Invitation til

Litterært Folkemøde
- festival for de klassiske danske forfattere
Weekenden 1. og 2. oktober 2022 i Skørping

LITTERÆRT
FOLKEMØDE

Herman Bang Selskabet i Skørping inviterer hele Danmark til
folkefest i Skørping, hvor vi hylder de klassiske danske forfattere gennem foredrag, musik, teater og film. På fire scener og på
en stor indendørs markedsplads vil vi sætte fokus på vores fælles kulturarv – og dette er en invitation til alle, der arbejder med
de klassiske danske forfattere. Vi har brug for jeres hjælp til
at sammensætte det mest spændende og vidtfavnende program.

En ny ”scene”
for dansk litteraturs rødder
Med det litterære folkemøde ønsker vi at skabe større opmærksomhed omkring de klassiske danske forfattere og herunder ikke
mindst de mange litterære selskabers arbejde og virke. Vi ønsker
at skabe en ”scene”, hvor publikum kan opleve en bred vifte af
klassiske danske forfattere på vidt forskellig vis. Det litterære
folkemøde, der afholdes 1. og 2. oktober 2022, skal stå for formidling, inspiration, interesse og udvikling – og det skal være en
tilbagevendende begivenhed, der finder sted hvert andet år. Vi
vil puste støvet af vores fælles kulturarv, skabe fornyet fokus og
bringe de litterære rødder frem i et nutidigt lys. Her er en scene,
hvor der er stor mulighed for at vise sig frem og blive set.
Stationsbyen Skørping, der allerede er kendt for et sprudlende og mangfoldigt kulturliv, er centrum for folkemødet. Her er
det KulturStationen og Kinorevuen der danner rammen om de
mange aktiviteter

En litterær markedsplads
Det litterære folkemøde skal populært sagt arrangeres som én stor
markedsplads – en smeltedigel – hvor den klassiske litteratur præsenteres og føres op i nutiden. Det skal foregå gennem et bredviftet program, hvor der er højt til loftet og vægt på mangfoldighed.
Ideen er at de enkelte litterære selskaber byder ind med aktiviteter
og indslag, der udgør festivalens hovedprogram. Det kan være alt
lige fra foredrag, samtale og dialog, filmforevisning, teater, oplæsning, musik og sang, workshops, udstillinger og samspil med andre
kunstarter. På KulturStationen og i Kinorevuen foregår flere ting på

samme tid, så publikum virkelig får mulighed for at møde litteraturen, og her vælge fra og til i løbet af de to dage folkemødet varer.
For at understrege markedsstemningen vil hvert enkelt selskab være
repræsenteret med en markedsbod, hvor publikum har mulighed for
at ”shoppe” viden og inspiration. Ved at samle de litterære selskaber og massivt sætte fokus på de litterære rødder, er det vores mål
at skabe en større grad af nysgerrighed og gennemslagskraft. Det
handler også om gensidig inspiration og om at udbygge samarbejdet
mellem de litterære selskaber, hvilket gerne skulle føre til andre og
nyskabende initiativer.

Deltag og bliv set
– stadepladsen står parat helt gratis
Alle landets litterære selskaber og andre, der på forskellig vis
arbejder med formidling af de klassiske danske forfattere, er
inviteret til folkemøde 1. og 2. oktober 2022. Vi håber, at mange af de litterære selskaber vil møde op for at præsentere de
enkelte forfattere på vores store indendørs markedsplads. Her
skal det summe af liv og nysgerrighed – og vi har allerede reserveret en stadeplads til dig og dit selskab. Mød publikum og
de andre selskaber til gensidig inspiration.
På hver stadeplads er der mulighed for at lave individuelle
udstillinger, og vi indretter markedspladsen, så der er rig mulighed for at møde publikum til en snak over en kop kaffe. På
markedspladsen vil der også være mulighed for at de litterære
selskaber kan udfolde sig med mindre pop-up events. Det kunne f.eks. være oplæsning, sang og andre former for optræden.

Fire scener står til rådighed
Folkemødet skal præsentere de klassiske danske forfattere på
bredest mulig vis – og så mange forfattere som muligt skal være
repræsenteret. Vi ønsker at sammensætte et program bestående
af bl.a. foredrag, musik, workshops, teater og film. For at kunne
sammensætte et bredt og spændende program, der kommer hele
vejen rundt om de klassiske danske forfattere, har vi brug for
jeres hjælp. Det er nemlig med baggrund i de litterære selskabers
tilbagemeldinger vi sammensætter programmet.

Økonomien har vi også tænkt på

Hvad gør jeg nu?

Det er naturligvis oplagt at benytte egne kræfter og idéer til
på forskellig vis at præsentere de forfattere, som de enkelte
selskaber repræsenterer. Men vi vil også gerne længere ud, så
har dit selskab kendskab og kontakter til andre foredragsholdere, dokumentarfilmfolk, skuespillere, teatergrupper, musikere
m.fl., der beskæftiger sig med de klassiske danske forfattere, så
er vi meget interesseret i at vide mere.
Vi har til det Litterære Folkemøde søgt og fået bevilliget
midler, så der er mulighed for at betale honorar til de medvirkende foredragsholdere og kunstnere. Det betyder også, at der
er fri entré til folkemødet.

Der er mange praktiske ting omkring overnatningsmuligheder
m.v., som vi naturligvis nok skal være behjælpelige med. Herom vil vi senere udsende mange flere informationer. I første
omgang har vi brug for at vide:
1. Om I ønsker at deltage som selskab på folkemødets
markedsplads?
2. Hvilke foredragsholdere og indslag ønsker I at deltage
med?
3. Idéer til andre foredragsholdsholdere, musikere, teatergrupper, skuespillere, forfattere m.fl., der beskæftiger
sig med netop den forfatter, som selskabet repræsenterer/beskæftiger sig med. Noter gerne honorarstørrelse.

Meld hurtigt tilbage
Vi håber, at denne invitation giver Danmarks mange litterære
selskaber lyst til at deltage i denne store fejring af de klassiske
danske forfattere – og vi håber, at I alle vil gå i tænkeboks
vedrørende foredragsholdere og andre udøvende kunstnere,
som kan inviteres. Målet med det tilbagevendende Litterære
Folkemøde er som tidligere nævnt at sætte mere fokus på de
klassiske danske forfattere og samtidig skabe en ”scene” til
gensidig inspiration mellem de litterære selskaber.

Tilbagemelding:
Send din tilmelding til: mail@forlagetrebild.dk

Har ovenstående givet anledning til
spørgsmål og kommentarer, da venligst kontakt:
Henrik Bugge Mortensen, tlf. 2011 6158 · Poul Flou Pedersen, tlf. 9988 7743 · Birgit Møller Sørensen, tlf. 4041 5530

På vores hjemmeside www.hermanbangselskabet.dk vil vi løbende bidrage med praktiske oplysninger.
Vi glæder os til at se jer til et spændende og gensidigt inspirerende Litterært Folkemøde i Skørping 1. og 2. oktober 2022.
Litterært Folkemøde arrangeres af Herman Bang Selskabet i samarbejdet med BOGBY9520 og Rebild Bibliotekerne.

