtiden. Husk å få med deg filmen
klokken 11.30!

Gøyal bli med-opplesning for barn fra 3 år
Charly von Feyerabend
Språk: tysk | Sal: Sjeherasad
Dykk ned i en spennende historie og bli en del av den. Enten du
vrinsker høyt som en hest mens du galopperer i vei, eller sniker deg
stille rundt som en indianer. Sammen drar vi på en oppdagelsesferd i
lyd og rytmer. Her er det er viktig å være høylytt! Foreldre bør ta med
seg eget hørselvern. Egner seg også for barn som ikke forstår tysk.

12:45
13:30

Integrasjonsparadokset
Aladin El-Mafaalani & Grete Brochmann
Språk: norsk-tysk/tolk | Sal: Amalie Skram
Sosiologen Aladin El-Mafaalanis hypotese er at intoleranse og
diskriminering paradoksalt nok kan forstås som et uttrykk for en vel
lykket integrasjon. Det er derfor det oppstår konflikter. Utfordringen
er å forstå hva som er grunnlaget for konflikter i et åpent samfunn.
Hvordan skal man omgås dem? Hva innebærer integrasjon, og hvor
dan kan et samfunn med mange ulike identiteter utvikles?

13:00
13:45

Tysktime med Helene Uri & Christian Janss
Språk: norsk | Sal: Wergeland
Hvor like er egentlig tysk og norsk? – Denne tysktimen leter høyt og lavt
og finner ting du kanskje ikke helt visste om vår store språkslektning i
sør: Her blir det språk og kjønn, arveord og lånord, etymologi og språk
historie – og til og med litt grammatikk. Og det fineste, tyske ordet.
Regi: Det Norske Akademi for Språk og Litteratur
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13:00
13:45

Et freudiansk eventyr
Michelle Steinbeck & Maria Kjos Fonn
Språk: engelsk | Sal: Kverneland
Den sveitsiske forfatteren og lyrikeren Michelle Steinbeck ble nominert
til både den tyske og den sveitsiske bokprisen for debutromanen
Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch. Loribeth,
en ung kvinne, er på flukt med et barn i kofferten som hun har drept
med et strykejern. Hun begir seg ut på leting etter sin savnede far. Den
vittige romanen er omtalt som et freudiansk eventyr for voksne der
heltinnen har ett mål: å bli voksen.
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13:30
14:45

I Talk About It All the Time
Forestilling med Thelma Buabeng, Camara Joof & Jan Bosse
Språk: norsk/tysk/engelsk | Sal: Amalie Skram
Forfatter og performanceartist Camara Joof fikk masse oppmerksomhet
for boka Eg snakkar om det heile tida da den kom ut i høst. Her møter
hun den kjente tyske skuespilleren Thelma Buabeng og Jan Bosse, en
av Tysklands mest anerkjente teaterregissører, som i 2016 fikk gode
kritikker for sin Borkman på Nationaltheatret. For festivalen har Jan sam
men med Thelma og Camara utviklet en scenisk dialog med elementer
fra Camaras bok og Thelmas erfaringer. Slik oppstår en tysk-norsk
dialog om rasisme, tilhørighet og utenforskap.

Erindringer om og bearbeidelser av en flyttet oppvekst
Julya Rabinowich & Erlend Loe
Språk: engelsk | Sal: Wergeland
En samtale om å vokse opp og tilhøre to språk, to økonomier, to
kulturer, to alt – og hvordan skrive om det. Møt Erlend Loe i samtale
med journalist og forfatter Julya Rabinowich, en av viktigste stemmene
i den østerrikske innvandringsdebatten.

14:00
14:45

Berlin – en norsk litteraturby
Samtale mellom Cornelius Jakhelln, Audun Lindholm,
Henrik Keyser Pedersen & Erle Marie Sørheim
Språk: norsk | Sal: Kjelleren
Kunstnere, forfattere og skribenter fra hele verden valfarter til Tysklands
hovedstad. Hva har Berlin som få andre byer i verden har? Velkommen
til en samtale mellom tre nordmenn som har valgt Berlin som arbeids
plass. Samtalen ledes av Henrik Keyser Pedersen.

13:45
14:30

14:00
14:45

En bekymret verdensborger
Jonas Lüscher & Torgrim Eggen
Språk: engelsk | Sal: Kverneland
Jonas Lüscher debuterte med kortromanen Frühling der Barbaren
(Barbarenes vår) i 2013 som ble belønnet med flere priser. Den svarte
komedien om globaliseringens skyggesider utspiller seg i Tunis. Vi blir
kjent med noen europeiske forretningsfolk og deres amoralske sprell,
i den usikre tiden mellom finanskrisen og den arabiske våren.

14:45
15:45

DEBATT: Oversatt eller oversett?
Med Anna Richter, Ute Neumann, Eivind Lilleskjæret & Bernhard Mohr
Språk: norsk | Sal: Amalie Skram
Fra og med høsten 2018 og ut 2019 utkommer 265 titler av norske forfat
tere i tysk oversettelse. Men hvordan står det til med den tyske littera
turen hos oss – hvilken posisjon har tyskspråklige forfattere blant norske
lesere og i norsk offentlighet? Er det hold i påstanden som iblant dukker
opp, om at norske forlag primært er interessert i engelskspråklige
forfattere? Finnes det i så fall noen forbigåtte perler i tysk, østerriksk eller
sveitsisk samtidslitteratur?
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15:00
15:45

Kan man stole på språket?
Marlene Streeruwitz & Amalie Kasin Lerstang
Språk: engelsk | Sal: Kverneland

16:00
16:45

Da Elfriede Jelinek fra Østerrike ble tildelt nobelprisen i litteratur i 2004,
trakk et medlem av Svenska Akademien seg i harnisk, og den folkesky
prismottakeren forsvant fra offentligheten. Hva har skjedd siden da?
Hvilke temaer tar Jelinek opp i sine nyeste teatertekster, og hvilken
posisjon har hun i hjemlandet i dag?

Marlene Streeruwitz har et betydningsfullt forfatterskap bak seg, og
hun skriver stadig glødende om feministiske og samfunnsaktuelle
temaer. Amalie Kasin Lerstang samtaler med Streeruwitz om ø
 sterriksk
politikk, om språk og feminisme med hovedvekt på romanen
Die Schmerzmacherin (2011, svensk Smärtans ängel).
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15:00
16:00

Den siste verden til den siste tid
Christoph Ransmayr, Erik Fosnes Hansen & Sverre Dahl
Språk: tysk/tolk | Sal: Wergeland

16:00
16:45

Med sine kresne og spennende romaner har Christoph Ransmayr
fra 1990-tallet av vært regnet som en av Østerrikes fremste roman
forfattere. Sammen med sin oversetter Sverre Dahl og sin kollega
Erik Fosnes Hansen går han opp noen av de mange stiene i sitt
forfatterskap og kaster lys over sin litterære metode.

15:30
16:15

Peng Peng Peng
Performance av Nora Gomringer & Philipp Scholz
Språk: tysk | Sal: Kjelleren
Jazzperkusjonisten Philipp Scholz slår an takten og akkompagnerer
Nora Gomringers ville ordgalopp, forstyrrer henne og løfter henne.
PENG PENG PENG! (Eller pang, pang, pang, som vi sier på norsk).
Sammen serverer de to en fatal-lyrisk bonanza i en klasse for seg.
Gomringer resiterer egne tekster og sitater fra verdenslitteraturen –
fra Dorothy Parker til eksperimentell litteratur fra det 20. århundret
og de store klassikerne.

Hva skjedde etter at Jelinek fikk nobelprisen?
Foredrag av Elisabeth Beanca Halvorsen
Språk: norsk | Sal: Kverneland

Følelser på bestilling – crowdfunding av litteratur
Øystein Vidnes & Tim Krohn
Språk: tysk/tolk | Sal: Amalie Skram
Tim Krohn er en leken og nyskapende forfatter som siden debuten i
1990 har stått bak over 30 romaner, novellesamlinger, barnebøker og
teaterstykker. I 2015 begynte han på et grensesprengende prosjekt:
Crowdfunding av litteratur. Under tittelen Menschliche Regungen lar
han leserne kjøpe historier fra et utvalg på 1000 impulser, følelser,
stemninger og sinnstilstander. Resultatet er en serie kollektivromaner
som rommer hele spekteret av det menneskelige følelseslivet.

16:15
17:00

Forbrytelse og språk
Ferdinand von Schirach & Vigdis Hjorth
Språk: norsk-tysk/tolk | Sal: Wergeland
Den forferdende – og forlokkende – forbrytelsen har av åpenbare
grunner vært et yndet litterært tema til alle tider. Men hvilke moralske
dilemmaer oppstår når virkelige forbrytelser skal behandles litterært?
Hvorfor valgte Schirach på et tidspunkt å uttrykke seg skjønnlitterært?
Kan det litterære språket noe det juridiske ikke kan, eller omvendt?
I hvilken grad er evnen til å fortelle avgjørende for utfallet i retten?
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16:45
18:45

Quiz: Alva & Annes tysk-norske spesial!
Anne Gaathaug & Alva Gehrmann
Språk: norsk og tysk | Sal: Kjelleren

17:15
18:00

I Medusas flåte (Das Floss der Medusa) skildrer den
østerrikske forfatteren Franzobel de skipbrudnes kamp for å overleve
på en flåte etter Medusas beryktede forlis utenfor Afrikakysten i 1816.
Forliset satte dype spor i Frankrikes historie, kunst og litteratur, og
Franzobels roman har vært kalt «et rystende mesterverk», «en page
turner av de store», men også «en historisk splatterkomedie».

Anne Gaathaugs månedlige quiz på Litteraturhuset har blitt en institus
jon. Under festivalen har hun teamet opp med norgesvenn, forfatter og
journalist, tyske Alva Gehrmann. Disse to vil teste publikum med tysknorske spørsmål. På alle nivåer og med et relativt bredt spenn av temaer
som litteratur, musikk, sport, geografi, historie og samfunn.

26

17:00
17:45

Selvportrett med bisverm
Jan Wagner & Asbjørn Stenmark
Språk: engelsk | Sal: Kverneland

18:00
18:45

Jan Wagner er en av de aller mest leste og prisbelønte poetene i
tysk litteratur i dag. Diktene hans kjennetegnes av en egen åpenhet
overfor den fysiske virkeligheten, der særlig gjenstander, planter og
dyr spiller en sentral rolle. Et utvalg av Jan Wagners dikt med tittelen
Selvportrett med bisverm er nettopp kommet ut på norsk, i sam
taleleder Asbjørn Stenmarks gjendiktning.

17:00
18:00

Leve med fortidens forbrytelser
Diskusjon med Volker Kutscher, Ingrid Brekke & Helge Jordheim
Språk: engelsk | Sal: Amalie Skram
Under Nürnbergprosessen ble ledere i Nazi-Tyskland anklaget for forbry
telser mot menneskeheten. I ettertid har rettssaken fått stor folkerettslig
betydning og har styrket menneskerettighetsvernet. Men hva vil det si å
minnes fortidens forbrytelser? Hva skjer med begrepene gjerningsper
son og offer – og rettferdighet og straff? Panelet vil diskutere spørsmål
som handler om det som på tysk omtales som Erinnerungskultur –
spørsmål som er like relevante her i Norge i dag.

Medusas flåte
Franzobel, Erik Fosnes Hansen & Jostein Gaarder
Språk: norsk-tysk/tolk | Sal: Wergeland

Gud er ikke sjenert
Olga Grjasnowa & Bernhard Mohr
Språk: engelsk | Sal: Kverneland
Olga Grjasnowa flyttet fra Aserbajdsjan til Frankfurt da hun var 11, og
gjorde det tyske språket til sitt eget. I dag står hun i første rekke blant
flere unge forfattere av østeuropeisk bakgrunn som har fornyet og
beriket tysk litteratur – og ikke minst gjort den mer internasjonal.
I sine tre kritikerroste romaner minner Grjasnowa oss på at den
verden vi ser gjennom vinduet ikke er den eneste.

19:00
21:00

Dikt og gjendiktning. En tysk-norsk lyrikkstafett
Med Nora Gomringer, Michelle Steinbeck, Jan Wagner,
Jan Erik Vold, Asbjørn Stenmark & Arild Vange
Språk: norsk/tysk/engelsk | Sal: Wergeland
Tre tyskspråklige lyrikere møter tre norske lyrikere og gjendiktere til
en tysk-norsk lyrikk-kveld av de helt sjeldne, med opplesninger på
tysk og norsk og en filmsnutt. Programleder er Arild Vange.
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SØnDAG 28. APRIL
11:00
16:00

Kafka, kaffe, kaker, bøker og historier
Språk: tysk | Sal: Nedjma

12:15
13:00

I «Nedjma» kan du forvandle deg til Kafkas Gregor Samsa, drikke
kaffe og spise kaker, slappe av i en sofa, bese deg i to bokutstilllinger,
bla i flunkende nye tyskspråklige bøker – og skrive dine egne
«German Stories». Hele salen blir forvandlet i regi av Frankfurter
Buchmesse og Goethe-Institut.
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11:00
11:45

Frida – farmoren min som forsvant
Nina Grünfeld & Christina Koch
Språk: norsk | Sal: Kjelleren
Nina Grünfeld, forfatteren bak boken og filmen Ninas barn, skriver om
sin jødiske farmor Frida, som under andre verdenskrig ble deportert til
Auschwitz og myrdet i konsentrasjonsleiren Ravensbrück.
Intervjuet handler om å søke etter sine røtter.

12:00
12:45

Kunne en falsk sirkustropp på vei fra Tyskland til Konstantinopel i 1914
ha endret verdenshistorien? Jakob Hein er aktuell med den historiske
romanen Die Orient-Mission des Leutnant Stern, som handler om
14 muslimske krigsfanger som, på vegne av keiser Willhelm II., ble
smuglet til sultanen i Konstantinopel for å igangsette en verdensom
spennende jihad mot de britiske og franske kolonimaktene. Historien
er like absurd som den er uutgrunnelig tragisk.

12:30
13:15

KLASSIKER:
– Bertha von Suttner og Nobels
fredspris. Foredrag av Anne Synnøve Simensen
Språk: norsk | Sal: Kjelleren
Bertha von Suttners bestselgende roman Ned med våpnene ble utgitt
midt i det nye våpenkappløpet på slutten av 1800-tallet. Ubønnhørlig
oppfordret hun sin venn Alfred Nobel til å skrive en fredspris inn i sitt
testamente. Simensen forteller om det personlige og politiske forholdet
mellom von Suttner og Nobel med utgangspunkt i sin bok Kvinnen bak
fredsprisen (2012).

Krim fra et syndig og eksplosivt Babylon Berlin
Volker Kutscher & Pål Aasen
Språk: engelsk | Sal: Wergeland
Volker Kutschers sju bøker om kriminaletterforsker Gereon Rath er
det litterære forlegget for Babylon Berlin, Tysklands største tv-satsning
noensinne. Kutscher lar fakta og fiksjon smelte sammen i et bredt
anlagt krim-epos fra Berlin i 1930-årene. Byen spiller en viktig rolle i
Kutschers verk, både som historisk skueplass og dekadent metropol.
Kanskje finnes det til og med interessante og skremmende paralleller
til Europa i vår egen tid?

Keiseren og de gamle tysk-muslimske forbindelsene
Jakob Hein & Peter F. Strassegger
Språk: tysk/tolk | Sal: Amalie Skram

13:00
13:45

Det springende punkt. På sporet etter fortellingens begynnelse
Judith Hermann & Erik Fosnes Hansen
Språk: tysk/tolk | Sal: Wergeland
Den tyske forfatteren Judith Hermann slo igjennom med sin første bok,
novellesamlingen Sommerhaus, später (1998), som er oversatt til 20
språk. I sitt kresne forfatterskap forener Hermann suveren stil med
dyptloddende psykologi, og finner de store motivene i de små hen
delsene. Denne samtalen setter fortellerkunstens paradoks i sentrum,
dens hvorfor og hvordan.
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13:15
14:00

Om ideer
David Safier & Erlend Loe
Språk: engelsk | Sal: Amalie Skram

14:15
15:00

Foredraget reflekterer over det norske moderniseringsprosjektet med
dets spenning mellom en rasjonalistisk fremskrittstro og en romantisk,
tyskpreget motstrøm. En tohundreårig historie gjenfortelles, og det
hele munner ut i en diskusjon av den hegemoniske, sosialdemokratiske
tradisjon med sin til dels utematiserte spenning mellom det rasjonalis
tiske og det romantiske.

Hvor kommer de skjeve ideene fra og hvordan får man dem til å
fungere? Møt en av Norges skjeveste forfattere i samtale med den
tyske forfatteren David Safier, som blant annet har skrevet romanen
om kjærlighetshistorien mellom den enøyde, hjemløse tispa Amalie
og den velsituerte familiehunden Max.
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14:00
15:00

KLASSIKER: Om Brechts betydning
Therese Bjørneboe, Vigdis Hjorth & Benjamin Yazdan
Språk: norsk | Sal: Wergeland

15:15
16:00

Bertolt Brecht (1898–1956) er for lengst etablert som en av de mest
avgjørende skikkelsene i den europeiske lyrikk- og dramatikerkanon.
Påvirkningen på datidig og senere politisk engasjert teaterkunst og dikt
ning er ubestridt, men hva har Brecht betydd i Norge? Navn som Georg
Johannessen og Jens Bjørneboe er sentrale, men hvilken betydning
hadde Brecht for den politiserte litteraturen på 60- og 70-tallet, og på hvil
ke måter har dramatikken hatt innvirkning på norsk scenekunst? Og hva
kan Brecht fortelle oss om forholdet mellom kunsten og samfunnet i dag?

14:15
15:00

Å bli dyr. Litteratur som hybridvesen
Teresa Präauer & Astrid Nordang
Språk: tysk/tolk | Sal: Amalie Skram
Flere av den østerrikske forfatteren Teresa Präauers titler er knyttet til
dyr, og hun holder foredrag i «faget» poetisk ornitologi: Det handler
om å blande naturvitenskap og litteraturteori, slik at litteraturen selv
blir et hybridvesen. Präauer arbeider også som visuell kunstner, som
illustratør for egne og andres bøker, og man aner et forfatterskap
sammenvevd med natur og kunst.

Den romantiske vending mot nord
Foredrag av Rune Slagstad
Språk: norsk | Sal: Kjelleren

KLASSIKER: Rilke og filosofien
Foredrag av Helge Høibraaten
Språk: norsk | Sal: Amalie Skram
Rainer Maria Rilkes diktning er filosofi med mytopoetiske midler i
vitenskapens og teknikkens tid: Han befolker verden med dyr og engler,
unge døde og store elskende, ikke bare mennesker. Siden tingene har
mistet sin fortrolighet, må jorden tas over og gjenoppstå usynlig i oss –
slik omformer Rilke et motiv fra Nietzsche. Heidegger tok Rilke i skole,
Adorno ville ikke ha noe med et stort Ja å gjøre. Gjorde de rett i det?

15:30
16:15

KLASSIKER: Thomas Bernhard og Østerrike
Foredrag av Sverre Dahl
Språk: norsk | Sal: Kjelleren
Et foredrag om Thomas Bernhards bakgrunn og det svært kritiske og
kontroversielle forholdet han hadde til sitt fedreland gjennom hele livet.
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15:30
16:15

Vårt tyske kongehus
Foredrag av Tor Bomann-Larsen
Språk: norsk | Sal: Wergeland

17:15
18:15

Melanie Raabe er en tysk krimforfatter med stor suksess i sjangeren
domestic crime. Ruth Lillegraven er kjent som poet, men krimdebuterte
i fjor med romanen Alt er mitt, som også befinner seg innenfor et
utypisk landskap. Den internasjonalt bestselgende forfatteren Maja
Lunde leser svært sjelden politikrim, men har en forkjærlighet for
denne krimsjangeren hvor spenningen ligger mer på innsiden enn på
den ytre handlingen.

Vi er vant til å betrakte våre konger som Harald Hårfagres etter
kommere. Men både kong Haakon og dronning Maud hadde sin
slektsbakgrunn fra tyske fyrstehus.Og de hadde en felles politisk
arvefiende med seg da de kom til Norge i 1905. Hvilken betydning
har kongeriket Preussen hatt for vår moderne historie?
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16:15
17:00

Syv spørsmål om samtiden, historien og romanen
Simon Strauß & Simon Stranger
Språk: engelsk | Sal: Amalie Skram
Den tyske forfatteren og teaterkritikeren Simon Strauß brakdebuterte
med Syv netter, en roman som tar for seg de syv dødssyndene. Den
norske forfatteren Simon Stranger fikk sitt internasjonale gjennom
brudd i 2018 med romanen Leksikon om lys og mørke. Møt de to
forfatterne til en samtale om romanen og Europa. Om svermerier og
farene ved de store ideene.

16:30
17:15

PODKAST: Om festivalen
Dagens podkast med Ingrid Brekke & Kai Schwind
Språk: norsk | Sal: Kjelleren
Hver festivaldag inneholder en livepodkast med «Tyskerne», Ingrid
Brekke og Kai Schwind. Søndagens tema er festivalen. Her blir det
«Klatsch und Tratsch» fra festivalen: Tyskerne blir navlebeskuende og
oppsummerer litteraturfestivalen så langt. Hva var høydepunktene?
Har vi lært noe nytt? Litt sladder hører også med.

Domestic Crime
Melanie Raabe, Maja Lunde & Ruth Lillegraven
Språk: norsk-tysk/tolk | Sal: Amalie Skram

17:30
18:15

Ungdomsfrigjøring anno 2000-tallet
Helene Hegemann & Maria Kjos Fonn
Språk: engelsk | Sal: Kjelleren
Den tyske forfatteren Helene Hegemann ble en litterær sensasjon da
hun 18 gammel debuterte med romanen Axolotl Roadkill. I Hege
manns romaner er hovedpersonene tenåringer som kjemper for
uavhengighet, etter å ha opplevd død eller alvorlig sykdom i nære
relasjoner. Hegemann skriver intenst og fartsfylt og skildrer på usenti
mentalt vis skillene mellom de ressurssvake og de ressurssterke.

18:30
19:30

Avslutningskonsert: Musikk & lyrikk
Med Michelle Steinbeck, Mathias Eick,
Lars Saabye Christensen & Henrik Wergeland
Språk: norsk og tysk | Sal: Wergeland
Vi lar festivalen tone ut med et lunt møte mellom tyske og norske ord
og toner. Michelle Steinbeck og Lars Saabye Christensen leser egne
dikt, Mathias Eick rammer inn diktene musikalsk og Henrik Wergeland
selv vil være til stede i egen sal denne kvelden, gjennom sitt jordiske
sendebud Erik Fosnes Hansen.
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GJESTENE
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MELINDA NADJ
ABONJI (CH)

ASIEH AMINI (IR)

ARMEN
AVANESSIAN (AT)

MARTIN BACH (DE)

ULRIK BERNTSEN

LARS BIRKENBERTSCH (DE)

(f. 1968) er en ungarsk-
sveitsisk forfatter, dra
matiker og essayist, født
og oppvokst i Becej i det
tidligere Jugoslavia. Ved
siden av å være forfatter
er hun fiolinist og sanger.
Siden 1998 har hun jobbet
som performanceartist i
samarbeid med rapperen
Roland Jurczok, som opptrer
sammen med henne i Oslo.

(f. 1973) er poet, journalist og
kvinnesaksforkjemper og en
av Irans mest gjennomslags
kraftige talspersoner mot
dødstraff, spesielt steining
og henrettelse av ungdom.
Hun ble tildelt Hellmann/
Hammet-prisen av Human
Rights Watch i 2009. Hun var
fribyforfatter i Trondheim fra
2010 til 2012.

(f. 1973) er en østerriksk filo
sof og sakprosaforfatter. Han
studerte filosofi og stats
vitenskap i Wien og Paris.
Etter å ha tatt doktorgrad i
litteratur var han ansatt ved
Freie Universität Berlin fra
2007 til 2014. Han har også
vært gjesteforeleser ved
Columbia og Yale University
og ved flere kunstakademier
i Europa og USA. Han er
sjefsredaktør i Merve Verlag
i Berlin og var medstifter av
den flerspråklige forsknings
plattformen Spekulative
Poetik.

(f. 1975) er direktør for
Goethe-Institut Norge i Oslo.
Han var regional program
direktør for Sør-Amerika
ved Goethe-Institut São
Paulo i Brasil fra 2015 til 2017,
prosjektleder i Allianz Kultur
stiftung fra 2008 til 2014
i München og Berlin, og
prosjektleder for Det tyske
utenriksdepartements avdel
ing for kultur og utdanning i
Berlin fra 2003 til 2007. Bach
har studert statsvitenskap i
Berlin og Kyoto.

(f. 1985) er lektor i tysk og
sosiologi, yoga-entusiast
og litteraturfreak, og jobber
til daglig på Greveskogen
videregående skole i
Tønsberg. Berntsen var
utvekslingselev i Halle og
Erasmus-student i Wien,
hvor han både studerte
og arbeidet som lærer.
Fascinasjonen for tysk
litteratur har alltid vært
sentral, med spesiell
interesse for drama av
Büchner, Brecht og Handke.

begynte sin karriere som
bokhandler og har arbeidet
for en rekke tyske forlag.
I dag jobber han hos
Frankfurter Buchmesse, der
han er ansvarlig for å utvikle
den tyske bokbransjen og
bokmessens mange tilbud
sammen med messens
kunder og partnere.

Foto: Goethe-Institut

Foto: Privat

Foto: Privat
Foto: Gaëtan Bally

Foto: Goethe-Institut

Foto: Privat
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THERESE
BJØRNEBOE

TOR BOMANNLARSEN

CLEMENS
BOMSDORF (DE)

JAN BOSSE (DE)

INGRID BREKKE

GRETE
BROCHMANN

(f. 1963) er anmelder i
Klassekampen og diverse
tidsskrifter. Hun er redaktør
for Norsk Shakespeare- og
teatertidsskrift, en innsats
hun ble tildelt Heddas ære
spris for i 2018. Bjørneboe
har sittet i styret for Det
norske Shakespeareselskap,
der hun ble utnevnt til
æresmedlem i 2014. Hun ble
tildelt Willy Brandt-prisen i
2011 for fremragende innsats
i utviklingen av forholdet
mellom Tyskland og Norge.

(f. 1951) er en norsk his
toriker, forfatter, illustratør,
maler og tegneserieskaper.
Han har utgitt en lang rekke
tegneseriealbum, men må
nå regnes som en av våre
mest sentrale biografer, ikke
minst gjennom sine bøker
om Sigurd Christiansen og
Roald Amundsen. Fra 2002
av har han arbeidet med sin
biografi om Haakon VII. For
dette mottok han Bragepris
en i 2004. Bomann-Larsen
er statsstipendiat fra 2009 og
medlem av Det Norske Aka
demi for Språk og Litteratur.

(f. 1976) er en tysk journalist
og sakprosaforfatter. Boms
dorf har blant annet vært
nordenkorrespondent for
Die Welt og kunstmagasinet
art. Fra 2012 til 2014 var han
danmarkkorrespondent for
The Wall Street Journal. Han
har vært frilansjournalist
for Die Zeit, National
Geographic og The Art
Newspaper. I dag er Boms
dorf ansatt som kultur- og
pressereferent ved Norges
ambassade i Berlin.

(f. 1969) er en tysk teater- og
operaregissør. Bosse setter
jevnlig opp stykker ved
Burgtheater i Wien, Staats
theater i Stuttgart, Deutsches
Theater i Berlin og Schau
spielhaus i Zürich. Ved Thalia
Theater i Hamburg har
han satt opp Peer Gynt og
Hedda Gabler. I 2016 hadde
han regi for Borkman på
Nationaltheatret.

(f. 1969) er en norsk jour
nalist og forfatter. Siden
2000 har hun arbeidet i
Aftenposten, i noen år som
kulturjournalist og anmelder,
senere i utenriksavdelin
gen. I 2014 kom hun med
boken Da øst ble vest. Livet i
Europa etter kommunismens
fall. Sommeren 2016 gav
hun ut biografien om Angela
Merkel.

Foto: Bettina Stöß

Foto: Kagge Forlag

(f. 1957) er professor i
sosiologi ved Universitetet i
Oslo. Hun er også styreleder
i Fritt Ord. Hun har særlig
forsket på migrasjon
og sosiale og politiske
integrasjonsprosesser. Hun
var leder for de to Broch
mann-utvalgene som kartla
langsiktige konsekvenser av
innvandring på norsk velferd
og økonomi. Hun er også
medforfatter av bokverket
Norsk innvandringshistorie.

Foto: Privat

Foto: Jan Haug

Foto: Katinka Hustad
Foto: Kristian Ridder Nielsen
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THOMAS BOEHM
(DE)

THELMA BUABENG
(DE)

ELLEN BØDTKER

LARS SAABYE
CHRISTENSEN

SVERRE DAHL

EBBA D.
DROLSHAGEN (DE)

(f. 1968) er en tysk forfatter,
litteraturviter og kritiker.
Han har studert litteratur
vitenskap med fokus på
litteraturformidling og
mediepraksis. Under Islands
gjestelandsopptreden
på bokmessa i Frankfurt
i 2011 var han program
medarbeider, en rolle han
også innehar for Norge som
gjesteland i 2019.

(f. 1981) er en tysk skuespiller
som er bosatt i Berlin. Hun
har spilt i en rekke kjente
tv-serier som Lindenstrasse,
Tatort og Hotell Adlon.
Hun har også spilt i kjente
oppsetninger på flere av
de største teaterscenene i
Tyskland og er engasjert i
kampen mot diskriminer
ing og jobber aktivt for et
større mangfold i tysk film
og teater.

(f. 1962) er en norsk
soloharpist. Hun ble kjent
gjennom flere TV-sendte
konserter med Sølvguttene
på Norsk rikskringkasting.
Hun har vært solist for Oslo
Sinfonietta og har ellers spilt
med Oslo filharmoniske
orkester og andre nasjonale
og internasjonale orkestre
og artister. Hun har samar
beidet med forfattere som
både Lars Saabye Chris
tensen og Jan Erik Vold.

(f. 1953) er forfatter innen de
fleste sjangre, og har utmer
ket seg som lyriker, novellist
og romanforfatter. Han har
også skrevet kriminalroman
er, ungdomsbøker, skuespill,
filmmanus og rocketekster
og turnert med eget band.
For romanen Halvbroren
mottok han i 2002 Nordisk
Råds Litteraturpris. Han er
medlem av Det Norske Aka
demi for Språk og Litteratur.

(f. 1946) er oversetter og
litteraturhistoriker. Han har
oversatt 165 verker fra tysk,
deriblant en rekke østerrik
ske og tyske klassikere, men
også samtidsforfattere men
også samtidsforfattere
som Ferdinand von Schirach,
Christoph Ransmayr og
Judith Herrmann. Dahl er dr.
philos. på en avhandling om
Hermann Broch, og han har
blitt tildelt den tyske og den
østerrikske Fortjenstorden,
Kritikerprisen for oversettere,
Goethe-medaljen og Willy
Brandt-prisen.

(f. 1948) er en tysk-norsk
sakprosaforfatter og
oversetter som er oppvokst
i Norge og Tyskland. Hun
har studert lingvistikk i
Frankfurt og Chicago.
Drolshagens første over
settelse fra norsk til tysk var
Edvard Hoems Kjærleikens
ferjereiser. Som sakprosa
forfatter har hun bl. a. skrevet
bøker om tyskerjenter og
Wehrmacht-soldater i Norge,
hvorav to er oversatt til norsk.
Drolshagen bor i Frankfurt.

Foto: Privat
Foto: Puria Safary

Foto: Magnus Stivi
Foto: Privat

Foto: Norsk Oversetterforening

Foto: Angelika Mertens
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ELISABETH DYVIK

TORGRIM EGGEN

MATHIAS EICK

ALADIN ELMAFAALANI (DE)

THERESIA
ENZENSBERGER
(DE)

CHARLY VON
FEYERABEND (DE)

er programdirektør i det
internasjonale nettverket av
fribyer, ICORN.

(f. 1958) er forfatter og
anmelder og har tidligere
jobbet både som journalist
og musiker. Han har vært
journalist i Dagbladet,
senere redaktør i Beat og
Natt&Dag og skriver nå
anmeldelser for DN og
Klassekampen. Eggen har
utgitt flere bøker, blant
annet byportrettet Berlin,
som han skrev etter flere års
opphold i byen.

(f. 1979) er en norsk
jazzmusiker og trompetist.
Han har ofte opptrådt med
Jaga Jazzist og Trondheim
Jazzorkester (blant annet
med Chick Corea). I hans
merittliste er også innspill
inger med de norske grup
pene Turboneger, DumDum
Boys, Motorpsycho, D’Sound
og Bigbang, blant flere.

(f. 1978) er en tysk sosiolog,
statsviter og sakprosa
forfatter.
El-Mafaalani er født og
oppvokst i Tyskland og har
en doktorgrad i sosiologi.
El-Mafaalani har skrevet
en rekke artikler og bøker
om utdanningspolitikk,
innvandring, radikalisering
og integrasjon. For tiden får
han mye oppmerksomhet
for Das Integrationsparadox:
Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt
(Integrasjonsparadokset:
Hvorfor vellykket integrasjon
fører til flere konflikter).

(f. 1986) er en tysk journalist
og forfatter. Enzensberger
er født og oppvokst i
München. Hun studerte film
og filmvitenskap i New York
før hun flyttet til Berlin i
2011. Hun er frilansjournalist
for blant annet Frankfurter
Allgemeine Zeitung og Zeit
Online. I 2014 etablerte hun
det prisbelønte tidsskriftet
BLOCK.

er en tysk barnebok- og
brettspillforfatter. Von Feyer
abend har studert littera
turvitenskap, mediepeda
gogikk og tekstteknologi og
har jobbet i en rekke forlag
og innenfor PR og markeds
føring. Von Feyerabend
har skrevet fem bøker og
forfattet to brettspill. Hun er
bosatt i Stockholm.

Foto: ICORN

Foto: Christian Berset

Foto: Colin Eick

Foto: Lutz Jäkel

Foto: Autorenwelt.de
Foto: Rosanna Graf
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KJARTAN
FLØGSTAD

MARIA KJOS FONN

FRANZOBEL (AT)

JOSTEIN GAARDER

ANNE GAATHAUG

ALVA GEHRMANN
(DE)

(f. 1944) debuterte som
forfatter allerede i 1968.
Fløgstad har skrevet tjue
romaner og en lang rekke
bøker i andre sjangere.
Fløgstad har bl.a. mottatt
Aschehougprisen, Nordisk
Råds litteraturpris, Kritiker
prisen, Brageprisen. I 2008
fikk han Brages hederspris.

(f. 1990) debuterte med no
vellesamlingen Dette har jeg
aldri fortalt til noen i 2014
og ble i 2018 nominert til
både Brageprisen, Bokblog
ger-prisen og P2-lytternes
romanpris for romanen
Kinderwhore.
Hun studerer littera
turvitenskap og arbeider
som frilansskribent.

(eg. Franz Stefan Griebl,
f. 1967) er en østerriksk
forfatter og dramatiker. Han
har skrevet rundt 50 roman
er, barnebøker, fortellinger,
skuespill, dikt og essays.
Hans verker kjennetegnes
av stilistisk anarki, språklek,
satire og (grotesk) humor.
På norsk er han aktuell med
romanen Medusas flåte i Ute
Neumanns oversettelse.

(f. 1952) er kjent for sine
bøker med et filosofisk
tilsnitt for barn, ungdom
og voksne. Karakteristisk
for Gaarders forfatterskap
er hans nysgjerrighet og
undring over tilværelsens
mening og livets mange
gåter. Det store gjennom
bruddet kom i 1991 med
boken Sofies verden. Den er
oversatt til 63 språk og var
verdens mest solgte skjønn
litterære bok i 1995.

(f. 1965) er forlagssjef i Glo
ria forlag og har i en årrekke
vært månedlig quizmaster
på Litteraturhuset i Oslo.
Hun har utgitt flere quiz
bøker og har en ukentlig
quizspalte i Klassekampen.

(f. 1973) er en tysk journal
ist og forfatter. De siste 15
årene har hun reist rundt
omkring i Nord-Europa og
skrevet reportasjer for aviser
og tidsskrifter. I 2011 utga
hun boka Alles ganz Isi,
om Island. De siste årene
har hun bodd i Norge og
er våren 2019 aktuell med
boken I did it Norway! – Die
Entdeckung der nordischen
Lebensart.

Foto: Julie Pike
Foto: Tine Poppe

Foto: Dirk Skiba

Foto: Spartacus Forlag

Foto: Einar Aslaksen
Foto: Kimm Saatvedt
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FREDRIK
GIERTSEN

KERSTIN GLEBA
(DE)

NORA
GOMRINGER (DE)

OLGA GRJASNOWA NINA GRÜNFELD
(DE)

HALLDÓR
GUÐMUNDSSON (IS)

(f. 1966) er litteraturviter
og skribent i aviser som
Morgenbladet, Klasse
kampen, Ny Tid, Dagsavisen,
Aftenposten, Innsikt, Blend,
Plan og Utrop. Han har spesi
alisert seg på kulturanalyse.

(f. 1969) er sjefsredaktør for
skjønnlitteratur i det tyske
forlaget Kiepenheuer &
Witsch (KiWi). Hun studerte
amerikanistikk, romanis
tikk og germanistikk ved
Universitet i Düsseldorf og
Lausanne.

(f. 1980) er en tysk-sveitsisk
forfatter, i fremste rekke
lyriker. Lyrikk er for
Gomringer en performativ
og muntlig sjanger.
Hun legger stor vekt på
gestikulasjon og mimikk.
Hun samarbeider ofte
med musikere innen jazz
sjangeren og har også
skrevet en libretto, hørespill
for radio, noveller og essays.

(f. 1984) er en tysk skjønnlit
terær forfatter.
Grjasnowa ble født i Baku,
Aserbajdsjan, og vokste
opp i Kaukasus. Grjasnowas
romaner ligger tett på
hennes egne erfaringer
som migrant med jødisk
bakgrunn, og hun er selv en
representant for generas
jonen hun skriver om. Sine
to første romaner har hun
dramatisert for Maxim Gorki
Theater i Berlin.

(f. 1956) i Reykjavik og har
lang erfaring fra litteraturog kulturbransjen på Island.
I perioden 2008–2011 var
han prosjektleder og direk
tør for Sagenhaftes Island —
Islands hovedlandsprosjekt
ved bokmessen i Frankfurt.
I dag er han engasjert av
NORLA som prosjektleder
for det norske hovedlands
prosjektet på Bokmessen i
Frankfurt i år.

Foto: Privat
Foto: Melanie Grande

Foto: Judith Kinitz

Foto: René Fietzek

(f. 1966) er forfatter og film
regissør. Hun var tidligere
leder i Norske Filmregissører
og driver i dag sitt eget
selskap, Gründerfilm. I
tillegg er hun førsteaman
uensis ved Høgskolen i
Innlandet, Lillehammer. I
2015 ga hun ut boken Ninas
barn. Fortellingen om det
jødiske barnehjemmet i
Oslo, sammen med Espen
Holm. Boken dannet også
bakgrunnen for filmen med
samme navn, som hun selv
produserte.
Foto: Thomas Rasmus Skaug

Foto: NORLA
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AUDUN
HALVORSEN

ELISABETH BEANCA ERIK
FOSNES HANSEN
HALVORSEN

er siden 2017 statssekretær
i Utenriksdepartementet. I
perioden 2013–2017 var han
politisk rådgiver i Fors
varsdepartementet og før
det forsvars- og utenrik
spolitisk rådgiver for Høyres
stortingsgruppe. Audun
Halvorsen er cand. mag.
fra Universitetet i Oslo med
fagene statsvitenskap, of
fentlig rett og privatrett. Han
har kurs på mastergradsnivå
i blant annet i norsk og
europeisk sikkerhets- og
forsvarspolitikk, europeiske
forsvarsreformer, EUs uten
riks- og sikkerhetspolitikk og
Peace and Conflict Studies.

(f. 1979) er forfatter og over
setter. Hun har blant andre
oversatt Elfriede Jelinek,
Mareike Krügel, Peter
Handke og Johann W. von
Goethe. I 2018 ble hun
nominert til Heddaprisen for
beste scenetekst. Hun har
skrevet bøkene Piker, Wien
og klagesang, om Elfriede
Jelineks forfatterskap og
Doris Lessing. En litterær
forfølgelse. Halvorsen er
delvis bosatt i Wien.

(f. 1965) debuterte som for
fatter i 1985. Hans romaner
er oversatt til 36 språk. Ikke
minst i Tyskland har han et
stort publikum. Han har bl.a.
mottatt Scheiblerprisen i
1986, Riksmålsprisen i 1990
og Bokhandlerprisen i 1998
og 2006 samt P2-lytternes
romanpris i 1998. Han var
medlem av Norsk Kulturråd
2008–2013 og er medlem
av Det Norske Akademi for
Språk og Litteratur.

Foto: Blunderbuss

Foto: Marcel Leliënhof

Foto: Utenriksdepartementet

NINA HANSSEN

HELENE
HEGEMANN (DE)

JAKOB HEIN (DE)

har jobbet 20 år i LO Media,
men har også jobbet som
politisk journalist i Aktuelt
Perspektiv. Hun har i tillegg
frilanset for ulike aviser
og magasiner i flere år fra
Kenya og Midtøsten, og
er dessuten forbundsleder
i Arbeiderbevegelsens
presseforbund (APF). Hans
sen har skrevet flere bøker.

(f. 1992) er en tysk forfatter,
regissør og skuespiller. Hun
brakdebuterte med roma
nen Axolotl Roadkill i 2010. I
hennes hittil tre romaner er
hovedpersonene mellom 12
og 16 år gamle og kjemper
for uavhengighet etter å ha
opplevd død eller alvorlig
sykdom i nære relasjon
er. Hun skriver intenst og
fartsfylt og skildrer på
hjerteskjærende vis skillene
mellom de ressurssvake og
de ressurssterke.

(f. 1971) er en tysk forfatter,
dramatiker og psykiater.
Hein er født i Leipzig og
oppvokst i Berlin. Han
er sønn av forfatteren
Christoph Hein og film
regissøren Christiane Hein.
Hans nyeste roman Die
Orient-Mission des Leutnant
Stern (2018) er basert på
den sanne historien om
Edgar Stern som i 1914
smuglet 14 muslimske
fanger til Konstantinopel,
utkledd som sirkusartister.

Foto: Urban Zintel

Foto: Susanne Schleyer/
autorenarchiv.de

Foto: ninahanssen.no

47

48

JUDITH HERMANN
(DE)

VIGDIS HJORTH

LARS HOLMHANSEN

HELGE
HØIBRAATEN

FREDRIK HØYER

CORNELIUS
JAKHELLN

(f. 1970) er en tysk skjønn
litterær forfatter, i fremste
rekke novellist.
Hermann er født og opp
vokst i Vest-Berlin, og den
tyske hovedstaden er skue
plassen i flere av hennes
fortellinger. At hun i sin tid
var et stjerneskudd som
representerte en hel gen
erasjon, preger fremdeles
bildet av Hermann i media.
Hermann har perfeksjonert
novellesjangeren med sine
korthugde setninger og
detaljerte skildringer.

(f. 1959) debuterte som for
fatter i 1983 og har skrevet
rundt 30 bøker for både
barn og voksne. Hun har
blitt tildelt en rekke priser,
deriblant Gyldendalprisen
i 2011 for sitt samlede for
fatterskap og Kritikerprisen
2012 for Leve posthornet!
I 2014 mottok hun Brages
hederspris. I 2016 ble hun
nominert til Nordisk råds
litteraturpris for romanen
Arv og miljø. Flere av
Hjorths romaner er oversatt
til tysk.

(f. 1962) er frilans oversetter
og skribent. Han har
en magister i filosofi fra
Universitetet i Oslo med
en avhandling om Martin
Heideggers språkfilosofi i
Sein und Zeit. Holm-Hansen
bodde i Berlin fra 1988 til
1992 og fulgte forelesninger
ved Freie Universität Berlin.
Han har oversatt bl.a. Martin
Heidegger, Hans-Georg
Gadamer og Carl von
Clausewitz. For tiden jobber
Holm-Hansen med en bok
om Heidegger og nazismen.

(f. 1946) er filosof og profes
sor ved NTNU. Han var fra
2004 til 2009 norsk Henrik
Steffens-gjesteprofessor
ved Nord-Europa-instituttet,
Humboldt-universitetet
i Berlin. Høibraaten har
arbeidet med samfunnsteori
og politisk teori, særlig
i tysk tradisjon. Han har
blant annet publisert artikler
om den tyske filosofen og
sosiologen Jürgen Habermas.

(f. 1988) er en norsk poet
fra Drammen, bosatt på
Tøyen i Oslo. Han er mest
kjent for sine opptredener
med en særegen form for
performativ poesi, hvor
han opptrer i litterære,
musikalske og kulturelle
sammenhenger, på ulike
scener og arrangementer.

(f. 1977) er poet, forfatter og
musiker. I 2001 debuterte
han med diktsamlingen
Gebura Muse. Siden har
han utgitt flere romaner og
diktsamlinger.
Jakhelln spiller i bandene
Solefald, Sturmgeist og
G.U.T. For tiden bor han i
Kristiansand og Berlin.

Foto: Synne Øverland Knudsen

Foto: Cappelen Damm

Foto: Gaby Gerster

Foto: Agnete Brun

Foto: Privat

Foto: NTNU
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CHRISTIAN JANSS

CAMARA
LUNDESTAD JOOF

HELGE JORDHEIM

JURCZOK 1001 (CH)

ARVE JURITZEN

STEN INGE
JØRGENSEN

er førsteamanuensis i
tyskspråklig litteratur ved
Universitetet i Oslo. Fra 2002
til 2009 var han ledende
filolog ved utgaveprosjektet
Henrik Ibsens skrifter.
Han har utgitt en rekke
publikasjoner, blant annet
om Friedrich Hölderlin,
Heinrich v. Kleist, Rainer
M. Rilke, Henrik Ibsen, J.P.
Jacobsen, lyrikkteori og
edisjonshistorie.

(f. 1988) er en norsk-
gambisk scenekunstner og
dramatiker. Det kunstneriske
arbeidet hennes er i
hovedsak dokumentarisk og
tar for seg interseksjonalitet,
dekolonialisme og
normkritikk. I 2018 kom
essaysamlingen Eg
snakkar om det heile tida.
Joof er husdramatiker
på Dramatikkens hus i
2018/2019.

(f. 1971) er professor i
kulturhistorie ved Univer
sitetet i Oslo. Han har en
doktorgrad i tysk litteratur
og er tildelt H.M. Kongens
gullmedalje. Jordheim var
utgiver for Nietzsches sam
lede verker på norsk og har
skrevet om tysk litteratur og
filosofi i flere norske aviser
og tidsskrifter. Jordheim er
styreleder for Litteraturhuset
i Oslo.

(f. 1974) er en sveitsisk lyriker
og sanger. Han har siden
1998 opptrådt sammen med
forfatteren og musikeren
Melinda Nadj Abonji i
krysningspunktet mellom
litteratur, musikk og perfor
mance. Han regnes blant
Spoken Word-pionerene
i Sveits og har mottatt en
rekke priser for sitt arbeid.
Jurzcok 1001 bor i Zürich.

(f. 1960) er en journalist,
forfatter, redaktør, program
leder og TV-produsent.
Han etablerte også sitt eget
TV-selskap, Juritzen-TV, som
han solgte i 2001. I 2006
startet han eget bokforlag,
Juritzen Forlag. Han solgte
forlaget i 2019 til Strawberry
Publishing. Juritzen har
skrevet seks bøker.

(f. 1970) er journalist og
forfatter. Han arbeider som
utenriksjournalist i Morgen
bladet og har Europa og
Tyskland som spesialfelt.
Hans seneste bøker er
Tyskland stiger frem (2014)
og Vi som elsker Europa
(2018). I 2015 mottok han
Willy Brandt-prisen for sitt
arbeid med å formidle et
omfangsrikt bilde av dagens
Tyskland til norske lesere.

Foto: Juritzen forlag
Foto: jurczok1001.ch

Foto: Universitetsforlaget

Foto: Maria Gossé

Foto: Universitas

Foto: Kagge Forlag
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CHRISTINA KOCH
(DE)

TIM KROHN (CH/
DE)

MAREIKE KRÜGEL
(DE)

VOLKER
KUTSCHER (DE)

AMALIE KASIN
LERSTANG

RUTH
LILLEGRAVEN

jobber som koordinator
for Aksjon Soningstegn
Fredstjeneste (ASF) i Norge.
ASF tilbyr frivilligtjeneste
til utlandet, blant annet til
Norge og Tyskland.
Organisasjonens målsetting
er å fortsette refleksjonen
om andre verdenskrig. ASF
jobber som en motpol til
aktuelle former for rasisme
og diskriminering av
minoriteter.

(f. 1965) er en tysk-sveitsisk
forfatter og dramatiker.
Krohns største pågående
prosjekt finansieres via
crowdfunding. Temaet er
menneskelige følelser, og
publikum sender inn forslag
til hvilke Krohn skal skrive
om. Foreløpig har det
resultert i tre bøker.

(f. 1977) er en tysk skjønn
litterær forfatter. Krügel ble
født i Kiel og studerte ved
det tyske litteraturinstituttet i
Leipzig. I dag er hun bosatt
i Ulsnis utenfor Schleswig,
og hun er leder for skrive
laboratoriet ved Litteratur
huset i Hamburg.
Karakteristisk for Krügel er
kombinasjonen av ramme
alvor og svart humor på
grensen til det absurde.

(f. 1962) er en tysk forfatter.
Romanen Der nasse Fisch
ble raskt en bestselger
da den kom ut i 2007, på
norsk utgitt under tittelen
Babylon Berlin (oversatt
av Dag Biseth). Det er den
første boka om førstebetjent
Gereon Rath som opererer
i 30-tallets Berlin. Kutscher
har så langt skrevet sju
bøker om Gereon Rath, nå
aktuell som den internas
jonale TV-serien Babylon
Berlin.

(f. 1988) er forfatter og de
buterte i 2014 med romanen
Europa som hun ble
tildelt Tarjei Vesaas’
debutantpris for. Hennes
første diktsamling, Vårs,
kom i 2018.
Fra 2013 til 2016 var hun
redaktør for tidsskriftet
Fanfare.

(f. 1978) har siden debuten i
2005 skrevet en rekke bøker
i ulike sjangrer for barn og
voksne. For diktsamlingen
Urd (2013) mottok hun
Brageprisen og for Sigd
(2016) Nynorsk litteraturpris.
Hun debuterte som drama
tiker med forestillingen Cally
på Det Norske Teatret i 2018.
Samme år ga hun ut den
psykologiske thrilleren
Alt er mitt.

Foto: ASF

Foto: Susanne Schleyer

Foto: Peter von Felbert

Foto: Andreas Chudowski

Foto: Kristine Helliesen

Foto: Agnethe Brun
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EIVIND
LILLESKJÆRET

AUDUN LINDHOLM

ERLEND LOE

HELGE LUNDE

MAJA LUNDE

JONAS LÜSCHER
(CH)

(f. 1970) oversetter skjønn
litteratur og sakprosa. Han
er tildelt Bokhandelens
fagbokpris for oversettere
for sitt sakprosaoversetter
skap og Bastianprisen for
oversettelsen av Wolfgang
Herrndorfs Tschick – adjø,
Berlin!. Lilleskjæret har også
oversatt blant andre Juli
Zeh, Judith Hermann, Zsuzsa
Bánk og Frank Schätzing til
norsk, samt Heinz Schillings
biografi om Martin Luther.

(f. 1980) har siden 2007
vært redaktør for tidsskriftet
Vagant, som i 2013 ble kåret
til Årets tidsskrift av Norsk
Tidsskriftforening. Han har
redigert flere antologier,
blant annet om Ole Robert
Sunde og Stig Sæterbakken.
Han har også utgitt en rekke
fanziner og produsert syv
kortfilmer. Lindholm er
bosatt i Berlin.

(f. 1969) er forfatter, barne
bokforfatter og filmkritiker.
Han har blant annet utgitt
de kritikerroste romanene
Tatt av kvinnen (1993), Naiv.
Super. (1996) og L (1999),
som han ble tildelt Bok
handlerprisen for. Loe har
også utgitt flere barnebøker,
som serien om truckføreren
Kurt. På 2000-tallet har han
utgitt tre romaner om Dop
pler (Doppler (2004), Volvo
Lastvagnar (2008) og Slutten
på verden slik vi kjenner
den (2015).

(f. 1961) er leder for ICORN.
Fra 1998 til 2005 var han
leder for Kapittel, Stavanger
International Festival of
Literature and Freedom of
Speech. Samtidig var han
ansvarlig for Stavanger som
friby for forfulgte forfattere,
og arbeidet sammen med
Norske PEN for å utvikle
et fribynettverk både i og
utenfor Norge. Lunde var en
av grunnleggerne av ICORN,
the International Cities of
Refugee Network, og ble
ICORNs første leder, en still
ing han fremdeles innehar.

(f. 1975) vant både Fabel
prisen og Bokhandlerprisen
for Bienes historie, som
ble årets mest solgte bok
i Tyskland i 2017. Lunde er
utdannet medieviter med
en master fra Universitet i
Oslo. Hun har skrevet en
rekke barne- og ungdoms
bøker og manus til flere
tv-serier. For tiden gjør
Lunde stor suksess i de
tysktalende landene med
barneboka Snøsøsteren og
romanen Blå.

(f. 1976) er en sveitsisk
forfatter og essayist. Han
har en magistergrad og en
påbegynt doktorgrad i filo
sofi. Etter ni måneder som
gjesteforsker ved Stanford
University i 2014 avbrøt han
doktorgradsarbeidet fordel
for skrivingen. I 2018 var
Lüscher en av initiativtakerne
til solidaritetsaksjonen mot
nasjonalisme i Europa som
brakte hundretusener ut i
gatene den 13. oktober.

Foto: Privat

Foto: Niklas R. Lello

Foto: Tonje Skjervold
Foto: ICORN

Foto: Geri Born
Foto: Oda Berby
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BERNHARD L.
MOHR

MAIK MÜLLER (DE)

UTE NEUMANN

ASTRID NORDANG

MADS NYGAARD

HENRIK KEYSER
PEDERSEN

(f. 1978) er sakprosaforfatter
og forlagsredaktør. Han
har hovedfag i russisk og
bokdebuterte i 2017 med
Hvorfor stemmer russerne
på Putin? Som redaktør for
oversatt skjønnlitteratur hos
Cappelen Damm satser
han friskt på tyskspråklige
forfattere.

er leder for Martin
Roth-Initiative som jobber
med å beskytte og støtte
kunstnere og kulturformid
lere som aktivt fremmer
kunstnerisk frihet, demokrati
og menneskerettigheter.
Initiativet er et samarbeid
mellom ifa (Institut für
Auslandsbeziehungen) og
Goethe-Institut, og ble eta
blert av det tyske utenriks
departementet.

(f. 1972 i Vest-Berlin)
oversetter tyskspråklig
skjønnlitteratur, barnebøker,
sakprosa og filmtekster. Hun
har blant annet oversatt
Franzobel, Robert Seethaler
og Navid Kermani. I 2018 ble
hun nominert til Bastianpris
en for oversettelsen av Jenny
Erpenbecks Går, gikk har
gått og i 2019 til Kritiker
prisen for Erpenbecks Alle
dagers ende.

(f. 1964) er forfatter og
oversetter fra tysk og
italiensk. Hun har gjendiktet
tyskspråklige og italienske
poeter som Waterhouse og
Andreotto for tidsskriftene
Ny Poesi og Ratatosk, samt
Poesi i form av en rose
av Pier Paolo Pasolinis og
Dikt i utvalg av Nelly Sachs.
Fra tysk har hun også
oversatt romaner av blant
andre Timur Vermes, Astrid
Rosenfeld og David Safier.

(f. 1968) er konserndirektør
i Aschehoug. Han jobbet
fra 1992 til 2001 i forlagene
Oktober og Tiden,
og arbeidet fra 2007 i
Dagsavisen og Dagbladet,
deretter to år i ledelse- og
rådgivningsfirmaet Rokade.

(f. 1966) er utdannet ger
manist med en doktorav
handling om Hans Magnus
Enzensberger. Han jobber
som fagreferent for tysk
og filosofi på Universitets
biblioteket i Oslo. Keyser
Pedersen er også litteratur
anmelder i Klassekampen.

Foto: Goethe-institut

Foto: Privat

Foto: Maja Hattvang

Foto: Julia Granberg

Foto: Aschehoug
Foto: Universitetet i Oslo
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TERESA PRÄAUER
(AT)

MELANIE RAABE
(DE)

JULYA
RABINOWICH (AT)

CHRISTOPH
RANSMAYR (AT)

GUDRUN RATHKE
(DE)

ANNA RICHTER
(DE)

(f. 1979) er en østerriksk for
fatter, illustratør og bildekun
stner. Präauer er født i Linz
og oppvokst i Graz og St.
Johann im Pongau, og er i
dag bosatt i Wien. Hun stud
erte germanistikk i Salzburg
og Berlin og malerkunst
ved Mozarteum i Salzburg.
Präauers mest eksperimen
telle roman, Oh Schimmi,
skildrer det 21. århundret
med mye brutalitet, seksu
alitet og humor.

(f. 1981) er en tysk romanfor
fatter og journalist. Raabe
er født i Jena i delstaten
Thüringen i det tidligere
DDR. Hun vokste opp i en
liten landsby i Thüringen
før hun flyttet til Wiehl i
Nordrhein-Westfalen. Etter
en ungdomstid med bøker,
teater og dans, studerte hun
medievitenskap og litteratur
i Bochum. Deretter flyttet
hun til Köln for å jobbe som
journalist, før hun debuterte
som forfatter i 2015.

(f. 1970) er en østerriksk
forfatter, dramatiker, maler
og tolk. Rabinowich er født
i Leningrad (St. Petersburg)
og har bodd i Wien siden
hun var sju år gammel.
Hun utdannet seg til tolk
før hun begynte å studere
malerkunst og filosofi. Siden
2006 har hun vært tolk for
flyktninger i Wien. Hun har
også en fast spalte i den
østerrikske avisa
Der Standard.

(f. 1954) er en østerriksk
forfatter og dramatiker.
Ransmayr er født i Wels og
oppvokst i Roitham i del
staten Oberösterreich. Han
studerte filosofi og etnologi
ved universitet i Wien. Kjen
netegnende for Ransmayr
er hvordan han dikter fritt
rundt faktiske hendelser,
som i romanen Die letzte
Welt fra 1988 (norsk 1990,
Den siste verden, oversatt av
Sverre Dahl) og den lyriske
romanen Der fliegende
Berg (Det flyvende fjellet)
fra 2006.

(f. 1965) har vært kunstnerisk
leder av Sparda Storytelling
Festival i Kassel i syv år. I
tillegg til opptredener på
festivaler, kulturinstitusjoner,
museer, skoler og barne
hager, elsker hun å vandre
gjennom Tyskland med sine
historier. Rathke er sertifisert
av den tyske Forteller
foreningen og grunnlegger
av Netzwerk Erzählen.

(f. 1989) studerte littera
turvitenskap i München og
America Studies i Leipzig.
Hun har vært litterær
speider i New York og
har jobbet som agent for
utenlandslisenser i Danmark
og Tyskland. I 2017 etablerte
hun seg med eget agentur
og representerer en rekke
større og mindre tyske for
lag i Skandinavia.

Foto: Pauline Spatz

Foto: Universitetet i Oslo

Foto: Thomas Langdon

Foto: Michael Mazohl
Foto: Christian Faustus

Foto: Magdalena Weyrer
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HELGE RØNNING

DAVID SAFIER (DE)

FERDINAND VON
SCHIRACH (DE)

PHILIPP SCHOLZ
(DE)

KAI HANNO
SCHWIND (NO/DE)

CLEMENS J. SETZ
(AT)

(f. 1943) er professor
emeritus ved Institutt for
medier og kommunikasjon
(Universitetet i Oslo). Han
har bl.a. vært styreleder i
NFFO og Kopinor, redaktør
av Samtiden og kritiker i
Dagbladet og har skrevet
flere bøker om litteratur
og demokrati. Rønning var
medlem av Ytringsfrihets
kommisjonen og er svært
opptatt av spørsmål knyttet
til ytringsfrihet, litteraturog bokbransjepolitikk.

(f. 1966) er en tysk forfatter
og manusforfatter. Safier er
født og oppvokst i Bremen,
hvor han fremdeles bor. Han
er utdannet journalist og har
arbeidet for både radio og
fjernsyn. Siden 1996 har han
vært forfatter og manus
forfatter på heltid. I 2007
kom debutromanen Mieses
Karma (norsk Dårlig karma,
oversatt av Astrid Nordang)
som ble en internasjonal
bestselger.

(f. 1964) er en tysk forsvar
sadvokat og skjønnlitterær
forfatter, dramatiker og
essayist. Schirach ble født
i München og vokste opp
i nærheten Stuttgart. Han
studerte juss i Bonn og ble
utnevnt til dommer i 1994.
Hans spesialfelt er strafferett,
noe som gjenspeiles i hans
bøker. Han debuterte i 2009
med Forbrytelser. En slags
oppfølger til debuten kom
i 2012, Skyld. I 2018 kom
tredje del i serien, Straff.

(f. 1990) er musiker og
komponist. I 2014 vant han
Münchens jazzpris for unge
talenter sammen med ban
det sitt PLOT.
Philipp Scholz har holdt kon
serter verden over, i India,
USA, Polen, Latvia, Finnland,
Østerrike, Sveits, Frankrike
og Portugal. I 2015 etablerte
han en duo sammen med
forfatteren Nora Gomringer.

(f. 1976) er opprinnelig fra
Frankfurt og er førstea
manuensis ved Høyskolen
Kristiania. Schwind har en
doktorgrad i medievitenskap
og jobber også som re
gissør og forfatter. Sammen
med Ingrid Brekke lager han
podkasten Tyskerne.

(f. 1982) er en østerriksk
skjønnlitterær forfatter,
dramatiker og oversetter.
Setz er født og oppvokst i
Graz hvor han fremdeles
bor. Karakteristisk for Setz’
skrivestil er hvordan han
utfordrer sjangergrenser
og leserens forventninger.
I Bot: Gespräch ohne Autor
utfordrer han forfatter
intervjusjangeren.

Foto: Dennis Dirksen
Foto: Universitetet i Oslo

Foto: Michael Mann

Foto: Antje Kröger

Foto: Kühl Management

Foto: Max Zehrran
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ANNE SYNNØVE
SIMENSEN

TORE SLAATTA

RUNE SLAGSTAD

DAG SOLSTAD

STEFAN SPRANG
(DE)

MICHELLE
STEINBECK (CH)

(f. 1968) er cand.philol. fra
NTNU i Trondheim og The
University of Wisconsin,
USA. Hun har arbeidet som
skuespiller og frilansjour
nalist, og har blant annet
skrevet boken Kvinnen bak
fredsprisen. Historien om
Bertha von Suttner og
Alfred Nobel.

(f. 1957) er professor i
medievitenskap, forsker og
faglitterær forfatter. Han var
inntil nylig generalsekretær
i Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening og
ledet forskningsprosjektet
Kunst! Makt ved Univer
sitetet i Oslo (2012–2016).
Slaatta er i dag tilknyttet
Storbyuniversitetet i Oslo.

(f. 1945) er sosiolog, idé
historiker og rettsteoretiker.
Han har vært medredaktør
av PaxLeksikon, som han
også var initiativtaker til.
Fra 1984 til 2009 var han
ansvarlig redaktør for Nytt
Norsk Tidsskrift.
Rune Slagstad har vært
professor i ulike disipliner
ved Universitetet i Oslo
og Høgskolen i Oslo
og Akershus, og er nå
tilknyttet Institutt for
samfunnsforskning.

(f. 1941) er en av Norges
mest anerkjente og leste for
fattere og essayister med et
toneangivende forfatterskap
som har satt dype spor, og
som alltid har skapt både
begeistring og diskusjon.
Han har mottatt en rekke
priser for sitt forfatterskap,
blant annet Nordisk Råds
litteraturpris i 1989, Brage
prisen i 2006 og Svenska
Akademiens nordiske pris i
2017. Solstad har i en årrekke
vært delvis bosatt i Berlin.

(f. 1990) er en tyskspråklig
sveitsisk forfatter. Stein
beck er født i Lenzburg og
oppvokst i Zürich. Hun har
studert litterær skriving
ved det sveitsiske litteratur
instituttet i Biel. I dag bor
hun i Basel, hvor hun blant
annet er redaktør for Fabrik
zeitung og leder det såkalte
Babelsprech, et forum for
unge tyskspråklige lyrikere.

Foto: Pax Forlag

Foto: Tom Sandberg

(f. 1967) er en tysk forfatter
og journalist. Sprang er
født og oppvokst i Essen
og bor i dag i Essen og
Frankfurt am Main. Han
skriver for radio og flere
dagsaviser, blant annet
som litteraturanmelder. Han
begynte å skrive litterært
på midten av 1980-tallet, og
publiserte i antologier og
tidsskrifter. I Essen grunnla
han en gruppe for unge
forfattere i Ruhrområdet og
han var i flere år redaktør for
tidsskriftet for nye stemmer,
Konzepte.

Foto: Stine Moen
Foto: Tore Slaatta

Foto: Privat

Foto: Affolter/Savolainen
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ASBJØRN
STENMARK

SIMONE STIBBE
(DE)

SIMON STRANGER

PETER F.
STRASSEGGER
(NO/AT)

SIMON STRAUSS
(DE)

MARLENE
STREERUWITZ (AT)

(f. 1971) har hovedfag i litter
aturvitenskap og arbeider
som lærer og forfatter.
Han debuterte med prosa
samlingen Pølsedrømmer
og utga sist diktsamlingen
Bikkjeevangeliet. Våren
2019 er han aktuell som
gjendikter av Jan Wagners
Selvportrett med bisverm.

(f. 1980) er forlagssjef i
Skald. Hun kommer fra Halle
i Tyskland og er utdannet
ved Universitetet i Leipzig
med hovedfag i bok- og
kulturvitenskap og master
i norsk litteraturpolitikk.
Stibbe har tidligere jobbet
som forlagsredaktør i
Skald, og som barne- og
ungdomsbokredaktør i
Samlaget.

(f. 1976) har skrevet 14
bøker, for barn, ungdom
og voksne siden debuten
i 2003. Romanene er
oversatt til mer enn 20
språk. Stranger ble nominert
til Nordisk råds barne og
ungdoms-litteraturpris i 2014
for romanen De som ikke
finnes, og vant Riksmåls
prisen og Bokhandlerprisen
for dokumentarromanen om
krysningspunktet mellom
familiehistorie og krigs
historie i romanen Leksikon
om lys og mørke fra 2018.

(f. 1984) er en norsk-
østerriksk forfatter og
psykolog. Han debuterte i
2012 med romanen Stasia
som han ble tildelt Tarjei
Vesaas’ debutantpris for.
I 2015 utga han romanen
Før de henter oss, og i 2017
Slutten på flagget vårt. I
2018 debuterte han som
oversetter fra tysk med
Aglaia Veteranyis Hvorfor
barnet koker i polentaen.

(f. 1988) er en tysk forfatter
og journalist. Strauss er født
og oppvokst i Berlin, og han
er sønn av dramatikeren
Botho Strauss. Han har
studert klassisk filologi og
arkeologi og historie i Basel,
Poitiers og Cambridge,
og har en doktorgrad fra
Humboldt-universitetet i
Berlin. Siden 2016 har han
vært redaktør i Frankfurter
Allgemeine Zeitung. I 2017
debuterte Strauss som
forfatter med romanen
Sieben Nächte (norsk 2018,
Syv netter, oversatt av Gina
Tandberg).

(f. 1950) er en østerriksk for
fatter, dramatiker, regissør
og samfunnsdebattant. Hun
har studert slavistikk og
kunsthistorie i Wien, og har
vært forfatter siden 1986. I
dag bor hun i Wien, London
og New York. Streeruwitz
regnes som en av Øster
rikes viktigste feministiske
stemmer og har blant
annet skrevet romanene Die
Schmerzmacherin (2005) og
Yseut (2016). Hun har også
skrevet skuespill.

Foto: Tom Hovinbøle

Foto: Tove K. Breistein

Foto: André Løyning

Foto: Fredrik Arff

Foto: Martin Walz

Foto: Marija Kanizaj
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ERLE MARIE
SØRHEIM

EVEN TEISTUNG

HELENE URI

ARILD VANGE

ELIN NESJE VESTLI

ØYSTEIN VIDNES

(f. 1982) er kritiker, forfatter
og journalist med en mas
tergrad i filosofi og estetikk.
Hun skriver blant annet for
Dagbladet og Vinduet. I
2015 utga hun boka Berlin.
100 opplevelser og i 2018
Til Berlin faller. Nordmenn i
Det tredje riket. Sørheim er
bosatt i Berlin.

(f. 1992) er redaktør i
Bokvennen Litterær Avis,
skribent og redaksjons
medlem i Litteratur på Blå.
Han har en mastergrad i
litteraturvitenskap om W.
G. Sebald, Walter Benjamin
og historieskriving, og har
publisert bokomtaler, essays
og artikler om tysk litteratur
og kultur i en håndfull ulike
publikasjoner.

(f. 1964) er forfatter. Hun
har doktorgrad i anvendt
lingvistikk og er professor II
ved Norsk barnebokinstitutt.
Helene Uri har skrevet rundt
tredve bøker, derav åtte
romaner. Hun er oversatt
til atten språk. I 2018 ble
hun tildelt Brageprisen i
kategorien sakprosa for
Hvem sa hva?. Hun er
medlem av Det Norske
Akademi for Språk og
Litteratur.

(f. 1955) er forfatter og over
setter. Han debuterte i 1990
med romanen Ene og Alene
og har utgitt åtte diktsam
linger. Hans siste bok var ro
manen Livet i luftene (2018).
Vange har to ganger blitt
nominert til Kritikerprisen for
beste oversettelse, og i 2016
ble han nominert til Bastian
prisen for Under byggingen
av den kinesiske muren av
Franz Kafka. Vange er bosatt
i Trondheim og Bamberg.

(f. 1961) er professor i
tyskspråklig litteratur og
kulturkunnskap ved Høg
skolen i Østfold. Hun er fag
ansvarlig for tysk, sveitsisk
og østerriksk litteratur for
Store Norske Leksikon og
blogger om tysk litteratur og
film på Tyskbokhylle.
Hennes nyeste publikasjoner
handler om tyskspråklige
forfattere med et annet
førstespråk enn tysk, deri
blant Julya Rabinowich og
Melinda Nadj Abonji.

(f. 1976) er designer, forfat
ter, oversetter og illustratør.
Han er opprinnelig littera
turviter og var med å starte
mikroforlaget Gasspedal i
2000. Han var også desig
neren bak kulturtidsskriftet
Vagant fra 2005 til 2013. Han
ble tildelt Kritikerprisen for
beste oversettelse i 2018 for
Musils Tre kvinner.

Foto: Julie Pike

Foto: Lena Knutli

Foto: Kagge Forlag

Foto: Jan Alsaker

Foto: Høgskolen i Østfold

Foto: Skald forlag
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JAN ERIK VOLD

JAN WAGNER (DE)

BETTINA WILPERT
(DE)

BENJAMIN YAZDAN

HANNE ØRSTAVIK

PÅL H. AASEN

(f. 1939) er poet, essayist,
oversetter, kulturdebattant
og plateartist. Han er
et sentralt medlem av
Profil-kretsen og kanskje
spesielt kjent for sine
diktopplesninger til jazz
akkompagnement med
kjente musikere som Chet
Baker, Jan Garbarek og
Egil Kapstad. Fra tysk har
Vold oversatt flere verker av
Peter Bichsel.

(f. 1971) er en tysk forfatter
og oversetter, hoved
sakelig av lyrikk. I 2017 ble
Wagner tildelt Tysklands
største litteraturpris, Georg
Büchner-prisen, for sitt
forfatterskap. Ifølge juryen
er diktene hans oppstått
i dialog med store lyriske
tradisjoner, men er likevel
tvers igjennom samtidige.
Hans poetiske språk
kunst kjennetegnes av et
nysgjerrig og følsomt blikk
på alle livets små og store
fenomener.

(f. 1989) er en tysk skjønn
litterær forfatter. Wilpert
har studert kulturvitenskap,
anglistikk og litterær skriv
ing. I dag bor hun i Leipzig,
hvor hun blant annet under
viser i tysk som fremmed
språk. Hun har publisert
flere tekster i tidsskrifter som
Bella Triste, Metamorphosen
og Outside the Box.

(f. 1992) er masterstudent i
litteraturvitenskap, kritiker i
Klassekampen og Bok
vennen Litterær Avis,
og redaksjonsleder for
Litteratur på Blå. Yazdans
masteroppgave handler om
barndom og estetisk erfar
ing hos Walter Benjamin og
Virginia Woolf.

(f. 1969) er forfatter. Hun
debuterte med punkt
romanen Hakk i 1994 og
fikk sitt gjennombrudd med
Kjærlighet i 1997. Ørstavik
har blant annet mottatt
Doblougprisen (2002) og
Aschehougprisen (2007) for
sitt forfatterskap. Hennes
romaner er oversatt til en
rekke språk, deriblant tysk.

(f. 1977) er skjønnlitterær
og faglitterær oversetter
og ble tildelt Bokhandelens
sakprosapris til oversettere
i 2015 for Roberto Savianos
ZeroZeroZero. Han har blant
andre oversatt Volker Kutscher
og Terézia Mora fra tysk. Han
sitter i Kulturrådets vurder
ingsutvalg og er medlem av
Oversetterutvalget i Norsk
faglitterær forfatter- og
oversetterforening. Aasen er
bosatt i Basel.

Foto: Ulla Montan

Foto: Nadine Kunath

Foto: Privat
Foto: linonono

Foto: Linda B. Engelberth

Foto: Privat
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ARRANGØRENE

TAKK

En stor og hjertelig takk til alle som har bidratt til festivalens
tilblivelse og gjennomføring!
Vi vil rette en spesiell takk til festivalens hovedsponsor:
Bergesenstiftelsen.
En hjertelig takk til alle festivalens øvrige sponsorer:
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Bak f.v. prosjektkoordinator Sonja Wiik, kunstnerisk leder Erik Fosnes Hansen, Merete Franz (Norsk
faglitterær forfatter- og oversetterforening), Ingunn Tveide (Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen),
faglig leder Helge Rønning og Elisabeth Beanca Halvorsen (Norsk Oversetterforening).
Foran f.v. leder for æresgjestprogrammet til Frankfurter Buchmesse Simone Bühler, leder for
internasjonale prosjekter ved Frankfurter Buchmesse Bärbel Becker, Jeanette Warnick Danzer
(Goethe-Institut Norwegen) og Martin Bach (direktør for Goethe-Institut Norwegen).
Foto: Sverre Gunnar Haga, NFFO.

Festivalen blir arrangert gjennom et samarbeid mellom
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, Frankfurter Buchmesse,
Goethe-Institut Norwegen, Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening samt Norsk Oversetterforening. Erik Fosnes
Hansen er festivalens kunstneriske leder og professor Helge Rønning
er faglig leder for prosjektet. Sonja Wiik er prosjektkoordinator.
Arrangementskomiteen består av Den norsk-tyske Willy Brandt-
stiftelsen ved daglig leder Ingunn Tveide og Goethe-Institut
Norwegen ved direktør Martin Bach og førstekonsulent i kultur
avdelingen Jeanette Warnick Danzer. Fra Norsk Oversetterforening
deltar styremedlem Elisabeth Beanca Halvorsen og fra Norsk
faglitterær forfatter- og oversetterforening leder i Oversetterutvalget
og varamedlem i styret Merete Franz. Bärbel Becker, leder for
internasjonale prosjekter, representerer Frankfurter Buchmesse
i komitéen. Prosjektkoordinator er Sonja Wiik, professor Helge
Rønning er festivalens faglige leder og forfatter Erik Fosnes Hansen
erkunstnerisk leder for festivalen.

Anders Jahres Humanitære stiftelse | Bokvennen | 
Cappelen Damm Forlag | Det Norske Akademi for Språk og Litteratur
Den norske Forleggerforening | Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen
Deutsche Botschaft Oslo | Deutsche Zentrale für Tourismus
Frankfurter B uchmesse | Fritt Ord | Goethe-Institut
Gyldendal Norsk Forlag | H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)
Kagge Forlag | Kulturrådet | Nasjonalb iblioteket – Bokåret 2019
NORLA | Norsk faglitterær f orfatter- og o versetterforening
Norsk Oversetterforening | Ö sterreichische Botschaft Oslo
Oslo kommune | Pro Helvetia | Schweizerische Botschaft in
Norwegen | Utenriksdepartementets i nformasjonsordning
om europeisk samarbeid | Visit Frankfurt m.fl.
Tusen takk til Aksjon Soningstegn Fredstjeneste, Wiggo Andersen,
Thomas Boehm, Bokvennen Litterær Avis, Tor Bomann-Larsen,
Ingrid Brekke, Simone Bühler, Sverre Dahl, Erika Fatland, Ingvild
Folkvord, Maria Kjos Fonn, Ninja Frahm, Halldór Guðmundsson,
Vigdis Hjorth, ICORN, Helge Jordheim, Sten Inge Jørgensen, Kafé
Oslo, KORD/Julie Wennesland, Kulturmeglerne, Litteraturhuset i
Oslo, Tore Namstad, Henrik Keyser Pedersen, Anna Richter, Kai
Schwind, Sjampus, Simon Stranger, Erle Marie Sørheim, Tanum
bokhandel, Even Teistung, Gunnar R. Totland, Tyskforum, Universi
tetet i Oslo, Tobias Voss, Andreas Wiese, Benjamin Yazdan og enda
mange flere for uvurderlig hjelp og støtte underveis i prosjektet.
Vi takker alle våre gjester og deltakere fra Tyskland, Østerrike, Sveits
og Norge, og ikke minst: EIN HERZLICHES DANKESCHÖN til alle
våre frivillige som har kommet fra fjern og nær for å hjelpe oss med
å få tre dager med tyskspråklig litteraturfest i Oslo vel i havn.
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TRYKK: 07 Media
DESIGN: Julie Wennesland for KORD
REDAKSJON: Merete Franz, Elisabeth Beanca Halvorsen
& Ingunn Tveide
UTGIVER:
«Tysk-norsk Litteraturfestival. På vei til Frankfurt» ved arrangørene:
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, Frankfurter Buchmesse,
Goethe-Institut Oslo, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
og Norsk Oversetterforening.
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