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FESTIVALEN LØBER FRA 26.-29. OKTOBER 2017
Torsdag d. 26. oktober og fredag d. 27. oktober er for 
skoleklasser, mens festivalen er åben for alle lørdag d. 28. og 
søndag d. 29. oktober.
Alle billetter er gratis, men ved nogle arrangementer skal der 
bestilles og printes billetter, hvis man skal være sikker på at 
få en plads. For at printe din billet, kan du klikke på linket 
i bunden af din kvitteringsmail. Ved andre arrangementer, 
fordeles pladserne efter først til mølle princippet. For mere 
information, se venligst festivalprogrammet. 
Bemærk venligst at børn under 6 år altid skal være ledsaget af 
en voksen. 
Alle arrangementer varer en time, medmindre andet er angivet. 

Bestil online: www.hayfestival.org/aarhus
Bestil til skoleklasser 
www.aarhus 2017.dk eller hayfestival.com/aarhus

Billetter på DOKK1
Billetkontoret vil være åbent under festivalen på DOKK1 i 
bibliotekets almindelige åbningstider, som er torsdag og fredag 
fra 8.00 – 22.00 samt lørdag og søndag fra 10.00 til 16.00.
Du kan følge os på twitter   #HayAarhus2017  @hayfestival 
Facebook /hayfestival   Instagram @hayfestival
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Aarhus2017.dk og hayfestival.com 

Der er gratis adgang til festivalen.
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SAMARBEJDSPARTNERE
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ÆSKEN 50. Lakridsmanden med Hopspots

ALTANEN 53.  Vend bogen på vrangen 61.  Vend bogen på vrangen
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Victor Dixen
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med Tore Leifer

BØRNELAB 60. Stop Motion film – workshop

LILLE SAL 58. Sarah Crossan

PUSTERUMMET 52.  Kom og se den  
kæmpestore pære

59.  Kom og se den  
kæmpestore pære

RAMPEN 48. Kim Fupz Aakeson
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Katherine Rundell

SCENETRAPPEN 49.  Maria Parr, David Machado 
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UDSIGTEN 51. Tegnerens værksted
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samtale med Martin Glaz Serup
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STORE SAL 31.  Sanne Munk Jensen, B.R Collins  
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Rebecca Bach Lauritsen

43.  Arne Svingen i samtale 
med Trine May

TWEENS LAB 39. Fortællingens grundpiller - skriveværksted med Cecilie Eken
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BIBIANA 92. Dy Plambeck... 

BØRNELAB 72. Monsterfoldning 81. Skriv som H. C. Andersen

LILLE SAL 69. LEGO workshop 79.  LEGO  
workshop 

88.  LEGO  
workshop
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kæmpestore pære
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den kæmpestore 
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RAMPEN * 65.  Vinderne af  
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Rebecca Bach 
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154.  Harry Potter  
Minecraft

UDSIGTEN 140. Workshop for dig, der elsker at tegne med Søren Jessen
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MORGEN

5655 57*1600 - 1700   158. Jan Blake
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VELKOMMEN

Cristina Fuentes La Roche,  
International Director at Hay Festival, siger:
”Med den internationale børnelitteraturfestival Hay Festival i 
Aarhus viser vi nye måder og muligheder for at engagere sig i - 
og opleve litteratur - skrevet til børn og unge. Vi sætter fokus på 
vigtigheden af at læse bøger fra andre kulturer, fordi det er med til 
at styrke vores forståelse for andre og for hinanden. I en verden, 
hvor man nemt kan føle sig isoleret, ønsker vi at skabe dialog og 
engagere unge mennesker på tværs af grænser med dette program, 
som spænder så vidt.”

Rebecca Matthews, Administrerende direktør,  
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 siger:
”Historier åbner børnenes sind for verdener som kun fantasien 
kan skabe. Gennem ord forenes verdener af eventyr og 
udfordringer, som tager os med på fjerne rejser. Litteratur 
udvider unge menneskers kreative evner, og tillader deres egen 
fantasi at flyve. I Danmark, som har sin egen eventyrlige  
litteraturhistorie, kan fortællinger for børn også være mørke og 
magiske – ligesom bøger for børn og unge kan sætte fokus på 
aktuelle samfundsdilemmaer. Vi er stolte af vores samarbejde 
med Hay Festival om at skabe denne fantastiske internationale 
børnelitteraturfestival, der vil bringe store oplevelser til børn og 
unge og præsentere historier fra unge forfattere fra hele Europa.”
 

Velkommen til en festival, hvor vi fejrer en verden af fantastiske 
historier for børn og unge. Forfattere ejer den store gave, at de 
kan vise os verden, sådan som andre mennesker ser den. Det er 
det under, vi er her for at dele. Slå jer ned og lad os begynde! 
Vi er glade for og stolte over at kunne præsentere de unge 
forfattere fra Aarhus39 antologierne, Lige her og Lige nu 
sammen med de illustrationer, som er skabt til de to antologier. 
Nogle af illustrationerne kan blandt andet ses i dette program. 
Antologierne er udgivet på dansk og engelsk og forfatterne er 
blevet valgt fra hele Europa.
Sammen med de nye spirende stjerner på forfatterhimlen er der 
også allerede internationalt anerkendte forfattere og illustratorer 
på programmet. Alle er kommet for at dele deres historier og 
skabe inspirerende arrangementer for alle aldre.
Vi vil gerne takke det store hold på Aarhus 2017 og vores værter 
på DOKK1. Sammen har vi skabt en festival, hvor vi i fællesskab 
kan nyde mødet med disse internationale forfattere.
Hay Festival
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39 af de bedste europæiske forfattere, der endnu 
ikke er fyldt 40 år, er blevet udvalgt af forfatterne 
Kim Fupz Aakeson (Danmark), Matt Haig 
(Storbritannien) og Ana Cristina Herreros 
(Spanien). Du kan læse forfatternes historier i de 
to Aarhus39-antologier, og du kan opleve flere af 
forfatterne under festivalen i oktober. 

AArhus39  
ANtOLOgiErNE
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AArhus39 fOrfAttErE

Alaine Agirre
SpANiEN

Aline sax
BElgiEN

Ana Pessoa
pOrtugAl

Ævar Þór Benediktsson 
iSlAND

Cathy Clement 
luxEmBOurg

Cornelia travnicek 
ØStrig

David Machado 
pOrtugAl

B. r. Collins 
ENglAND

Dy Plambeck 
DANmArK

Elisabeth steinkellner 
ØStrig

Endre Lund Eriksen
NOrgE

finn-Ole heinrich 
tySKlAND

frida Nilsson 
SVErigE

gideon samson 
HOllAND

inna Manakhova 
ruSlAND

Jana Šrámková 
tjEKKiEt

Andri Antoniou
CypErN

Anna Woltz
HOllAND

Annelise heurtier 
FrANKrig

Annette Münchame 
NOrgE
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AArhus39 fOrfAttErE

Katherine Woodfine 
EngLAnD

Laura Dockrill 
EngLAnD

Laura gallego 
SpANiEN

Katherine rundell  
EngLAnD

Nina Elisabeth  
grøntvedt 

NOrgE

salla simukka 
FiNlAND

sandrine Kao 
FrANKrig

Nataly Elisabeth 
savina 

tySKlAND

Ludovic flamant 
BElgiEN

Maria Parr 
NOrgE

Maria turtschaninoff
FiNlAND

Michaela holzinger 
ØStrig

sanne Munk Jensen 
DANmArK

sarah Crossan 
irlAND

sarah Engell
DANmArK

stefan Bachmann
SCHwEiz

stefanie de Velasco  
tySKlAND

Victor Dixen  
FrANKrig



uDstiLLiNgEr

Illustrationer fra bogmessen i Bologna  
@Aarhus 2017
Hay Festival præsenterer i samarbejde med Bologna 
Children’s Book Fair den internationale udstilling med 
titlen The Bologna Illustrators Exhibition. udstillingen 
kan ses ved hovedindgangen på Dokk1 under den 
internationale Børnelitteraturfestival i oktober. The 
Bologna Illustrators Exhibition viser et bredt udvalg af 
internationale kunstnere, og værkerne er med til at give 
publikum en unik visuel oplevelse.
udstillingen er nøje udvalgt af en international jury, 
som hvert år finder 70 af de bedste illustrationer, 
juryen modtager fra både nye og etablerede kunstnere. 
illustrationerne bliver en del af den internationale 
udstilling – The Bologna Illustrators Exhibition – og et 
trykt katalog over udstillingen. The Bologna Illustrators 
Exhibition turnerer rundt i blandt andet japan, Kina, 
taian, Thailand og uSA og er ofte startskuddet for flere 
af kunstnernes karriere.
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Aarhus39: Udstilling Lige Her og Lige Nu
En udstilling med internationale illustratorer, som har 
tegnet helt nye værker til Aarhus39 antologierne, som hylder 
39 unge børne- og ungdomsforfattere fra hele Europa under 
temaet ’rejse’. i blandt disse er Axel Scheffler, Benji Davies, 
Chris riddell, Kamila Slocinska.

British Council Illustrator in Residence
Kamilla Slocinska var illustrator in residence under Hay Festival i 
sommer. projektet er støttet af Bristish Council. Kamila vil tegne 
helt nye illustrationer inspireret af børnelitteraturfestivalen i 
Aarhus og du kan se hendes tegninger på Hay Festivals instagram. 
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tOrsDAg DEN 26. OKtOBEr

 

tOrsDAg  
26. OKtOBEr

Chris riddell



9

tOrsDAg 26. OKtOBEr
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[1] 09.30  sted: RAMPeN I

gratis, tilmelding påkrævet

Jenny Valentine
Ungdommens manifest
jenny Valentine er en af tidens mest anerkendte engelske 
ungdomsforfattere. Hun har modtaget flere priser for sine bøger, og 
hendes første roman på dansk er En stor pærevælling. jenny Valentine 
undersøger, hvordan vi kan styrke forståelsen for unge og deres 
stemme i samfundet. i workshoppen inviterer hun deltagerne til at 
udvikle og præsentere et manifest for ungdommen.
Engelsk 13+

[2] 09.30  sted: RAMPeN II

gratis, tilmelding påkrævet

Gideon Samson
Mærk dig Ordene!
Den hollandske forfatter fortæller hvordan han skriver og hvordan 
han udvælger de helt rigtige ord, når han fortæller sine historier. Er 
det virkelig rigtigt at man kan skrive noget uden at skrive det ned? 
Vær med til at udforske ordenes univers.
Engelsk 13+

[3] 09.30  sted: LILLe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Salla Simukka, Cornelia Travnicek og Endre Lund Eriksen  
i samtale med Martin Glaz Serup
Sådan opfinder man et køn - om køn, identitet og queer forelskelse
De tre forfattere fortæller om deres historie skrevet til antologien 
Lige nu, og publikum inviteres til at deltage i samtalen. Hør mere 
om, hvad der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de tre 
historier og vær klar med gode spørgsmål, når tre af Europas bedste 
unge forfattere mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Afstand 
af Salla Simukka, Lost in Transformation af Cornelia travnicek, Alle 
ved, at Petter er homo af Endre lund Eriksen. Alle historier findes i 
antologien Lige Nu og er tilgængelige på gyldendals Danskportal.
Engelsk og dansk 13+

[4] 09.30 - 11.15  sted: ÆsKeN

gratis, tilmelding påkrævet

Film: Den Lille Prins
Animationsfilmen Den lille prins er inspireret af Antoine de Saint-
Exupérys klassiske børnebog af samme navn fra 1943. i filmen forsøger 
en mor at forberede sin unge datter til en akademisk fremtid ved hjælp 
af et meget stramt skema. Følg pigens magiske og eventyrlige rejse, hvor 
hun genopdager vigtigheden af at være barn og altid at følge sit hjerte.
Dansk 7+
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[5] 09.30  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Ævar Þór Benediktsson, Katherine Woodfine og  
Maria Turtschaninoff i samtale med Manu Sareen
Bøger, kaminer og andre mærkværdige døre –  
fortællinger som porte til andre tider og verdener
De tre forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien 
Lige her. publikum inviteres til at deltage i samtalen som styres med 
kyndig hånd af manu Sareen. Hør mere om, hvad der har inspireret 
forfatterne om de centrale temaer i de tre historier og vær klar med 
gode spørgsmål, når tre af Europas bedste unge forfattere mødes på 
Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Da alle bøgerne stak af af Ævar Þór 
Benediktsson, Mellem Træerne af Katherine woodfine, Rejsebureauet 
af maria turtschaninoff. Alle historier kan findes på gyldendals 
Danskportal. 
Engelsk og dansk 8+

[6] 09.30 - 11.30  sted: UdsIGteN

gratis, tilmelding påkrævet

Tegnerens værksted med Mette-Kirstine Bak
Kom til workshop i tegnernes værksted, hvor professionelle tegnere 
står klar med inspiration og gode idéer. Der er også mulighed for at få 
et indblik i tegnernes proces og se udviklingen fra skitse til færdig bog.
Dansk 8+

[7] 09.30  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen.
Dansk 3+

[8] 09.30 - 11.30  sted: BØRNeLAB

gratis, tilmelding påkrævet

Ozobotter på eventyr
workshop, hvor vi bruger de små robotter, Ozobot, til at skabe 
fortællinger. Ozobotterne skal klædes ud og kodes til at bevæge sig 
igennem et landskab, der danner rammen om en historie.
Dansk 10+
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[9] 09.30  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[10] 09.30  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, tilmelding påkrævet

Lydbøger for viderekomne
ereolen gO! inviterer dig til at lege med lydbogsmediet. Du får lov 
til at lære lidt mere om, hvad der ligger bag en god lydbog. ereolen 
gO! vil lave forskellige aktiviteter med lydbogen som tema, f.eks. 
quiz, indtaling med mere.
Dansk 8+

[11] 09.30  sted: BIBIANA

gratis, tilmelding påkrævet

Aline Sax og Anna Woltz i samtale med  
Rebecca Bach Lauritsen
At være helt sin egen – om navne, familier og  
om at finde det der gør en til noget helt særligt
De to forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien 
Lige her. publikum inviteres til at deltage i samtalen som styres med 
kyndig hånd af rebecca Bach lauritsen. Hør mere om, hvad der har 
inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de to historier og vær 
klar med gode spørgsmål, når to af Europas bedste unge forfattere 
mødes på Dokk1 i Aarhus.
Historierne er: Pigen uden Navn af Aline Sax og Piva er en døv Høne 
af Anna woltz. 
Begge historier kan findes på gyldendals Danskportal.
Engelsk og dansk 8+

[12] 11.15  sted: RAMPeN

gratis, tilmelding påkrævet, med begrænset plads

Officiel åbning
Alle er inviteret, når vi åbner den internationale børnelitteraturfestival 
- Hay Festival Aarhus 2017. i vil få en varm modtagelse af folkene bag 
festivalen og vi håber, at i har lyst til at starte festivalen med en sang.
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[13] 11.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen.
Dansk 3+

[14] 12.00  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Lyt, se og smag på sprogene!
Oplæsning og illustration:  
Maria Parr og Ævar Þór Benediktsson
Oplev en oplæsning ud over det sædvanlige. Der bliver læst højt på 
islandsk, norsk og dansk, når to af Europas bedste unge forfattere 
læser op fra deres historier skrevet til antologien Lige her. Der bliver 
naturligvis også læst højt på dansk. En professionel tegner fuldender 
oplevelsen med live-illustration. Historierne er: Da alle Bøgerne Stak 
af af Ævar Þór Benediktsson, En tur i Byen af maria parr.
Begge historier er tilgængelige på gyldendals Danskportal.
Dansk, norsk og islandsk 8+

[15] 12.00 - 14.00  sted: ÆsKeN

gratis, tilmelding påkrævet

Lakridsmanden med Hopspots
tag på opdagelse i louis jensens univers om lakridsmanden. i 
en interaktiv fortælling vil man opleve en historie set fra vores 
hovedpersons, drengens, perspektiv. Han bor i en lille by, hvor der 
sker noget virkelig mystisk! Drengen finder en magisk lykkepose hos 
byens slikmutter. inde i posen er et lakridsstykke, som har form af en 
arm. Andre har form af et ben, et hoved. men kan stykkerne samles til 
et menneske af lakrids? Et monster?
på workshoppen undersøger vi drengens noter - og ved hjælp af 
interaktive brikker, Hopspots, kører vi rundt i byen, for at skabe vores 
egen mening i en vanvittig historie - og sammen finder vi en slutning.
Dansk 10+

joëlle jolivet
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[16] 12.00  sted: LILLe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Sarah Engell
Hovedperson og fortællerstemme
Få inspiration og gode råd til at opbygge en interessant hovedperson 
med en personlig og original fortællerstemme. workshoppen er en 
blanding af oplæg og skriveøvelser, så husk noget at skrive på.
Dansk 11+

[17] 12.00 - 14.00  sted: UdsIGteN

gratis, tilmelding påkrævet

Tegnerens værksted med Cato Thau-Jensen
Kom til workshop i tegnernes værksted, hvor professionelle tegnere 
står klar med inspiration og gode idéer. Der er også mulighed for at få 
et indblik i tegnernes proces og se udviklingen fra skitse til færdig bog.
Dansk 13+

[18] 12.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[19] 12.00 - 13.30  sted: BØRNeLAB

gratis, tilmelding påkrævet

Ozobotter på eventyr
workshop, hvor vi bruger de små robotter, Ozobot, til at skabe 
fortællinger. Ozobotterne skal klædes ud og kodes til at bevæge sig 
igennem et landskab, der danner rammen om en historie.
Dansk 8+

[20] 12.00 - 13.30  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+
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[21] 12.00  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, tilmelding påkrævet

Lydbøger for viderekomne
ereolen gO! inviterer dig til at lege med lydbogsmediet. Du får lov 
til at lære lidt mere om, hvad der ligger bag en god lydbog. ereolen 
gO! vil lave forskellige aktiviteter med lydbogen som tema, f.eks. 
quiz, indtaling med mere.
Dansk 8+

[22] 12.00  sted: BIBIANA

gratis, tilmelding påkrævet

Katherine Rundell og Nataly E. Savina i samtale  
med Manu Sareen
Vildveje til Nangiala –  
fantastiske eventyr og bearbejdelse af tab
De to forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien 
Lige her og publikum inviteres til at deltage i samtalen. Hør mere 
om, hvad der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de to 
historier og vær klar med gode spørgsmål, når to af Europas bedste 
unge forfattere mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Advarsel: 
Lavtflyvende Piger af Katherine rundell og Taget af Nataly E. Savina.
Begge historier kan findes på gyldendal Danskportal.
Engelsk og dansk 8+

[23] 13.30  sted: RAMPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Kenneth Bøgh Andersen og Manu Sareen
Bag om bøgerne
Kom og hør om myredrenge, faldne engle og skrækkelige dæmoner 
når Kenneth Bøgh Andersen tager publikum med ind i sit gysende og 
fantastiske univers.
Dansk 8+ 

[24] 13.30  sted: LILLe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Ludovic Flamant og Annelise Heurtier
Mystik, musik og store og små rejser
De to forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien Lige 
her, og publikum inviteres til at deltage i samtalen. Hør mere om, hvad 
der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de to historier og 
vær klar med gode spørgsmål, når to af Europas bedste unge forfattere 
mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Pipounettes hus af ludovic 
Flamant, Rejsen Gennem det Indre af Annelise Heurtier. Begge historier 
kan findes på gyldendals Danskportal.
Fransk 8+
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[25] 13.30  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[26] 13.30  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[27] 13.30  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, tilmelding påkrævet

Lydbøger for viderekomne
ereolen gO! inviterer dig til at lege med lydbogsmediet. Du får lov 
til at lære lidt mere om, hvad der ligger bag en god lydbog. ereolen 
gO! vil lave forskellige aktiviteter med lydbogen som tema, f.eks. 
quiz, indtaling med mere.
Dansk 8+

[28] 13.30  sted: BIBIANA

gratis, tilmelding påkrævet

Michaela Holzinger, Elisabeth Steinkellner og  
Cathy Clement i samtale med Karl Fischer
Ud og hjem igen – om ferier, frihed og kedsomhed
De tre forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien 
Lige nu. publikum inviteres til at deltage i samtalen som styres med 
kyndig hånd af Karl Fischer. Hør mere om, hvad der har inspireret 
forfatterne, om de centrale temaer i de tre historier og vær klar med 
gode spørgsmål, når tre af Europas bedste unge forfattere mødes på 
Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Bølgebryder af michaela Holzinger, 
Plat eller Krone af Elisabeth Steinkellner og Krydstogt i Middelhavet 
af Cathy Clement.
Alle historier kan findes på gyldendals Danskportal.
Tysk 13+
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[30] 09.30  sted: RAMPeN II

gratis, tilmelding påkrævet

Anna Woltz
100 Timers Mørke
Den hollandske forfatter fortæller om sin bog, 100 Timers Mørke. 
Bogen er inspireret af virkelige hændelser, og woltz skrev bogen 
efter at have oplevet orkanen Sandy i New york. Hun fortæller om, 
hvordan hun har brugt oplevelsen som udgangspunkt for en roman, 
og hun afslører hvordan uartige forældre, en dreng med ni fingre og 
bakteriefobi har fundet vej ind i hendes historie.
Engelsk 11+

[31] 09.30  sted: stORe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Sanne Munk Jensen, B.R Collins og Ana Pessoa i samtale 
med Rebecca Bach Lauritsen
Den tabte uskyld – om næsten at være voksen
De tre forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien 
Lige nu, og publikum inviteres til at deltage i samtalen. Hør mere 
om, hvad der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de 
tre historier og vær klar med gode spørgsmål, når tre af Europas 
bedste unge forfattere mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: 
#parisjetaime af Sanne munk jensen, Den blå sø af Ana pessoa og  
Næsten Hjemme af B.r. Collins.
Alle historier kan findes på gyldendals Danskportal.
Dansk og engelsk  13+

rotraut Susanne Berner
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[32] 09.30  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Sarah Engell og Gideon Samson i samtale med Martin Glaz Serup
At rejse er mange ting – om inspiration, tragedie og humor
De to forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien  
Lige nu, og publikum inviteres til at deltage i samtalen. Hør mere 
om, hvad der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de to 
historier og vær klar med gode spørgsmål, når to af Europas bedste 
unge forfattere mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Det vi har 
Mistet af Sarah Engell, Hvordan det gik til, at Guderne tog på rejse og 
for altid forlod deres bjerg af gideon Samson.
Begge historier kan findes på gyldendals Danskportal.
Dansk og engelsk 13+

[33] 09.30 - 11.30  sted: ÆsKeN

gratis, tilmelding påkrævet

Lakridsmanden med Hopspots
tag på opdagelse i louis jensens univers om lakridsmanden. i 
en interaktiv fortælling vil man opleve en historie set fra vores 
hovedpersons, drengens, perspektiv. Han bor i en lille by, hvor der 
sker noget virkelig mystisk! Drengen finder en magisk lykkepose hos 
byens slikmutter. inde i posen er et lakridsstykke, som har form af en 
arm. Andre har form af et ben, et hoved. men kan stykkerne samles til 
et menneske af lakrids? Et monster? på workshoppen undersøger vi 
drengens noter - og ved hjælp af interaktive brikker, Hopspots, kører 
vi rundt i byen, for at skabe vores egen mening i en vanvittig historie - 
og sammen finder vi en slutning.
Dansk 10+

[35] 09.30 - 11.30  sted: UdsIGteN

gratis, tilmelding påkrævet

Tegnerens værksted med Hanne Kvist
Kom til workshop i tegnernes værksted, hvor professionelle tegnere 
står klar med inspiration og gode idéer. Der er også mulighed for at få 
et indblik i tegnernes proces og se udviklingen fra skitse til færdig bog.
Dansk 8+

[36] 09.30  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+
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[37] 09.30 - 11.00  sted: BØRNeLAB

gratis, tilmelding påkrævet

Stop Motion film – workshop
Skab nye fortællinger ud af kasserede billedbøger. med saks, gamle 
bøger og ipad skal klassen lave egne stop-motion film. Så kan rasmus 
Klump komme til at redde hele verden!
Dansk 8+

[38] 09.30 - 10.15  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning.
Alle sprog 8+

[39] 09.30 - 11.30  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, tilmelding påkrævet

Fortællingens grundpiller - skriveværksted med Cecilie Eken
Kom og får nogle konkrete og anvendelige tips til, hvordan man 
bygger en historie op og skriver den, så det fanger læseren og lyder 
godt. Vi når ikke at lave en helt færdig tekst, men du kommer hjem 
med skelettet til en historie og en masse skriveinspiration.
Dansk 11+

[40] 09.30  sted: BIBIANA

gratis, tilmelding påkrævet

Laura Gallego og Ana Cristina Herreros
Storbydrømme – om megabyer og jagten på et bedre liv
Forfatteren fortæller om sin historie, skrevet til antologien Lige nu. 
publikum inviteres til at deltage i samtalen som styres med kyndig 
hånd af Ana Cristina Herreros. Hør mere om, hvad der har inspireret 
forfatteren, om de centrale temaer i historien og vær klar med gode 
spørgsmål, når en af Europas bedste unge forfattere mødes på  
Dokk1 i Aarhus. Historien er: Verdens Længste Fodgængerfelt af  
laura gallego.
Historien kan findes på gyldendals Danskportal.
Spansk 13+
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[84] 10.45 - 11.30  sted: BIBIANA

gratis, tilmelding påkrævet

Frida Nilsson
Kom og oplev den svenske forfatter Frida Nilsson, når hun læser 
højt fra sin roman ishavspirater, som blandt andet var nomineret til 
Nordisk råds Børne- og ungdomslitteraturpris i 2016.
En professionel illustrator tegner til, og universet udvikler sig undervejs. 
Der vil naturligvis også være mulighed for spørgsmål fra publikum.
Svensk og dansk 5+

[41] 10.45 - 11.30  sted: RAMPeN I

gratis, tilmelding påkrævet

Inna Manakhova, Nina Grøntved, Sarah Crossan  
i samtale med Tore Leifer
Ulykkelige forelskelser, uheldige reaktioner og umulige kroppe
De tre forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien  
Lige nu, og publikum inviteres til at deltage i samtalen. Hør mere 
om, hvad der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de tre 
historier og vær klar med gode spørgsmål, når tre af Europas bedste 
unge forfattere mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Min af 
Sarah Crossan, Titanic af Nina E. grøntvedt og Passagerer af inna 
manakhova.
Alle historier kan findes på gyldendals Danskportal.
Engelsk og dansk 13+

[42] 10.45 - 11.30  sted: RAMPeN II

gratis, tilmelding påkrævet

Aline Sax
Om karakterer og hemmeligheder
Alle historier begynder med en karakter. men hvordan skaber en 
forfatter de forskellige karakterer, som vi kan grine og græde med,  
når vi læser vores yndlingshistorier?
Den flamske forfatter inviterer deltagerne i denne workshop til at 
skabe deres egen hovedkarakter ved brug af uventede værktøjer. Vi vil 
også arbejde med hemmeligheder - for alle har en hemmelighed…
Engelsk 12+

[43] 10.45 - 11.30  sted: stORe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Arne Svingen i samtale med Trine May
At skrive sjove børn for børn
Arne Svingen taler om at skrive sjove, skægge og rundtossede bøger. 
Forfatteren til bøgerne om Hubert, Benny Bob og verdens farligste 
slæng, giver sit bud på hvad der får børn til at klaske sig på lårene af grin.  
Norsk og dansk 8+
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[44] 10.45 - 11.30  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Finn-Ole Heinrich og Annette Münch i samtale  
med Martin Glaz Serup
Ingen vej Tilbage – Om det ukendte, dristige og om at høre til
De tre forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien  
Lige nu, og publikum inviteres til at deltage i samtalen. Hør mere 
om, hvad der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de tre 
historier og vær klar med gode spørgsmål, når tre af Europas bedste 
unge forfattere mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Pekka-style 
af Finn-Ole Heinrich, Da jeg Abner Ojnene ligger Verden på Skrå af 
Annette münch.
Alle historier kan findes på gyldendals Danskportal.
Dansk og engelsk 13+

[45] 10.45 - 11.30  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og  
rum til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[46] 10.45 - 11.30  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk ,der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[47] 10.45 - 11.30  sted: BIBIANA

gratis, tilmelding påkrævet

Salla Simukka
Fra idé til færdig historie
Det er svært at få en idé til at blive en hel og færdig historie. Få tips 
til, hvordan du selv kan gøre, når den finske forfatter inviterer til 
workshop.
Engelsk 13+



22

frEDAg 27. OKtOBEr

[48] 12.00  sted: RAMPeN
gratis, tilmelding påkrævet

Kim Fupz Aakeson
Bøger skal da læses?!
Forfatteren til Berørte Katrine og Pragtfuldt, pragtfuldt Kim Fupz 
Aakeson taler om sine bøger for unge. Du kan høre hvor han finder sin 
inspiration, motivation og hvad han mener man får ud af at læse. 
Kim Fupz Aakeson i samtale med Anita Brask rasmussen 
(kulturjournalist og kritiker ved information).
Dansk 13+

[49] 12.00  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Maria Parr, David Machado i samtale  
med Rebecca Bach Lauritsen
Ord og fortællinger, der kan lede og hele
De to forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien  
Lige her, og publikum inviteres til at deltage i samtalen Hør mere 
om, hvad der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de to 
historier og vær klar med gode spørgsmål, når to af Europas bedste 
unge forfattere mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: En tur i 
byen af maria parr, En Rejse til Midten af Mørket af David machado.
Begge historier kan findes på gyldendals Danskportal.
Engelsk og dansk 8+

[50] 12.00 - 14.00  sted: ÆsKeN

gratis, tilmelding påkrævet

Lakridsmanden med Hopspots
tag på opdagelse i louis jensens univers om Lakridsmanden. i 
en interaktiv fortælling vil man opleve en historie set fra vores 
hovedpersons, drengens, perspektiv. Han bor i en lille by, hvor der sker 
noget virkelig mystisk! Drengen finder en magisk lykkepose hos byens 
slikmutter. inde i posen er et lakridsstykke, som har form af en arm. 
Andre har form af et ben, et hoved. men kan stykkerne samles til et 
menneske af lakrids? Et monster? 
på workshoppen undersøger vi drengens noter – og ved hjælp af 
interaktive brikker, Hopspots, kører vi rundt i byen, for at skabe vores 
egen mening i en vanvittig historie – og sammen finder vi en slutning.
Dansk 10+

Axel Scheffler
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[51] 12.00 - 14.00  sted: UdsIGteN

gratis, tilmelding påkrævet

Tegnerens værksted
Kom til workshop i tegnernes værksted, hvor professionelle tegnere 
står klar med inspiration og gode idéer. Der er også mulighed for at få 
et indblik i tegnernes proces og se udviklingen fra skitse til færdig bog.
Dansk 13+

[52] 12.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[53] 12.00  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[54] 12.00  sted: BIBIANA

gratis, tilmelding påkrævet

Sandrine Kao og Victor Dixen
Det indre kompas – om fugle og menneskers trækruter  
og ikke helt så eksotiske instrumenter
De to forfattere fortæller om deres historie, skrevet til antologien 
Lige nu, og publikum inviteres til at deltage i samtalen. Hør mere 
om, hvad der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de tre 
historier og vær klar med gode spørgsmål, når to af Europas bedste 
unge forfattere mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Rejse i 
Skumringen af Sandrine Kao, Langt Borte af Victor Dixen.
Begge historier kan findes på gyldendals Danskportal.
Fransk 13+
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[55] 13.30  sted: RAMPeN I

gratis, tilmelding påkrævet

Anna Woltz og Katherine Rundell
Oplæsning og illustration
Oplev en oplæsning ud over det sædvanlige. Der bliver læst højt 
på hollandsk, engelsk og dansk, når to af Europas bedste unge 
forfattere læser op fra deres historier skrevet til antologien Lige her. 
En professionel tegner fuldender oplevelsen med live-illustration. 
Historierne er: Piva er en døv Høne af Anna woltz og  
Advarsel: Lavtflyvende piger af Katherine rundell.
Begge historier er tilgængelige på gyldendals Danskportal.
Dansk, hollandsk, engelsk 8+

[56] 13.30  sted: stORe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Janne Teller i samtale med Trine May
Om Alt, Intet og meget derimellem
Den anerkendte forfatter janne teller sætter blandt andet fokus 
på identitet, multikulturalisme og fremmedgjorthed i sine bøger, 
romanen Intet, novellesamlingen Alt og pasbogen Hvis der var krig i 
norden. Hør mere om, hvad der inspirerer janne teller og hvorfor hun 
mener, at det er vigtigt at behandle svære emner i litteratur til unge.
Dansk 13+

[57] 13.30  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Endre Lund Eriksen
Den sommer far blev homo
Den norske forfatter vil fortælle, hvordan han bruger sig selv, når han 
skriver for at skabe troværdig fiktion. Endre lund Eriksen præsenterer 
sin bog Den sommer far blev homo og afslører, hvad der er sandt og 
hvad der er fiktion i historien. publikum får tips til, hvordan de selv 
kan komme i gang med at skrive.
Dansk 11+

[58] 13.30  sted: LILLe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Sarah Crossan
Poesien er din
Den irske forfatter Sarah Crossan inviterer til workshop. Her vil hun 
sammen med deltagerne undersøge, hvordan man kan skabe poesi ved 
at sætte ord sammen på nye og anderledes måder.
Engelsk 13+
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[59] 13.30  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer. Hold øje med 
hjemmesiden for yderligere information.
Dansk 3+

[60] 13.00 - 14.30  sted: BØRNeLAB

gratis, tilmelding påkrævet

Stop Motion film – workshop
Skab nye fortællinger ud af kasserede billedbøger. med saks, gamle 
bøger og ipad skal klassen lave egne stop-motion film. Så kan rasmus 
Klump komme til at redde hele verden!
Dansk 8+

[61] 13.00 - 14.30  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[62] 13.30  sted: BIBIANA

gratis, tilmelding påkrævet

Dy Plambeck, Jana Šrámková og Stefan Bachmann  
i samtale med Tore Leifer
Bier, markmus og opdagelsesrejser – om at stå på tærsklen  
til noget nyt, andet og noget meget mærkeligt
De tre forfattere fortæller om deres historier, skrevet til antologien 
Lige her, og publikum inviteres til at deltage i samtalen. Hør mere 
om, hvad der har inspireret forfatterne, om de centrale temaer i de tre 
historier og vær klar med gode spørgsmål, når tre af Europas bedste 
unge forfattere mødes på Dokk1 i Aarhus. Historierne er: Os fra 
Blomsterkvarteret: Den dag vi rejste fra Snogstrup af Dy plambeck,  
Et helt særligt venskab af jana Šrámková, Honningbi-kirkegården af 
Stefan Bachmann.
Alle historier kan findes på gyldendals Danskportal.
Engelsk og dansk 8+
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[65] 10.00  sted: RAMPeN

gratis, ingen tilmelding

Vinderne af 500 ord
De 20 bedste historier i skrivekonkurrencen 500 ord er valgt ud.  
Vi hylder alle 20 og afslører, hvilke to historier, der bliver udgivet  
på gyldendal.
Dansk 8+

[66] 10.00  sted: stORe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Chris Riddell i samtale med Tore Leifer
Han kan slet ikke lade være med at tegne
Stil dig i kø og vær klar med et godt spørgsmål til forfatter og 
tegner Chris riddell. Foran publikum vil han tegne svarene på dine 
spørgsmål - og tegningen er lige til at tage med hjem.
Chris riddell står bag illustrationer til en lang række bøger for børn 
og unge. i Danmark er han bedst kendt for sine bøger om Ottoline 
og Ada Goth som han både har skrevet og illustreret. Vi garanterer 
en rigtig god oplevelse, når Chris riddell går på scenen på Dokk1 og 
viser sit imponerende tegnetalent frem.
Engelsk og dansk 8+

[67] 10.00  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Sarah Engell og Victor Dixen
Oplæsning og illustration
Der bliver læst højt på fransk og dansk, når to af Europas bedste unge 
forfattere læser op fra deres historier skrevet til antologien Lige nu. 
En professionel tegner fuldender oplevelsen med live-illustration. 
Historierne er: Det vi har mistet af Sarah Engell, Langt borte af Victor 
Dixen.
Dansk og fransk 13+

[68] 10.00  sted: ÆsKeN

gratis, ingen tilmelding

Film
Kom forbi æsken og se, hvilke film vi har på programmet i dag.

[69] 10.00  sted: LILLe sAL

gratis, ingen tilmelding

LEGO workshop
Byg din egen rejse
Du skal ud på en rumrejse - Hvor lander du? - Byg stedet med lEgO.
Åbent LEGO værksted for alle børn og deres voksne 3+
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[70] 10.30 - 13.00  sted: UdsIGteN

gratis, ingen påkrævet

Tegnerens Værksted med Kamila Slocinska
Kom på besøg i tegnernes værksted, hvor professionelle tegnere står 
klar med inspiration og gode idéer til alle, der har lyst til at være med. 
Der er også mulighed for at få et indblik i tegnernes proces og se 
udviklingen fra skitse til færdig bog. mere information følger.
Dansk (under 8 år ifølge med voksne) 

[71] 10.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[72] 10.00  sted: BØRNeLAB

gratis, ingen tilmelding

Monsterfoldning
Klip og fold dit eget monster-bogmærke i flotte farver. tages med 
hjem på eget ansvar! Kan gøres alene eller sammen med en voksen.
Alle sprog 5+

[73] 10.00  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[74] 10.00  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, ingen tilmelding

Harry Potter Minecraft
Vær med til at spille i Harry potter-universet i minecraft. Det eneste 
du skal komme med er dig selv og din gode ide.
Alle sprog Åbent for alle Minecraft-glade børn
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[75] 11.15 - 12.00  sted: RAMPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Stian Hole i samtale med Rebecca Bach Lauritsen
Billedbogen som sted for drømme, længsel og overraskelser
Vi inviterer børn og deres voksne ind i Stian Holes forunderlige 
univers.
Oplev de fantastiske illustrationer og hør om Holes inspiration og 
teknik - og ikke mindst hvorfor han synes billedbogen er noget helt 
særligt i denne samtale med rebecca Bach lauritsen.
Norsk og dansk 5+

[77] 11.15 - 12.00  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Aline Sax og Cornelia Travnicek
Oplæsning og illustration
Oplev en oplæsning ud over det sædvanlige. Der bliver læst højt på 
flamsk, østrigsk og dansk, når to af Europas bedste unge forfattere 
læser op fra deres historier skrevet til antologierne Lige her og Lige nu. 
Der bliver naturligvis også læst højt på dansk. En professionel tegner 
fuldender oplevelsen med live-illustration.
Historierne er: Pigen uden navn af Aline Sax, Lost in transformation 
af Cornelia travnicek.
Dansk, flamsk og østrigsk 8+

[78] 11.15 - 12.00  sted: ÆsKeN

gratis, ingen tilmelding

Film
Kom forbi æsken og se, hvilke film vi har på programmet i dag.

[79] 11.15 - 12.00  sted: LILLe sAL

gratis, ingen tilmelding

LEGO workshop
Byg din egen rejse
Du skal ud på en rumrejse - Hvor lander du? - Byg stedet med lEgO.
Åbent LEGO værksted for alle børn og deres voksne 3+
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[80] 11.15 - 12.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[81] 11.15 - 13.00  sted: BØRNeLAB

gratis, tilmelding påkrævet

Skriv som H. C. Andersen
For at kunne skrive fantasy skal man træne sin lege-muskel! Der 
dybest set ikke ret stor forskel på at lege, at læse og at skrive. Det 
kræver, at man kan forestille sig at være en anden på et andet sted i en 
anden tid. mesteren over dem alle er H.C.Andersen. i flere af hans 
mest originale historier lader han en genstand blive hovedperson, 
fuldstændig ligesom når børn leger. på josefines workshop skal i lære 
at lege en historie frem. For uden en god “legemuskel” - ingen fantasy-
serier med tusind sider i hvert bind!
Dansk 11+

[82] 11.15 - 12.00  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[83] 11.15 - 12.00  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, ingen tilmelding

Harry Potter Minecraft
Vær med til at spille i Harry potter-universet i minecraft. Det eneste 
du skal medbringe er dig selv og dine gode ideer.
Alle sprog Åbent for alle Minecraft-glade børn
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[85] 12.15 - 13.00  sted: RAMPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Oliver Jeffers i samtale med Tore Leifer
Billedbøger for børn og for deres voksne
Den anerkendte forfatter og illustrator taler med tore leifer om 
sin nyeste billedbog - om store eksistentielle spørgsmål og om små 
hverdagsoplevelser som far. glæd jer til at opleve illustrationer, som 
i kender fra bøger som: Hittegods, Det er min elg og Den fantastiske 
bogslugerdreng. Vær med når jeffers fortæller nogle historier, forklarer 
nogle ting, tegner nogle tegninger og besvarer nogle spørgsmål.
Få et smugkig på Oliver jeffers’ helt nye billedbog, som endnu ikke er 
udkommet på dansk: Here we are: Notes for Living on Planet Earth, 
som viser at billedbøger til børn sagtens kan tage de helt store emner 
op. Hvis du ikke kender Oliver jeffers finurlige tegneunivers, har du 
noget at glæde dig til. 5+

[86] 12.15 - 13.00  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Ana Pessoa og Annette Münch
Oplæsning og illustration
Oplev en oplæsning ud over det sædvanlige. Der bliver læst højt på 
portugisisk, norsk og dansk, når to af Europas bedste unge forfattere 
læser op fra deres historier skrevet til antologien Lige nu. Der bliver 
naturligvis også læst højt på dansk. En professionel tegner fuldender 
oplevelsen med live-illustration.
Historierne er: Den blå sø af Ana pessoa, Da jeg åbner øjenene ligger 
verden på skrå af Annette münch.
Dansk, portugisisk og norsk 13+

[87] 12.15 - 13.00  sted: ÆsKeN

gratis, ingen tilmelding

Film
Kom forbi æsken og se, hvilke film vi har på programmet i dag.
Dansk

[88] 12.15 - 13.00  sted: LILLe sAL

gratis, ingen tilmelding

LEGO workshop
Byg din egen rejse
Du skal ud på en rumrejse - Hvor lander du? - Byg stedet med lEgO. 
Åbent LEGO værksted for alle børn og deres voksne
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[89] 12.15 - 13.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[90] 12.15 - 13.00  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[91] 12.15 - 13.00  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, ingen tilmelding

Harry Potter Minecraft
Vær med til at spille i Harry potter-universet i minecraft. Det eneste 
du skal medbringe er dig selv og dine gode ideer.
Alle sprog Åbent for alle Minecraft-glade børn

[92] 12.15 - 14.15  sted: BIBIANA

gratis, tilmelding påkrævet

Dy Plambeck
Verden omkring os
Verden er fuld af sprog. Historierne findes lige rundt om os. i denne 
workshop skal vi sammen finde frem til de historier, der ligger og 
venter på at blive fortalt. Vi skal se på, hvordan verden skaber sprog. 
Vi skal se på, hvordan vi kan beskrive verden gennem sprog. Det er 
sværere, end vi tror. men det er også sjovt og spændende.
Dansk 11+

[93] 13.15  sted: RAMPeN

gratis, ingen tilmelding, med begrænset plads

Kim Fupz Aakeson
Skøre piger, vilde drenge og små bøger om det hele
Kim Fupz Aakeson inviterer dig til at besøge alle de skæve, slemme og 
ikke mindst rigtig sjove børn han skriver om. Du kan høre mere om 
festaben lili, spradebassen Vitello og måske lære endnu flere at kende.
Dansk 3+
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[94] 13.15  sted: stORe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Cecilie Eken
En god forfatter er altid ond
Cecilie Eken fortæller om at skabe eventyrlige universer, hvor 
hovedpersonen aldrig må få det for let. Hvor finder hun inspiration, 
og hvordan bliver alle idéerne til en færdig bog? Der vil også være 
smagsprøver i form af oplæsning.
Dansk 10+

[95] 13.15 - 2.00  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Inna Manakhova og Sanne Munk Jensen
Oplæsning og illustration
Oplev en oplæsning ud over det sædvanlige. Der vil blive læst højt på 
russisk og dansk, når to af Europas bedste unge forfattere læser op fra 
deres historier skrevet til antologien Lige nu. Der bliver naturligvis 
også læst højt på dansk. En professionel tegner fuldender oplevelsen 
med live-illustration. Historierne er: Passagerer af inna manakhova, 
#parisjetaime af Sanne munk jensen.
Dansk og russisk 13+

[96] 13.15 - 14.00  sted: ÆsKeN

gratis, ingen tilmelding

Film
Kom forbi æsken og se, hvilke film vi har på programmet i dag.

[97] 13.15  sted: LILLe sAL

gratis, ingen tilmelding

LEGO workshop
Byg din egen rejse
Skab din egen rejse. Du træder ind i et rumskib, men hvor lander 
du mon?
Åbent LEGO værksted for alle børn og deres voksne 3+

[98] 13.00 - 15.30  sted: UdsIGteN

gratis, tilmelding påkrævet

Workshop for dig, der elsker at tegne med Signe Parkins
Har du en tegner gemt i maven og har du lyst til at afprøve nye 
teknikker og få inspiration og hjælp fra professionelle illustratorer?  
Så er denne workshop noget for dig.
På dansk
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[99] 13.15  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og  
rum til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[100] 13.15  sted: BØRNeLAB

gratis, ingen tilmelding

Monsterfoldning
Klip og fold dit eget monster-bogmærke i flotte farver. tages med 
hjem på eget ansvar! Kan gøres alene eller sammen med en voksen.
Alle sprog 5+ (børn under 8 år ifølge med voksen!)

[101] 13.15  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne workshop 
sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en kreativ pause til at 
skabe et værk, der vil blive en del af festivalens udsmykning. 8+

[102] 13.15  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, ingen tilmelding

Harry Potter Minecraft
Vær med til at spille i Harry potter-universet i minecraft. Det eneste 
du skal medbringe er dig selv og dine gode ideer.
Alle sprog Åbent for alle Minecraft-glade børn

[103] 14.30  sted: RAMPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Eoin Colfer og Andrew Donkin
Illegal – en graphic novel
Den irske forfatter Eoin Colfer har tidligere arbejdet sammen med 
den engelske forfatter Andrew Donkin og illustrator giovanni 
rigano om graphic novel udgaven af bestseller serien Artemis Fowl.
Nu kommer endnu en graphic novel fra deres hånd. Den behandler 
den aktuelle flygtningekrise og fortæller historien om Ebo, som tager 
den farefulde rejse gennem Sahara og ud på middelhavet i sin søgen 
efter et bedre liv. Oplev de to forfattere på scenen, hør historien og 
se illustrationerne fra den højaktuelle bog - der vil efterlade et stærkt 
indtryk hos publikum.
Engelsk og dansk 11+
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[104] 14.30  sted: stORe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Cressida Cowell i samtale med Rebecca Bach Lauritsen
Fortæller om drager
De færreste i Danmark kender den engelske forfatter og illustrator, 
Cressida Cowell, men mange vil helt sikkert kende til hendes 
karakterer ‘Hikke’ og ‘tandløs’ fra filmene ‘Sådan træner du din 
drage’. i en samtale med rebecca Bach lauritsen, fortæller Cowell 
om sin fascination for drager - og du kan høre og se mere om 
alle de forskellig typer drager, der findes. Hendes nye serie, The 
Wizards of Once, bliver udgivet i efteråret, og Dreamworks har købt 
rettighederne til at filmatisere bøgerne.
Engelsk og dansk 8+

[105] 14.15 -15.00  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Maria Turtschaninoff og David Machado
Oplæsning og illustration
Oplev en oplæsning ud over det sædvanlige. Der bliver læst højt 
på svensk og portugisisk, når to af Europas bedste unge forfattere 
læser op fra deres historier skrevet til antologien Lige her. Der bliver 
naturligvis også læst højt på dansk. En professionel tegner fuldender 
oplevelsen med live-illustration. Historierne er: rejsebureauet af 
maria turtschaninoff, En rejse til midten af mørket af David machado.
Dansk, svensk og portugisisk 8+

[106] 14.30  sted: ÆsKeN

gratis, ingen tilmelding

Film
Kom forbi æsken og se, hvilke film vi har på plakaten i dag.

[107] 14.30 - 15.35  sted: LILLe sAL

gratis, ingen tilmelding

LEGO Workshop
Byg din egen rejse
Du skal ud på en rumrejse - Hvor lander du? - Byg stedet med lEgO.
Åbent LEGO værksted for alle børn og deres voksne 3+

[108] 14.30  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+
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[109] 14.30  sted: BØRNeLAB

gratis, ingen tilmelding

Monsterfoldning
Klip og fold dit eget monster-bogmærke i flotte farver. tages med 
hjem på eget ansvar! Kan gøres alene eller sammen med en voksen.
Alle sprog 5+ (børn under 8 år ifølge med voksen!)

[110] 14.30  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[111] 14.30  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, ingen tilmelding

Harry Potter Minecraft
Vær med til at spille i Harry potter-universet i minecraft. Det eneste 
du skal komme med er dig selv og din gode ide.
For alle sprog Åbent for alle Minecraft-glade børn

[158] 16.00  sted: RAMPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Jan Blake
Bøffelkvindens søn
jægere, konger og stærke kvinder bliver viklet ind i spådom, mytologi, 
skam, stolthed og fornærmelser i en af verdens mest spændende 
historier om fødslen af en helt – Fødslen af Sundiata Keita, den 
legendariske grundlægger af det storslåede rige mali i Vestafrika. 
Den internationalt anerkendte historiefortæller jan Blake og hendes 
gamle samarbejdspartner, trommeslageren john predare, kommer til 
Århus med en episk forestilling. Denne inspirerende historie spænder 
over flere århundreder fra dens begyndelse i middelalderens Afrika 
til nutidens konflikter, hvor det er forbudt at fortælle denne historie. 
Du kan forvente et opmuntrende sammenstød af vilde sange og en 
heroisk fortælling.
Engelsk 11+
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Kamila Slocinska
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Cato Thau-jensen
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[113] 10.00  sted: RAMPeN

gratis, ingen tilmelding

Orlaprisen 2017
Orla og Dr-ultra indtager rampen og inviterer alle til at komme 
forbi for at fejre at Danmarks børn endnu engang har været med  
til at udvælge og bestemme, hvem de synes der fortjener at vinde  
Orla prisen.
Dansk Alle

[114] 10.00  sted: stORe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Meg Rosoff og Daniel Hahn
Sjov, seriøs og prisvindende
mød den amerikanske forfatter bag den anmelderroste yA roman 
Sådan er det nu, der er beskrevet som en moderne klassiker. meg 
rosoff taler med den britiske Daniel Hahn (oversætter og redaktør) 
om at skrive, om sine bøger - og om at tage unge alvorligt. glæd dig 
til ét af højdepunkterne for det unge publikum på årets festival. meg 
rosoff vandt i 2016 Astrid lindgren memorial Award for sin roman 
Sådan er det nu.
Engelsk 13+

[115] 13.30 - 14.15  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Tak for halshugningen – Gyserdigte for børn
Der er monstre bag gardinet og lig i fryseren! tror du, det er løgn? 
Så se selv efter, når Frederik Hansen og Andreas Nederland optræder 
med Tak for halshugningen LIVE. Showet er baseret på forfatternes 
børnebog af samme navn. Når Frederik og Andreas optræder live med 
deres bog, buldrer de med blikplader, gnider på balloner og gnasker i 
løg, så lydsiden bliver helt rigtig. Børnene i publikum laver også lyde 
– og så er de med til at bestemme, hvor højt op pilen på det gyselige 
”uhyggometer” skal trækkes.
Dansk 5+

[116] 10.00  sted: ÆsKeN

gratis, ingen tilmelding

Film
Kom forbi æsken og se, hvilke film vi har på programmet i dag. 
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[117] 10.00  sted: LILLe sAL

gratis, ingen tilmelding

LEGO workshop
Byg din egen rejse
Du skal ud på en rumrejse - Hvor lander du? - Byg stedet med lEgO.
Åbent LEGO værksted for alle børn og deres voksne 3+

[118] 10.30 - 13.00  sted: UdsIGteN

gratis, tilmelding påkrævet

Tegnerens værksted med Bo Odgaard Iversen
Kom på besøg i tegnernes værksted, hvor professionelle tegnere står 
klar med inspiration og gode idéer til alle, der har lyst til at være med. 
Der er også mulighed for at få et indblik i tegnernes proces og se 
udviklingen fra skitse til færdig bog.
Dansk 5+

[119] 10.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og 
rum til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. Hold øje med 
hjemmesiden for yderligere information.
Dansk 3+

[120] 10.00  sted: BØRNeLAB

gratis, ingen tilmelding

Monsterfoldning
Klip og fold dit eget monster-bogmærke i flotte farver. tages med 
hjem på eget ansvar! Kan gøres alene eller sammen med en voksen.
Alle sprog 5+ (børn under 8 år ifølge med voksen!)

Søren jessen
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[121] 10.00  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[122] 10.30  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, tilmelding påkrævet

Hack en historie med Hopspots
“Der var engang…” sådan starter mange historier. men hvad sker der 
så? Ved hjælp af det interaktive læringsmiddel Hopspots, laver vi 
vores egne historier, som vi indtaler og sætter sammen. Hvad sker der 
hvis vi ændrer på handlingens rækkefølge? Hvilke lydeffekter styrker 
historien? Vi indtaler, afspiller og hopper os gennem fortællingerne, 
når vi leger med ordene i denne workshop.
Dansk  5+ (børn under 8 år ifølge med voksen!)

[123] 11.30 - 12.15  sted: sCeNetRAPPeN 

gratis, tilmelding påkrævet

Tak for halshugningen - Gyserdigte for børn
Der er monstre bag gardinet og lig i fryseren! tror du, det er løgn? 
Så se selv efter, når Frederik Hansen og Andreas Nederland optræder 
med Tak for halshugningen LIVE. Showet er baseret på forfatternes 
børnebog af samme navn. Når Frederik og Andreas optræder live med 
deres bog, buldrer de med blikplader, gnider på balloner og gnasker i 
løg, så lydsiden bliver helt rigtig. Børnene i publikum laver også lyde 
– og så er de med til at bestemme, hvor højt op pilen på det gyselige 
”uhyggometer” skal trækkes.
Dansk 5+

hayfestival.org

peter Bailey
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[124] 11.15 - 12.00  sted: ÆsKeN

gratis, ingen tilmelding

Film
Kom forbi æsken og se, hvilke film vi har på programmet i dag.

[125] 11.15 - 12.00  sted: LILLe sAL

gratis, ingen tilmelding

LEGO Workshop
Byg din egen rejse
Du skal ud på en rumrejse - Hvor lander du? - Byg stedet med lEgO. 
Åbent LEGO værksted for alle børn og deres voksne 3+

[126] 11.15 - 12.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den Kæmpestore Pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[127] 11.15 - 12.00  sted: BØRNeLAB

gratis, ingen tilmelding

Monsterfoldning
Klip og fold dit eget monster-bogmærke i flotte farver. tages med 
hjem på eget ansvar! Kan gøres alene eller sammen med en voksen.
Alle sprog 5+ (børn under 8 år ifølge med voksen!)

[128] 11.15 - 12.00  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend Bogen på Vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+
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[129] 12.15 - 13.00  sted: stORe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Josefine Ottesen i samtale med Tore Leifer
Forfatteren og bøgerne
josefine Ottesen i samtale med tore leifer om et liv med bøger og 
dramatik. De vil tale om josefines engagement i børnelitteratur, 
både som forfatter og som formidler, hvad der driver hende og hvad 
fremtiden byder på. Det er mest for voksne, men alle er velkomne.
Dansk 13+

[130] 12.30 - 13.15  sted: sCeNetRAPPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Arne Svingen
Ballade, gys og revolverdrenge
Arne Svingen fører dig ned i de grumme, farlige og lidt uhyggelige 
sider af sit forfatterskab.
Norsk og dansk 8+

[131] 12.15 - 13.00  sted: ÆsKeN

gratis, ingen tilmelding

Film
Kom forbi æsken og se, hvilke film vi har på plakaten i dag.

[132] 12.15 - 13.00  sted: LILLe sAL

gratis, ingen tilmelding

LEGO workshop
Byg din egen rejse
Du skal ud på en rumrejse - Hvor lander du? - Byg stedet med lEgO. 
Åbent LEGO værksted for alle børn og deres voksne

[133] 12.15 - 13.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+
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[134] 12.15 - 13.00  sted: BØRNeLAB

gratis, ingen tilmelding

Monsterfoldning
Klip og fold dit eget monster-bogmærke i flotte farver. tages med 
hjem på eget ansvar! Kan gøres alene eller sammen med en voksen.
Alle sprog 5+ (børn under 8 år ifølge med voksen!)

[135] 12.15 - 13.00  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[136] 12.00  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, tilmelding påkrævet

Hack en historie med Hopspots
”Der var engang…” sådan starter mange historier. men hvad sker der 
så? Ved hjælp af det interaktive læringsmiddel Hopspots, laver vi 
vores egne historier, som vi indtaler og sætter sammen. Hvad sker der, 
hvis vi ændrer på handlingens rækkefølge? Hvilke lydeffekter styrker 
historien? Vi indtaler, afspiller og hopper os gennem fortællingerne, 
når vi leger med ordene i denne workshop.
Dansk 9+

[137] 13.15 sted: stORe sAL

gratis, tilmelding påkrævet

Louis Jensen
En rejse ind i bøgerne
louis jensen serverer sproglige spidsfindigheder og skæve 
eventyrligheder, når han fortæller og læser højt. Oplev forfatteren 
til Kong Knap og bamsens forsvundne øje, Skelettet på hjul, 
Krystalmanden, de hundredvis af firkantede historier og meget  
mere folde sig ud.
Dansk 5+
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[140] 13.00 - 15.30  sted: UdsIGteN

gratis, tilmelding påkrævet

Workshop for dig, der elsker at tegne med Søren Jessen
Har du en tegner gemt i maven og har du lyst til at afprøve nye 
teknikker og få inspiration og hjælp fra professionelle illustratorer?  
Så er denne workshop noget for dig.
Dansk 10+

[142] 13.15 - 14.00  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[143] 13.15 - 14.00  sted: BØRNeLAB

gratis, tilmelding ikke påkrævet

Monsterfoldning
Klip og fold dit eget monster-bogmærke i flotte farver. tages med 
hjem på eget ansvar! Kan gøres alene eller sammen med en voksen.
Alle sprog 5+ (børn under 8 år ifølge med voksen!)

[144] 13.15 - 14.00  sted: ALtANeN

gratis, ingen tilmelding

Vend Bogen på Vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[145] 13.15 - 14.00  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, ingen tilmelding

Harry Potter Minecraft
Vær med til at spille i Harry potter-universet i minecraft. Det eneste 
du skal medbringe er dig selv og dine gode ideer.
Alle sprog Åbent for alle Minecraft-glade børn
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[146] 14.30  sted: RAMPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Anders Morgenthaler og Mikael Wulff: Mugge og vejfesten
glæd jer til at opleve wulffmorgenthaler på scenen, når de 
præsenterer deres helt nye børnebog Mugge og vejfesten - en historie 
om verdens lykkeligste dreng. lige indtil …
mikael wulff og Anders morgenthaler er mestrene i skøre universer 
med en lang række af bøger, tegneserier, tv-serier og film til både 
børn og voksne - og de tager den krøllede streg og de opfindsomme 
formuleringer med ind i mugge og Vejfesten.
Dansk

[149] 14.30  sted: ÆsKeN

gratis, ingen tilmelding

Film
Kom forbi æsken og se, hvilke film vi har på plakaten i dag.

[150] 14.30  sted: LILLe sAL

gratis, ingen tilmelding

LEGO workshop
Byg din egen rejse
Du skal ud på en rumrejse - Hvor lander du? - Byg stedet med lEgO.
Åbent LEGO værksted for alle børn og deres voksne 3+

[151] 14.30  sted: PUsteRUMMet

gratis, ingen tilmelding

Kom og se den kæmpestore pære
gyldendal sætter sit præg på festivalen med udstillinger fra jakob 
martin Strids univers og masser af kendte bøger for børn. Der vil 
løbende være oplæsninger og små arrangementer, men også tid og rum 
til leg eller til at nyde en god billedbog sammen. 
Dansk 3+

[152] 14.30  sted: BØRNeLAB

gratis, tilmelding ikke påkrævet

Monsterfoldning
Klip og fold dit eget monster-bogmærke i flotte farver. tages med 
hjem på eget ansvar! Kan gøres alene eller sammen med en voksen.
Alle sprog 5+ (Børn under 8 skal ledsages af en voksen)
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[153] 14.30  sted: ALtANeN

gratis, tilmelding ikke påkrævet

Vend bogen på vrangen
Hjælp os med at give kasserede bøger nyt liv! Fold en smuk skulptur 
eller slip din indre poet løs med blackout poetry. i denne åbne 
workshop sætter vi bøger og inspiration frem, så du kan få en 
kreativ pause til at skabe et værk, der vil blive en del af festivalens 
udsmykning. 8+

[154] 14.30  sted: tWeeNs LAB/MAKeR sPACe

gratis, ingen tilmelding

Harry Potter Minecraft
Vær med til at spille i Harry potter-universet i minecraft. Det eneste 
du skal medbringe er dig selv og dine gode ideer.
Alle sprog Åbent for alle Minecraft-glade børn

[157] 11.30  sted: RAMPeN

gratis, tilmelding påkrævet

Jan Blake
Eventyret om en kat
Den dygtige historiefortæller jan Blake fører dig ud på en rejse – ind i 
et gammeldags eventyr om en grådig kat, som spiser alt hvad den kan 
få øje på, og om en klog kat, som finder det bedste sted at bo, nemlig 
hos en flittig kattefamilie, som belønner deres menneskelige hjælper. 
Den her historie, vil børn sluge råt. john predare spiller trommer til.
Engelsk 10+

Kamila Slocinska
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Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus 
Universitet, Dagbladet Information og 
Fonden Aarhus 2017 inviterer til:

8:30-16:00  sted: dOKK1, AARhUs

”Aktuel børne- og ungdomslitteratur på tværs af grænser”
Seminaret tematiserer børne- og ungdomslitteratur på tværs af 
regionale og nationale forskelle. Det lægger op til diskussion af, hvilke 
fortællinger der er vigtige i Europa i dag, af forholdet mellem skrift og 
billede, af centrale genrer og meget mere. 

Seminaret arrangeres af Center for Børns litteratur og medier, 
Aaarhus universitet i samarbejde med Dagbladet information og 
international Children’s literature, Hay Festival. Blandt forfattere og 
illustratorer vil der være markante, yngre europæiske forfattere, der er 
i Aarhus i forbindelsen med festivalen, se  
hayfestival.com/aarhus39

Seminaret retter sig mod alle, der arbejder professionelt med eller 
interesserer sig fagligt for børne- og ungdomslitteratur, herunder 
undervisere, bibliotekarer, redaktører, formidlere, studerende og 
andre interesserede. 

Seminaret er finansieret af Fonden Aarhus2017. 
pris kr. 200
tilmelding og betaling:  
auws.au.dk/acrossborders2017

ian Beck
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Program: Aktuel børne- og ungdomslitteratur på tværs af grænser 

8:30-9:00  Kaffe og ankomst

9:00-9:10  Velkomst: Nina Christensen, Center for Børns 
litteratur og medier og Anita Brask rasmussen, 
information

9:10-9:40   ph.d.-stipendiat Sarah mygind: ”Aarhus i 
børnelitteraturen. Børnelitteraturen i Aarhus” 

9:40-10:20  Dr. Evelyn Arizpe, glasgow university:  
”travelling (with) picture Books.  
Children and Books Crossing Borders” 

10:20-10:35  pause

10:35-10:50  Oplæsning ved forfatter Finn-Ole Heinrich 
(tyskland)

10:50- 11:35  ”Hvad frygter vi? Frygt, angst og usikkerhed i 
børnelitteraturen”: Samtale mellem David machado 
(portugal), Stian Hole (Norge), Nataly E. Savina 
(tyskland), modereret af Anita Brask rasmussen 

11:35- 12:00  Kritiker Kamilla löfström: ”på rejse med bogen”. 
En læsning af Oliver jeffers billedbog: Barn af Bøger 
(2016)

12:00-13:00  let frokost

13:15-13:55  Dr. mia Österlund, Åbo Akademi: ”Køn og 
karakter i fantasy for børn og unge” 

13:55- 14:35  ”Aktuel fantasy – og de stærke piger”. 
paneldiskussion ledet af Anita Brask rasmussen 
med maria turtschaninoff (Finland), Salla Simukka 
(Finland) og Cecilie Eken (Danmark) 

14:35-14:50 pause 

14:50-15:20  ”litteratur mellem skrift og billede”. Oplæg 
og diskussion mellem Hanne Kvist og Nina 
Christensen med udgangspunkt i Hanne Kvists 
roman Dyr med pels og uden (2016), nomineret til 
Nordisk råds Børne- og ungdomslitteraturpris og 
billedbogen træet, dyrene og os (2017)

15:20-15:45   ”litteratur på tværs af Europa”. interview med 
oversætter og redaktør Daniel Hahn. Daniel Hahn 
har redigeret de to antologier med ny europæisk 
litteratur for børn og unge, der udkommer i 
forbindelse med festivalen.

15:45-16:00  Oplæsning ved forfatter Kim Fupz Aakeson 
(Danmark)
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Hack Kampmanns plads 2 8000 Aarhus C 

Adam Stower
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1200 1215 1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415

ÆSKEN 15. lakridsmanden med Hopspots

ALTANEN 20. Vend bogen på vrangen 26. Vend bogen på vrangen

BIBIANA 22.  Katherine rundell,  
Nataly E. Savina i samtale 
med manu Sareen

28.  michaela Holzinger, 
Elisabeth Steinkellner og 
Cathy Clement i samtale 
med Karl Fischer

BØRNELAB 19. Ozobotter på eventyr

LILLE SAL 16. Sarah Engell 24.  ludovic Flamant og  
Annelise Heurtier

PUSTERUMMET 18.  Kom og se den  
kæmpestore pære

25.  Kom og se den  
kæmpestore pære

RAMPEN 23.  Kenneth Bøgh Andersen

SCENETRAPPEN 14.  lyt, se og smag på sprogene!

TWEENS LAB 21.  lydbøger for  
viderekomne

27.  lydbøger for  
viderekomne

UDSIGTEN 17. tegnerens værksted med Cato Thau-jensen

0930 0945 1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145

ÆSKEN 4. Film: Den lille prins

ALTANEN 9. Vend bogen på vrangen

BIBIANA 11. Aline Sax and Anna woltz i 
samtale med rebecca Bach lauritsen

BØRNELAB 8. Ozobotter på eventyr

LILLE SAL 3.  Salla Simukka,  
Cornelia travnicek,  
Endre lund Eriksen

PUSTERUMMET 7.  Kom og se den  
kæmpestore pære

13.  Kom og se den  
kæmpestore pære

RAMPEN 12. Officiel åbning

RAMPEN I 1. jenny Valentine

RAMPEN II 2. gideon Samson

SCENETRAPPEN 5.  Ævar Þór Benediktsson,  
Katherine woodfine and maria 
turtschaninoff

TWEENS LAB 10.  lydbøger for viderekomne

UDSIGTEN 6. tegnerens værksted med mette-Kirstine Bak

tOrsDAg 26. OKtOBEr

MOrgEN

EftErMiDDAg



1200 1215 1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415

ÆSKEN 50. Lakridsmanden med Hopspots

ALTANEN 53.  Vend bogen på vrangen 61.  Vend bogen på vrangen

BIBIANA 54.  Sandrine Kao og  
Victor Dixen

62.  Dy Plambeck, Jana 
Šrámková og Stefan 
Bachmann i samtale 
med Tore Leifer

BØRNELAB 60. Stop Motion film – workshop

LILLE SAL 58. Sarah Crossan

PUSTERUMMET 52.  Kom og se den  
kæmpestore pære

59.  Kom og se den  
kæmpestore pære

RAMPEN 48. Kim Fupz Aakeson

RAMPEN I 55.  Anna Woltz og  
Katherine Rundell

SCENETRAPPEN 49.  Maria Parr, David Machado 
i samtale med  
Rebecca Bach Lauritsen

57. Endre Lund Eriksen

SToRE SAL 56.  Janne Teller i samtale 
med Trine May

UDSIGTEN 51. Tegnerens værksted

0930 0945 1000 1015 1030 1045 1100 1115

ÆSKEN 33. Lakridsmanden med Hopspots

ALTANEN 38.  Vend bogen på vrangen 46.   Vend bogen på vrangen

BIBIANA 40.  Laura Gallego og Ana Cristina Herreros 47. Salla Simukka

BØRNELAB 37. Stop Motion film – workshop

LILLE SAL 84. Frida Nilsson  

PUSTERUMMET 36.  Kom og se den kæmpestore pære 45.  Kom og se den  
kæmpestore pære

RAMPEN I 41.  Inna Manakhova,  
Nina Grøntved og  
Sarah Crossan i samtale 
med Tore Leifer

RAMPEN II 30. Anna Woltz 42. Aline Sax

SCENETRAPPEN 32.  Sarah Engell og Gideon Samson i 
samtale med Martin Glaz Serup

44.  Finn-Ole Heinrich  
og Annette Münch  
i samtale med  
Martin Glaz Serup

SToRE SAL 31.  Sanne Munk Jensen, B.R Collins  
og Ana Pessoa i samtale med  
Rebecca Bach Lauritsen

43.  Arne Svingen i samtale 
med Trine May

TWEENS LAB 39. Fortællingens grundpiller - skriveværksted med Cecilie Eken

UDSIGTEN 35. Tegnerens værksted med Hanne Kvist

fredag 27. oktober

Morgen

efterMiddag
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lørdag 28. oktober

Morgen
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145 1200 1215 1230 1245

ÆSKEN 68. Film 78. Film 87. Film

ALTANEN 73.  Vend bogen på 
vrangen

82.  Vend bogen 
på vrangen

90.  Vend bogen  
på vrangen

BIBIANA 92. Dy Plambeck... 

BØRNELAB 72. Monsterfoldning 81. Skriv som H. C. Andersen

LILLE SAL 69. LEGO workshop 79.  LEGO  
workshop 

88.  LEGO  
workshop

PUSTERUMMET 71.  Kom og se den  
kæmpestore pære

80. Kom og se 
den kæmpestore 
pære

89. Kom og se 
den kæmpestore 
pære

RAMPEN * 65.  Vinderne af  
500 ord

75.  Stian Hole i 
samtale med 
Rebecca Bach 
Lauritsen

85.  Oliver Jeffers 
i samtale med 
Tore Leifer

SCENETRAPPEN 67.  Sarah Engell og  
Victor Dixen

77. Aline Sax og 
Cornelia Travnicek

86. Ana Pessoa og 
Annette Münch

SToRE SAL 66. Chris Riddell i 
samtale med Tore Leifer

TWEENS LAB 74.  Harry Potter  
Minecraft

83.  Harry Potter 
Minecraft

91.  Harry Potter 
Minecraft

UDSIGTEN 70. Tegnerens Værksted med Kamila Slocinska

1300 1315 1330 1345 1400 1415 1430 1445 1500 1515 1530

ÆSKEN 96. Film 106. Film

ALTANEN 101.  Vend bogen på vrangen 110.  Vend bogen på vrangen

BIBIANA ... 92. Dy Plambeck

BØRNELAB 100. Monsterfoldning 109. Monsterfoldning

LILLE SAL 97. LEGO workshop 107. LEGO workshop

PUSTERUMMET 99.  Kom og se den  
kæmpestore pære

108.  Kom og se den  
kæmpestore pære

RAMPEN * 93. Kim Fupz Aakeson 103.  Eoin Colfer og  
Andrew Donkin

SCENETRAPPEN 95.  Inna Manakhova 
og Sanne Munk 
Jensen

105. Maria 
Turtschaninoff og 
David Machado

SToRE SAL 94. Cecilie Eken 104.  Cressida Cowell  
i samtale med Rebecca 
Bach Lauritsen

TWEENS LAB 102.  Harry Potter  
Minecraft

111.  Harry Potter  
Minecraft

UDSIGTEN 98. Workshop for dig, der elsker at tegne med Signe Parkins

efterMiddag

56*1600 - 1700   158. Jan Blake



søndag 29. oktober

1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145 1200 1215 1230 1245

ÆSKEN 116. Film 124. Film 131. Film

ALTANEN 121.  Vend bogen  
på vrangen

128.  Vend bogen  
på vrangen

135.  Vend bogen  
på vrangen

BØRNELAB 120.  
Monsterfoldning

127.  
Monsterfoldning

134.  
Monsterfoldning

LILLE SAL 117.  LEGO  
workshop

125.  LEGO  
workshop

132.  LEGO  
workshop

PUSTERUMMET 119. Kom og se den  
kæmpestore pære

126. Kom og se 
den kæmpestore 
pære

133. Kom og se 
den kæmpestore 
pære

RAMPEN 113. Orla prisen 2017 157. Jan Blake

SCENETRAPPEN 123. Tak for 
halshugningen

130. Arne 
Svingen... 

SToRE SAL 114.  Meg Rossof og  
Daniel Hahn

129. Josefine  
Ottesen i samtale 
med Tore Leifer

TWEENS LAB 122.  Hack en historie  
med Hopspots

136.  Hack en historie  
med Hopspots

UDSIGTEN 118. Tegnerens værksted med Bo Odgaard Iversen

1300 1315 1330 1345 1400 1415 1430 1445 1500 1515

ÆSKEN 149. Film

ALTANEN 144.  Vend bogen  
på vrangen

153.  Vend bogen  
på vrangen

BØRNELAB 143. Monsterfoldning 152. Monsterfoldning

LILLE SAL 150.  LEGO  
workshop

PUSTERUMMET 142. Kom og se den  
kæmpestore pære

151. Kom og se den  
kæmpestore pære

RAMPEN
146. Anders Morgenthaler 
og Mikael Wulff: Mugge 
og vejfesten

SCENETRAPPEN
...130. 
Arne 
Svingen

115.  Tak for  
halshugningen

SToRE SAL 137.  Louis Jensen

TWEENS LAB 145.  Harry Potter 
Minecraft

154.  Harry Potter  
Minecraft

UDSIGTEN 140. Workshop for dig, der elsker at tegne med Søren Jessen

efterMiddag

Morgen
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tak

Først og fremmest stor tak til alle de engagerede frivillige,  
der er med til at gøre sådan et arrangement muligt.  
Teamet fra Aarhus 2017, Dokk1 og Hay Festival er: 

Rebecca Matthews, Chief Executive, Aarhus 2017
Juliana Engberg, Programme Director/Programdirektør, 
Aarhus 2017
Helle Erenbjerg, Communications Coordinator/ 
Kommunikationskoordinator, Aarhus 2017
Sif Rauff, Project Manager/ Projektleder, Aarhus 2017
Mie B. B. Danielsen, Programme Coordinator/ 
Programkoordinator, Aarhus 2017
Anne Katrine Husted Brodde, Programme Officer/ 
Programmedarbejder, Aarhus 2017
Mette Rabæk Poulsen, Librarian and Instructor/  
Formidler og Underviser, DOKK1
Britta Bitsch, Senior Consultant/Specialkonsulent,  
Biblioteker og borgerservice, DOKK1
Lisbeth Overgaard Nielsen, Head of Citizen’s Dialogue, 
Partnerships and Communications/ Chef for Borgerdialog, 
Partnerskaber og Kommunikation, DOKK1
Jannik Mulvad, Teamleader Family and Children/  
Teamleder Familier og Børn, DOKK1
Jørgen Eskjær, Head of Techinal Service/ 
Teknisk Servicechef, DOKK1

Peter Florence, Director, Hay Festivals
Cristina Fuentes, Director/Producer, Hay Festivals
Becky Shaw, Communications Director/Producer, Hay Festivals
Georgie Docker, Production, Hay Festivals
Christopher Bone, Publicity Director, Hay Festivals
Izara Garcia, Artists Management, Hay Festivals
Zoe Romero, Artists Management, Hay Festivals
Penny Compton, Box Office Manager, Hay Festivals
Amy le Bailly, Box Office, Hay Festivals



Sted: DOKK1 
Festivalen løber Fra 26.-29. oktober 2017
Torsdag d. 26. oktober og fredag d. 27. oktober er for 
skoleklasser, mens festivalen er åben for alle lørdag d. 28. og 
søndag d. 29. oktober.
Alle billetter er gratis, men ved nogle arrangementer skal der 
bestilles og printes billetter, hvis man skal være sikker på at 
få en plads. For at printe din billet, kan du klikke på linket 
i bunden af din kvitteringsmail. Ved andre arrangementer, 
fordeles pladserne efter først til mølle princippet. For mere 
information, se venligst festivalprogrammet. 
Bemærk venligst at børn under 6 år altid skal være ledsaget af 
en voksen. 
Alle arrangementer varer en time, medmindre andet er angivet. 

Bestil online: www.hayfestival.org/aarhus
Bestil til skoleklasser 
www.aarhus 2017.dk eller hayfestival.com/aarhus

Billetter på DOKK1
Billetkontoret vil være åbent under festivalen på DOKK1 i 
bibliotekets almindelige åbningstider, som er torsdag og fredag 
fra 8.00 – 22.00 samt lørdag og søndag fra 10.00 til 16.00.
Du kan følge os på twitter   #HayAarhus2017  @hayfestival 
Facebook /hayfestival   Instagram @hayfestival

Vi gør opmærksomme på, at nogle arrangementer bliver 
filmet, og på at der tages fotos under festivalen til brug på 
Aarhus2017.dk og hayfestival.com 

Der er gratis adgang til festivalen.

bestillingsinforMation
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