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Nedtællingen er begyndt … 

Den 1. september kunne vi løfte sløret for 

programmet til det første litterære folkemøde, så nu 

er nedtællingen frem mod weekenden 1. og 2. 

oktober for alvor begyndt. Programmet kan ses 

på hermanbangselskabet.dk under Litterært 

Folkemøde, men vi vedhæfter også en printvenlig 

pdf-fil med dette nyhedsbrev. Vi har også fået trykt 

programmet, der er udsendt til alle landets 

biblioteker. Billetterne til de mere end 40 

arrangementer er gratis, men skal ”købes” på 

forhånd, hvilket sker på derudad.dk.  

Hjælp os med formidlingen 

Der er allerede godt gang i ”billetsalget”, men vi 

håber at alle der læser dette nyhedsbrev vil være 

med til at slå et ekstra slag for Litterært Folkemøde 

ved at henvise til programmet på Herman Bang 

Selskabets hjemmeside ved at videresende dette link 

til alle gode litterære venner og andre, der har lyst til 

en god oplevelse: 

https://hermanbangselskabet.dk/program/ 

Gå ind på Litterært Folkemøde på Facebook, 

for at ”like” siden og markere, at du deltager   

Vi er også oprettet en Facebook-side for Litterært 

Folkemøde. Den må du meget gerne videreformidle 

i dit netværk, så vi får så mange som overhovedet 

mulig gjort opmærksom på de mange spændende 

ting, som sker i weekenden 1. og 2. oktober. Gå 

venligst ind for at ”like” siden.   

 

Den litterære markedsplads 
Ud over de mange arrangementer på fire scener, har 

vi også etableret en stor markedsplads i Salen på 

KulturStationen. Her er der indrettet stande med de 

24 litterære selskaber m.v., som deltager i 

folkemødet. Vi har også indrettet en café på stedet. 

I løbet af de to festivaldage vil der foregå en masse 

på de enkelte stande og der vil også være forskellige 

former for pop-up optræden.  

 

Specielt ”markedsprogram” for de to 

folkemødedage   

For at give publikum et overblik over, hvad der 

kommer til at ske på den litterære markedsplads, har 

vi besluttet at lave et specielt ”markedsprogram”. 

Det offentliggøres i ugen op til Litterært Folkemøde 

og uddeles til publikum på de to folkemødedage. Vi 

er i øjeblikket ved at kontakte alle de deltagende 

litterære selskaber for at få større viden om de 

mange ting som er planlagt.         

                      

https://hermanbangselskabet.dk/program/


 

   

 

På Litterært Folkemøde kan 

publikum møde: 
 

B. S. Ingemann Selskabet 

Blicher-selskabet 

BOGBY9520 

Danske Digterruter  

Drachmann-Klubben 

Drachmanns Venner 

Forening for Boghaandværk 

Forlaget Rebild 

H. C. Andersen Selskabet i København 

Herman Bang Selskabet 

J. P. Jacobsen Selskabet 

Jensenmuseet 

Kaj Munk Selskabet 

Karin Michaelis Selskabet 

Kunstnergruppen ”Børsterne”  

Limfjordsegnens Litteratur Samvirke 

Martin Andersen Nexøs Mindestuer 

Martin Andersen Nexø fonden 

Modersmål-Selskabet 

Pontoppidan Selskabet 

Sandemose Selskabet  

Skørping Marionetteater 

Tersløsegaard - Ludvig Holberg Museet 

Aakjærselskabet 

 
Sætter farver på litteraturens 
klassikere 
Som en del af Litterært Folkemøde arrangerer 
kunstnergruppen Børsterne en åben konkurrence 
om at male årets bedste forfatterportrætter. Alle 
mellem 12 og 100 år kan tilmelde sig konkurrencen, 
der foregår sideløbende med de mange aktiviteter på 
folkemødets markedsplads. Her kan gæsterne følge  
 

 

maleriernes udvikling over de to dage, som 

folkemødet varer. Det er hensigten at skabe en 

inspirerende og hyggelig aktivitet, som ikke 

domineres for meget af konkurrenceelementet. 

Efter tilmelding trækker deltagerne hver en 

forfatter, som de skal portrættere i løbet af 

weekenden 1.-2. oktober. Det kan være såvel 

klassiske som nulevende danske forfattere.  

Hver deltager får udleveret et lærred på 40x60 cm. 

Der vil være staffelier, akrylfarver og pensler til 

rådighed, men deltagerne kan også medbringe egne 

materialer. Der er medie- og metodefrihed, ligesom 

der heller ikke er noget krav om, at portrættet skal 

være en nøjagtig gengivelse af forfatterens ansigt. 

Kunstnerne kan begge dage gå og komme, som det 

passer dem.  

I forbindelse med afslutningen af Litterært 

Folkemøde søndag 2. oktober kl. 17 vil der blive 

uddelt præmier i tre kategorier: Bedste 

portrætlighed, smukkeste maleri og det mest 

fantasifulde portræt. 

Arrangør.: Kunstnergruppen Børsterne i samarbejde 

med Herman Bang Selskabet. 

  

Vi glæder os til at byde alle 
velkommen til Litterært Folkemøde 
1. og 2. oktober. På gensyn … 
 

De bedste hilsener på vegne af Herman Bang 

Selskabet og Litterært Folkemøde. 

 

Henrik Bugge Mortensen 

mail@hermanbangselskabet.dk         


