
Fire dage 
med 
litteratur
Den 8.-11. juni på Horsens Bibliotek 

Du behøver 
ikke deltage

alle dage

#horsenslæser



Bibliotek i lommen?
Hele biblioteket i én app - lån, reserver, 
find inspiration, se arrangementer. Hent 
appen Biblioteket, hvor du henter apps.

Forfattere.
Foredrag.
Fællesskab.
Lige midt i kulturskoven 
Velkommen til fire formiddage, hvor vi sammen 
vil glæde os over litteraturen og de mange gode 
læseoplevelser, den byder på. 

I bedste højskoleånd begynder vi hver morgen 
med et par sange og en kortere tale. Derefter 
byder dagene på et afvekslende program med 
forfatterbesøg, foredrag, oplæsning og en snak 
om gode bøger. Undervejs holder vi en lang kaf-
fepause – der skal nemlig også være tid til at 
snakke med hinanden.

Hvor foregår det?
Alle arrangementer foregår på Horsens Bibliotek, 
Salen, undtagen arrangement tirsdag den 9. juni 
med Sabrina Koch, som finder sted hos Komedie-
huset i Skolegade.

Hvor køber jeg billetter?  
Køb billet fra 1. april på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker.  Pris: 1 dag 75 kr. - 4 dage 
250 kr. 



M
andag

Vi synger morgensang med litteraturformidler og tidli-
gere højskolelærer Charlotte Kastberg Kæseler.

Kl. 9.00 – 9.15 

Forfattere.
Foredrag.
Fællesskab.

Mandag den 8. juni

Biblioteksleder Claus Hagstrøm Hansen byder velkom-
men til Litteraturdage.

Kl. 9.15 – 9.30 

Line Peters, Cand. mag. i Nordisk sprog og litteratur, for-
tæller om Karl Ove Knausgårds forfatterskab. Knaus-
gård er især kendt for kæmpeværket Min kamp.

Kl. 9.30 – 10.15 

Lise Vandborg fra Litteratursiden fortæller om litterære 
tendenser fra 10’erne, bl.a. Iben Mondrup, Dy Plambeck, 
Jonas Eika og Kristian Bang Foss.

Kl. 10.45 – 11.30 

Vi skal nyde dagens digt

Kaffepause med rundstykker - kl. 10.15-10.45

Ole Sønnichsen, Forlaget Storyhouse, fortæller om Jo-
hannes Møllehave - en af Danmarks største fortællere 
og forkyndere med historier om kristendom, livet, dø-
den og alt det midt imellem.
Kl. 11.45 – 13.00 

Pause - kl. 11.30-11.45



Du kan hurtigt
få brug for 
en god bog.
#horsenslæser



Tirsdag
Vi synger morgensang med Helle Walsted Frandsen og 
Walter Søren Hansen, Horsens Bibliotek.

Kl. 9.00 – 9.15

Tirsdag den 9. juni

Hvad kan vi gøre for at fastholde børnenes læselyst? 
Anna Mathilde Nielsen, børnebibliotekar på Horsens 
Bibliotek og småbørnsmor, deler sine tanker, idéer og 
erfaringer.
Kl. 9.15 – 9.30 

Med udgangspunkt i bogen Horsens i årtier, 1960´ erne 
fortæller Merete Bøge Pedersen, museumschef Muse-
um Horsens, om byens historie i et årti, hvor forandrin-
gerne var store.
Kl. 9.30 – 10.15 

Charlotte Kastberg Kæseler, litteraturformidler og tid-
ligere højskolelærer, fortæller om Henning Mortensens 
forfatterskab. Fra mordplaner til rovfugle, debutdigte, 
romanserie og en Sondrup-trilogi. 
Kl. 10.45 – 11.30 

Vi skal nyde dagens digt

Kaffepause med rundstykker - kl. 10.15-10.45

Pause - kl. 11.30-11.45

Besøg på Komediehuset i Skolegade. Skuespiller og 
teaterkonsulent Sabrina Koch opfører H.C.Andersens 
eventyr Klods Hans - varighed ca. 40 min.

Kl. 12.00 – 13.00 

Du kan hurtigt
få brug for 
en god bog.



Vi synger morgensang med Helle Walsted Frandsen og 
Walter Søren Hansen, Horsens Bibliotek.

Kl. 9.00 – 9.15 

Læsning af skønlitteratur åbner verden og træner vores 
empati-muskel - derfor er det vigtigt at læse. Marie 
Hastrup Sørensen, forlaget Modtryk, taler om hvordan 
”a book a day keeps reality away.”
Kl. 9.15 – 9.30 

Nanna Rørdam Knudsen, forlaget Modtryk fortæller om 
Håkan Nessers forfatterskab. Han er kendt for serier-
ne om Van Veeteren og Gunnar Barbarotti, men også 
mange enkeltstående romaner.
Kl. 9.30 – 10.15 

Charlotte Jørgensen, forlaget Grif, fortæller om Lars 
Saabye Christensens forfatterskab. Hun har særligt 
fokus på trilogien Byens spor, som er blevet kaldt et  
mesterværk og har fået overstrømmende anmeldelser. 
Kl. 10.45 – 11.30 

Vi skal nyde dagens digt

Kaffepause med rundstykker - kl. 10.15-10.45

Pause - kl. 11.30-11.45

Onsdag den 10. juni



Vibeke Marx har skrevet mange bøger både for børn og voksne. Hendes 
bøger er kendetegnede af en fintmærkende sans for persontegninger og 
menneskelige relationer. I dag fortæller hun især om sin nyeste roman, 
Jord og hjerte.

Kl. 11.45 – 13.00 

O
nsdag



Vi synger morgensang med litteraturformidler og tidli-
gere højskolelærer Charlotte Kastberg Kæseler.

Kl. 9.00 – 9.15 

Vi har en rig tradition for hjemstavnslitteratur med for-
fattere som Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen. I dag 
er genren dukket op igen. Ltteraturformidler og tidligere 
højskolelærer Charlotte Kastberg Kæseler fortæller.
Kl. 9.15 – 9.45 

Karin Hviid, Horsens Bibliotek, læser op fra Lejligheds-
sange af Stine Pilgaard og Nina Wegner, ligeledes Hor-
sens Bibliotek, fra Erling Jepsens Den sønderjyske farm.

Kl. 9.45 – 10.15 

Peter Bejder, redaktør Aarhus Universitetsforlag, fortæl-
ler om 100 danmarkshistorier, der sætter kendte sider 
af vores fælles historie i nyt perspektiv - og viser andre 
og mere ukendte sider af vores historie.
Kl. 10.45 – 11.30 

Vi skal nyde dagens digt

Kaffepause med rundstykker - kl. 10.15-10.45

Pause - kl. 11.30-11.45

Torsdag den 11. juni



Lotte og Søren Hammer har sammen skrevet 10 meget populære krimi-
nalromaner med Konrad Simonsen som gennemgående figur. I dag for-
tæller de om deres nye romanserie, Venner og fjender, der udspiller sig 
i årene 1939-45, hvor vi følger en dansk-jødisk kvinde fra København og 
en dansk-tysk mand fra grænselandet gennem krigens brændpunkter.

Kl. 11.45 – 13.00 

Torsdag



Biblioteket er
en skov
af litteratur.
Ved du hvad du går glip af? 
Her er hyggelige læsekroge med behagelige 
lænestole og plads til fordybelse.

Her er læssevis af læseoplevelser på lydbog 
eller e-bog direkte fra eReolen - vi hjælper dig. 

Her er spændende Litteratursaloner, hvor ild- 
sjæle folder litteraturen ud.

Her er digitale indgange til litteraturen, fx Litte-
ratursiden og Forfatterweb.

Her er et passioneret personale, som er klar 
med anbefalinger, vejledning og hjælp.

Her kan du låne et mødelokale til din helt pri-
vate læsegruppe...

...eller måske deltage i én af de etabelerede 
læsegrupper - bare spørg os.

Go’ fornøjelse



Biblioteket er
en skov
af litteratur.

#horsenslæser



Horsens kommunes biblioteker
Tobaksgården 12
8700 Horsens
Telefon: 76 29 24 00
E-mail: bibliotek@horsens.dk

www.horsensbibliotek.dk




