Program for Litteraturdagen på Portåsen 13.10.18
12.00 – 13.00

Program for barn
Hva skjer etter siste side?
Stian Hole forteller og viser bilder fra sine bøker.
En lystbetont og visuell stund for barn fra 6 – 99
år

13.00 – 14.00

Løk fra Tasmania og kål fra Hokksund
Øivind Hånes kåserer om mat

14.00 – 15.00

Lunsj – Kjøpes separat

15.00 – 16.45

«Bademester» Trine Bye inviterer til dypdykk i
forfatterskapet til:
Rune Christiansen, Mona Høvring og Helene Uri

17.00 – 18.00

Opplesning fra egne bøker
v/Ellen Hofsø, Arne Årskaug og
Kyrre Andreassen

18.30 - 22.00

Middag med musikk v/ Madeleine Holden og
Jon Wold
Diktopplesning v/Ole Hammerborg
Middag bestilles og betales separat

Påmelding til Litteraturdagen via https://ticketco.events/
Begrenset antall plasser
Pris for barneforestillingen kr 50,Pris for hele dagen kr. 150,-

Om forfatterne:
Stian Hole f. 1969, er fra Øvre Eiker, nå bosatt i Oslo
Er utdannet illustratør fra Kunst- og håndverkskolen i Oslo. Han er født
og oppvokst i Hokksund. Bildebøkene hans kalles gjerne
«allalderbøker» og har ofte eksistensielle temaer. Han har mottatt
Brageprisen for «Garmanns sommer» og «Garmanns hemmelighet».

Øivind Hånes f. 1960 i Nedre Eiker, nå bosatt i
Køln i Tyskland
Er forfatter, komponist og plateprodusent.
Han er oversatt til tysk, russisk og italiensk. For romanen «Pirolene»
(2006)ble han nominert til Nordisk Råds Litteraturpris. I tillegg til sitt
skjønnlitterære forfatterskap, har Hånes gitt ut en rekke faktabøker
om mat og vin.

Rune Christiansen f. 1963. Bosatt i Vestfossen
Er både lyriker og romanforfatter. I 2011 overtok han det kunstneriske
ansvaret for forfatterstudiet i Bø. Han ble tildelt Brageprisen for boka
«Ensomheten i Lydia Enermanns liv». Rune Christiansen har gitt ut 9
romaner og fått flere priser.

Mona Høvring f. 1962. Bosatt i Vestfossen
Har gitt ut flere diktsamlinger. Hennes første roman «Noe som hjelper»
utkom nylig i Danmark og fikk svært gode kritikker. Høvrings tredje
roman «Camillas lange netter», utkom i 2013 og ble nominert til
Nordisk Råds litteraturpris. Hun fikk Språklig samlings litteraturpris i
2012.

Helene Uri f. 1964. Bosatt i Oslo
Hun er forfatter og språkforsker. Hun har skrevet bøker for barn og
ungdom om språk og debuterte som romanforfatter i 2001 med «Dyp
rød». Har gitt ut en rekke bøker, bl.a.
«Hålke» og «De beste blant oss». Hun er nå språkspaltist i Aftenposten.

Arne Henning Årskaug f. 1985 i Førde. Bosatt i Oslo
Forfatter og bibliotekar i Nedre Eiker. Tidligere elev ved
Forfatterstudiet i Bø og Skrivekunstakademiet i Hordaland. Sist utgitt
«Utstyrstekstar» 2015.

Kyrre Andreassen f. 1971. Bosatt i Drammen
Forfatter og lærer i skapende skriving ved Buskerud folkehøyskole.
Han debuterte i 1997 med novellesamlinga «Det er her du har venna
dine».
Har vært nominert til Brageprisen. Mottok i 2007 Sultprisen for sitt
forfatterskap.
Hans siste bok «For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges», ble
nominert til Brageprisen.

Ellen Hofsø f. 1948 i Bodø. Bor halve året i
Nedre Eiker/Bodø
Forfatter og sosionom. Har jobbet innen psykiatri, barnevern og rus.
Debuterte som forfatter i 1984 med «Ingen utgang», en sterkt kritisk
bok til daværende institusjonspsykiatri. Har til sammen gitt ut ni bøker,
tre skjønnlitterære, to barnebøker og fire ungdomsromaner.

