
Torsdag 27. til
Søndag 30. juni
2019

Foregår på Herregården i Larvik, Larvik bibliotek og Larvik kirke
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Velkommen!
Vi er både stolte og glade over å få presentere den sjette 
utgaven av Larvik og Stavern Litteraturfestval. I år har vi 
flyttet til Herregården i Larvik, og vi gleder oss til en magisk 
festival i litteraturens tegn, satt i denne helt unike 1700-talls 
rammen. Aldri tidligere har så mange forfattere gjestet 
festivalen. Vi starter torsdag med program for innbudte 
barnehager. Fredag formiddag står i poesiens tegn, før det 
er offisiell festivalåpning, utdeling av Wildenveys poesipris 
og kriminell aften. Lørdag byr vi på program fra tre 
scener, og bestreber oss på å ha et tilbud for alle - uansett 
alder og litterær preferanse. Vi er også veldig stolte av å 
kunne skilte med en rekke debutanter og er trolig en av få 
litteraturfestivaler her til lands med hovedvekt av kvinner. 
Søndag avsluttes festivalen, med poetisk gudstjeneste hvor 
Levi Henriksen gjester som predikant.

Larvik og Stavern Litteraturfestival arrangeres  i samarbeid med Larvik kommune, Poesiparken, Poesiparkens venner, Herman 
Wildenveys poesipris, Larvik Museum - Vestfoldmuseene, Forlagshuset i Vestfold, Larvik kirke og Larvik bibliotek.

Billetter: Boksalg:

Mat: NB!

• Festivalpass:  420,-  
 Dagspass:  280,-
• Billetter kjøpes i døren eller på    
 loslitteraturfestival.ticketco.events
• Bestilte pass kan hentes på Larvik bibliotek, Norli  
 Amfi i Larvik, eller i døren.

Norli selger bøkene til deltagende 
forfattere både fredag og lørdag.

En rekke andre forfattere stiller 
også med stand og selger sine egne 
bøker i Borggården lørdag. 

The Grill Pit står for 
servering av variert mat 
og drikke under hele 
festivalen.

Mulighet for kjøp 
av kaffe og vafler i 
Borggården lørdag.

• Det er røykeforbud på hele Herregårds-området,   
 så røykere må benytte plassen ved fonteneparken og fortau på  
 andre side av veien.
• Borggården er steinbelagt, så ta på gode sko. All ferdsel på   
 eget ansvar. 
• Scenen i storsalen er i annen etasje, uten heis. Begrenset   
 antall plasser – vær tidlig ute.
• Festivalkontoret finnes bak scenen i Borggården.
• Parkering - Det er rikelig med gratis parkeringsplasser  
 i nærområdet.

Herregårdsvandring
Ekstra!

Lørdag kl. 12, 14 og 17.

billetter fås på 
festivalkontoret, begrenset 

antall plasser!
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NB Lørdag - Gratis inngang for barn under 16 år før klokken 16:00.



Torsdag 27. Juni Fredag 28. Juni

Barnas Dag11:00 og 13:00
Storsalen NB! Inviterte Barnehager 01

Litteratur-vorspiel11:00
Larvik Bibliotek Gratis 04

Tegnestund med 
Hans-Jørgen Sandnes

Sang og høytlesning med 
Onkel Snurretulleball

Erik Johansen – også kjent som Onkel 
Snurretulleball - er melodimaker, eventyr- og 
tekstforfatter. Onkel Snurretulleball spiller 
gitar og mandolin, men er spesielt god til å spille 
på slurva. Han har fått utgitt tre musikalske 
eventyr på CD: Trollkjerringas hemmelighet, 
Gubben Bælabæla og den dumme fabrikken 
og Nam-nam. Disse eventyrene har også blitt 
sendt i NRKs – barnetimen for de minste.

Illustratør og tegnefilmskaper Hans Jørgen 
Sandnes står bak tegnefilmene til Prøysens 
barnesanger, kjent fra NRK Super. I tillegg 
lager han bøkene om «Detektivbyrå nr. 2» 
sammen med forfatter Jørn Lier Horst, 
og illustrerer de nye utgavene av Anne-
Cath. Vestlys «Mormor og de åtte ungene». 
Nå kan du bli med bak kulissene på hans 
bøker og tegnefilmer. I tillegg kan du lære  
morsomme tegnetriks!

Her kan du oppleve poesi, i alle dets former. 
Brit Elisabeth Haagensli og Amund 
Karlsen leser Wildenvey, vinner av VM i 
slampoesi, Evelyn Rasmussen Osazuwa, 
kommer, Instapoet Maria Bye Brattbakk 
er der, Fribyforfatter Wesam Almadani 
kommer, Gunhild Anna Barsleth er der og 
gruppen Apropos fremfører sin helt særegne 
miks av tekst og musikk. Det blir også åpen 
mikrofon og diktkonkurranse. Vinneren blir 
offentliggjort på festivalen.

02

03
Poesivandring15:00

Poesiparken Gratis 05

De fleste er sikkert kjent med Poesiparken, 
som ble startet i 2006 etter en idé fra Louis 
Jacoby. Konseptet går ut på at dikt og 
litterære sitater skal prege det offentlige rom 
og gi innbyggerne og besøkende til Larvik en 
ny oppclevelsesdimensjon. Det blir satt opp 
en egen vandring, som går fra biblioteket i 
Nansetgata og ender ved Herregården. 

Onkel snurretulleball
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Kriminell aften

Krimlitteraturen 
gjennom historien18:00

Hagescenen Festival- eller dagspass 07

Kriminelle menn19:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 08

Kvinner som dreper20:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 09

Politifolk som skriver krim21:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 10

Jørn Lier Horst, Hanne Kristin Rohde 
og Jan Robert Henriksen har alle jobbet i 
politiet. De sitter med en unik kunnskap, og 
ikke minst kjennskap, til hvordan det egentlig 
er. Ofte overgår virkeligheten fiksjonen, og vi 
ønsker deg velkommen bak sperrebåndene. 
Ordstyrer: Geir Tangen. 

Offisiell festivalåpning17:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 06

Larvik og Stavern litteraturfesval blir offisielt 
åpnet av kultursjef i Larvik kommune, 
Bård Jacobsen. Som en del av programmet 
vil Herman Wildenveys poesipris deles 
ut av Hanna Wildenvey. Årets vinner er  
Kåre Conradi.

Nils Nordberg er tidligere instruktør i NRK 
Radioteateret og ekspert på kriminallitteratur. 
Han har i tillegg gitt ut flere bøker selv og 
oversatt en rekke titler, blant annet romanene 
og novellene om Sherlock Holmes, og en 
rekke hørespillmanus. Nordberg fikk i 2017 
Kongens fortjenestemedalje for sin innsats 
for kriminallitteraturen. 

Vi har samlet et knippe kriminelle menn 
til samtale, om skriving, drap, inspirasjon 
og deres seneste bøker. Jørn Lier Horst, 
Thomas Enger, Geir Tangen og Frode 
Eie Larsen vil bli holdt i tømme av ordstyrer 
Myriam H. Bjerkli.

De ser kanskje uskyldige ut - disse fire 
kvinnene - men med jevne mellomrom setter 
de seg ned foran tastaturet og tar livet av 
folk. Ruth Lillegraven, Agnes Matre, 
Lene Lauritsen Kjølner og Myriam H. 
Bjerkli vil gi oss en sniktitt bak kulissene hos 
en kvinnelig krimforfatter. Ordstyrer: Frode  
Eie Larsen.
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Kåre Conradi

Jørn Lier Horst

Hanne Kristin Rohde



Tegnestund med  
Hans-Jørgen Sandnes

Lørdag 29. Juni

12:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 11

12:30
Storsalen Festival- eller dagspass 12

Detektivbyrå nr.213:30
Hagescenen Festival- eller dagspass 13

Epos forlag - Lokale poeter13:30
Borggården Festival- eller dagspass 14

Spenning for barn og unge14:30
Storsalen Festival- eller dagspass 15

Bokinspirator Liv Gade er et fyrverkeri. Hun 
presenterer sine lesetips, og har med seg de 
tre forfatterne Kristin Remøe, Anne-Britt 
Harsem og Kristine T. G. Hardeberg 
på scenen. Her blir det nyt og flyt og mye 
spennende litteratur. Gled deg!

Illustratør og tegnefilmskaper Hans Jørgen 
Sandnes står bak tegnefilmene til Prøysens 
barnesanger, kjent fra NRK Super. I tillegg 
lager han bøkene om «Detektivbyrå nr. 2» 
sammen med forfatter Jørn Lier Horst, og 
illustrerer de nye utgavene av Anne-Cath. 
Vestlys «Mormor og de åtte ungene». Han 
vil fortelle om sine bøker og tegnefilmer. I 
tillegg kan du lære morsomme tegnetriks! 
Ballongklovn kommer!

Bøkene om Detektivbyrå nr. 2 er spennende 
og morsom barnekrim og har på kort tid 
blitt Norges mest populære serie for for unge 
bokslukere. Handlingen er lagt til småbyen 
Elvestad, en by med mange mysterier. Og 
mysterier er som kjent til for å løses. Jørn 
Lier Horst forteller og Hans Jørgen 
Sandnes tegner. 

Hanne Kristin Rohde er godt kjent for sine 
krimbøker for voksne, og er nå også aktuell 
med Blålys-serien for yngre lesere. Anne-
Gro Sæther har gitt ut to bøker for barn og 
ungdom, den siste, Pirajamysteriet, kom nå 
i våres. De vil fortelle om sine seneste bøker, 
og snakke om hvorfor det er så viktig å skrive 
gode bøker for barn. Eileen Ødegaard fra 
Larvik bibliotek er ordstyrer. 

Poesi kontra roman15:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 16

Mange forfattere finner fort sin nisje, mens 
andre beveger seg rundt i det litterære 
landskapet. De prisbelønte forfatterne 
Kjersti Annesdatter Skomsvold og 
Ruth Lillegraven har begge skrevet dikt, 
romaner og barnebøker. Lillegraven debuterte 
i fjor også med en kriminalroman. Hvordan 
formidler man en historie i forskjellige 
sjangre? Henter forfatteren frem andre sider 
av seg selv, og hvordan forandres språket? 
Bokbader: Per Erik Buchanan Andersen.

Epos | forlag er et skjønnlitterært forlag med 
vekt på ny norsk poesi. De ønsker spesielt 
å få fram nye stemmer fra Vestfold. På 
poesifestivalen vil de foruten å presentere 
forlaget, få høre følgende forfattere lese fra 
sine bøker: Alina Gundersen, Liselotte 
Steinwender, Jann Rygh Sivertsen, 
Vigdis Løbach og Aage Andersen. 
Sistnevnte står også for presentasjonen.

Litterær inspirasjon 
med Liv Gade
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Kjersti Annesdatter Skomsvold

Hans-Jørgen Sandnes
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Kulturminister  
Trine Skei Grande

Sterke historier17:30
Borggården Festival- eller dagspass 23

Litterære stjerneskudd17:30
Storsalen Festival- eller dagspass 22

Indie-forfatterne kommer!16:30
Borggården Festival- eller dagspass 20

Fortellinger som berører16:30
Storsalen Festival- eller dagspass 19

16:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 18

Kriminelt mestermøte15:00
Borggården Festival- eller dagspass 17

17:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 21

Den norske rockepoeten

Levi Henriksen er en av våre mest  
produktive forfattere. Helt siden gjennom- 
bruddet med «Snø skal falle over snø som 
har falt» i 2004 til fjorårets novellesamling 
«Jern & Metall» har Levi truffet en nerve og 
sårhet i sine varme fortellinger om vanlige folk 
med vanlige problemer. Bokbader: Per Erik 
Buchanan Andersen.
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Vi får besøk av Lena Merete Roer, Jan 
Ragnar Nymoen og Gunhild Haugnes, 
som vil fortelle om sine seneste historiske 
romaner, samt fordeler og eventuell ulemper 
ved det å gå indie.

Gunn Marit Nisja, Kristine T. G. 
Hardeberg, Elin Dahling og Gøril 
Emilie Hellen skriver historier som beveger 
og berører, fra andre land og kontinenter. 
Hør dem snakke om tankene bak bøkene, 
inspirasjon og fremtidsplaner. Ordstyrer: 
Myriam H. Bjerkli.

Tre modige kvinner har skrevet hver sin sterke 
historie, med utgangspunkt i virkeligheten. 
Silje Engbråten, Tonje Lissandrin og 
Heidi Auesen bokbades av Frode Eie Larsen.

Ida Hegazi Høyer debuterte i 2012 med 
romanen “Under verden” og ble tre år senere 
kåret av Morgenbladet til en av de beste norske 
forfatterne under 35 år. Susanne Skogstad 
debuterte i fjor med romanen “Svartstilla”, 
som fikk strålende mottakelse av et samlet 
anmelderkorps. Bokbader: Anne Gaathaug.

Jan Mehlum har utgitt 18 romaner 
med advokaten Svend Foyn, og vunnet 
både Rivertonprisen og Vestfold fylkes 
litteraturpris. Merete Junker har gitt ut 
5 krimromaner, og blant annet vunnet Nytt  
Blod prisen for beste norske krimdebut. 
Ordstyrer: Myriam H. Bjerkli.

Levi Henriksen

Ida Hegazi Høyer

Trine Skei Grande
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Larvik, og vil bl.a. snakke om viktigheten av 
norsk litteratur generelt og formidling på små 
scener - og frivillighet - spesielt



Søndag 30. Juni

Det inviteres til en helt spesiell gudstjeneste 
denne søndagen, med Levi Henriksen  
som predikant.

Konsert: Levi Henriksen 
& Babylon Badlands21:00

Hagescenen Festival- eller dagspass 28

Poetisk gudstjeneste11:00
Larvik Kirke Gratis 29

18:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 24

Norsk litteraturs  
førstedame

Eksklusiv boklansering19:00
Storsalen Festival- eller dagspass 25

Samtaler fra et ekteskap19:00
Borggården Festival- eller dagspass 26

Slampoesi20:00
Hagescenen Festival- eller dagspass 27

I fjor ga Jørn Lier Horst og Thomas Enger 
ut boken “Nullpunkt”, som ble en umiddelbar 
suksess. Nå er krimduoen aktuell med neste 
bok med Alexander Blix og Emma Ramm - 
“Røykteppe”. Det blir eksklusiv lansering her 
under festivalen i Larvik. Bokbader: Per Erik 
Buchanan Andersen.

Alle leser, hører og ser når Vigdis Hjorth 
kommer med en ny utgivelse, og ifølge 
kritikerne skriver hun bedre og skarpere enn 
noen gang. Møt Vigdis Hjorth i en samtale 
om henne nyeste bøker, og om Vigdis Hjorth. 
Bokbader: Per Erik Buchanan Andersen.

Evelyn Rasmussen Osazuwa har jobbet 
frilans med teater, TV og slampoesi siden 
hun gikk ut fra Nordic Black Theatre Xpress 
i 2011.I 2017 vant hun verdensmesterskapet 
«GrandSlam» i Paris og er regjerende 
verdensmester i slampoesi. Marius 
Abrahamsen fra Skien har blant annet 
vært med på Norske Talenter, hvor han fikk 
Bjarne Brøndboe til å gråte for sin sterke 
politiske slampoesi, og er blitt sagt å ha tatt 
slampoesien til nye høyder.
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Levi Henriksen tok navnet fra sin egen 
roman som kom i 2006, og dannet bandet 
Babylon Badlands. Bli med på en forrykende 
avslutning på lørdagen, med litterær rock 
signert Levi Henriksen og hans band. Som 
vokalist er Henriksen blitt sammenlignet 
med Ulf Lundell, Henning Kvitnes og Magnus 
Grønneberg, og de spiller rock i samme gate, 
med særdeles gode tekster.

Marianne Mjaaland og Kjetil Unneberg 
har vært gift i over 40 år og har fem barn 
sammen. I sin felles roman “Samtaler fra et 
ekteskap” beskriver de et rått og usminket 
bilde av hva et samliv også kan være - utroskap 
og svik, men også kjærlighet og forsoning. 
Ordstyrer: Anne Gaathaug.

Vigdis Hjorth
Evelyn Rasmussen Osazuwa
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Jørn Lier Horst og Thomas Enger



Grafisk: Tobias Eie Larsenwww.facebook.com/larvikogstavernlitteraturfestival

* Storsalen har begrenset antall plasser - vær tidlig ute


