
Forfatterseminaret 
Velkommen til forfatterseminaret! Faglig oppdatering og sosialt møtepunkt under Nordens 
største litteraturfestival. Seminaret henvender seg til alle som skriver – publisert eller 
upublisert. 

Det tradisjonsrike Forfatterseminaret er et samlingspunkt for forfattere under Norsk 
litteraturfestival, der Nansenskolen er en av de lokale samarbeidspartnerne. 

Som seminardeltaker tar du del i programmet for festivalen mens du bor på Nansenskolen 
sammen med dine forfatterkolleger. Deltakerne vil også ha egne programposter utenom 
seminarprogrammet. 

Seminaret arrangeres av Nansenskolen i samarbeid med Norsk Forfattersentrum og Norsk 
Litteraturfestival – Sigrid Undsetdagene. 

Påmelding hos Forfattersentrum. 
 

Program 
Tirsdag 25. mai 
15.00 – 18.30: Hovedankomst 
Registrering, innlosjering, informasjon etc. Suppe & brød i spisesalen. 
17.30 – 18.30: Samling, medbragt en tekst, en tanke, litt vin. Vi møtes i peisestua til sosialt 
samvær og litterært fokus. 
19.00 Litteraturfestivalens åpningsforestilling, Maihaugsalen. Les mer her. 

Onsdag 26. mai 
08.00 – 09.15: Frokost 
09.15 – 09.30: Velkomst og oppstart – oppmøte i Storsalen, Nansenskolen 
09.30 – 10.30: Kyrre Andreassen: Om å skrive som en kvinne, i Storsalen, Nansenskolen 
Kyrre Andreassen arbeider for tiden med en roman fortalt fra en kvinnes perspektiv. Hvordan 
går han frem i møte med denne utfordringen? Og hvorfor har han valgt dette grepet? Kyrre 
Andreassen har blitt nominert til Brageprisen to ganger, for Barringer (1999) og for For øvrig 
mener jeg Karthago bør ødelegges (2016). 
10.45 – 11.30: Ingvild Christine Herzog: Hvordan fungerer litteratur-Norge? Om det litterære 
økosystemet. 
De fleste forfattere kjenner godt sitt eget lille hjørne av den litterære andedammen. Men 
hvordan henger det hele sammen? Hvor skjøre er mekanismene som – i beste fall – lar oss 
trives der vi er? Og hvordan påvirker pandemien tingenes tilstand? Leder av Norsk 
Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog, tegner og forteller. 
11.45 – 12.30: Karoline Brændjord: Om å finne en form. I Storsalen, Nansenskolen 
Det hører til sjeldenhetene at en diktdebut omfavnes av så vel kritikerne som av et bredt, 
lesende publikum, men Karoline Brændjords Jeg vil våkne til verden har klart nettopp det. 
Boka er nominert til både Kritikerprisen og Tarjei Vesaas’ debutantpris i år, og er allerede 
kommet i nytt opplag. Jeg vil våkne til verden er en sterk bok om å leve videre etter at en mor 
har tatt sitt eget liv. I dette foredraget reflekterer poeten rundt hvordan hun har gått frem for å 
finne en form som kan bære i møte med opprivende erfaringer. 



12.45 – 13.45: Lunsj 
14.00 – 15.00: Bjørnsonforedraget, Litteraturhus Lillehammer 
Vi reiser i samlet flokk til Litteraturhuset for å få med oss årets Bjørnsonforedrag. Mer 
informasjon kommer så snart årets Bjørnsonprisvinner er annonsert! 
15.30 – 16.30: Bjørnsonsamtalen, Litteraturhus Lillehammer 
Mer informasjon kommer så snart årets Bjørnsonprisvinner er annonsert! 
18.00 – 22.00: Mini-hagefest på Nansenskolen 
Nansenskolens store, årvisse hagefest er satt på vent av smittevernhensyn, men vi trenger ikke 
sitte inne og sture av den grunn. Så sant været tillater det, arrangerer vi mini-hagefest ute i 
Nansen-hagen for dem som bor på internatet under festivalen, og åpner ikke for flere eksterne 
gjester enn at vi trygt kan flytte inn hvis regnet skulle overraske oss. Det blir DJ, grilling, og – 
ikke minst – åpen mikk! Om dette ikke blir festivalens største fest, skal vi uansett sørge for at 
det blir den triveligste! 

Torsdag 27. mai 
08.30 – 10.00: Frokost 
10.00 – 11.00: En samtale om hvordan man livnærer seg som forfatter. Ved Martin 
Ingebrigtsen (Norsk Forfattersentrum) og Anna Kleiva. 
12.30 – 13.30: Lunsj 
13.30 – 15.00: Skjønnlitterær erfaringsutveksling 
Deltakerne inviteres til å legge frem en tekst (publisert eller upublisert) og kommentere 
arbeidet med den – og få kommentarer av hverandre. Arbeid i grupper. Ved Martin 
Ingebrigtsen og Marius Emanuelsen. 
17.30 – 19.00: Felles middag 
19.00 – 22.00: Litterær festforestilling i Maihaugsalen.  

Fredag 28. mai 
08.30 – 10.00: Frokost & utsjekk 

 

Praktisk info 
Kursdato: 25.-28. mai 
Sted: Lillehammer 
Varighet: 4 dager 
 

Pris 
Kr 3750,- 
Inkluderer tre overnattinger på internat, måltider, minihagefest og festivalpass. 

 


