
 

   

 

Nyt fra 

Litterært Folkemøde  
 
Skørping 15. oktober 2022 
 

 

 

 

 

Tak for to forrygende dage 
med de klassiske danske  
forfattere i centrum 

 
Søndag 2. oktober kl. 17.30 sluttede to dages 
Litterært Folkemøde i Skørping. Vi har modtaget 
rigtig mange positive tilbagemeldinger fra de mange, 
der havde valgt at sikre sig billetter til de ca. 40 
arrangementer lørdag og søndag. Ud fra de 
udleverede spørgeskemaer kan vi se at Litterært 
Folkemøde trak publikum fra store dele af landet – 
men naturligt nok flest fra Midtjylland og 
Nordjylland. Der blev ”solgt” ca. 1500 billetter til de 
to dages arrangementer. 

 

De mange spørgeskemaer samt ikke mindst de 
tilbagemeldingerne vi allerede har fået og forventer 
at få fra de deltagende litterære selskaber, vil  

 

naturligvis indgå i den fremtidige evaluering og 
planlægning mod 2024. Vi vil inden længe udsende 
et spørgeskema til alle de involverede selskaber, 
hvor vi håber at alle vil komme med deres 
kommentarer og input til, hvordan vi kan lave 
Litterært Folkemøde i 2024 endnu bedre – og det 
ikke kun for publikum, men også for de deltagende 
litterære selskaber, som er hele festivalens 
fundament.  

 



 

   

 
Lørdag var den mest travle dag mens de 
arrangementer, der lå søndag eftermiddag trak det 
færreste antal publikummer. Det er naturligvis også 
noget der indgår i vores evaluering. Umiddelbart 
kunne noget tyde på, at vi skal slutte f.eks. kl. 14 om 
søndagen. Nogen har også foreslået, at vi skal tage 
fredag i brug fra først på eftermiddagen.   

 

Vi vil løbende informere om Litterært Folkemøde 
2024 gennem dette nyhedsbrev, på Litterært 
Folkemødes Facebook-side og på 
hermanbangselskabet.dk. 

 

 

Video fra Litterært Folkemøde 
I forbindelse med Litterært Folkemøde har vi 
optaget en video, som bliver redigeret i løbet af de 
kommende måneder. Så snart den er færdig lægger 
vi den op på hermanbangselskabet.dk og sender et 
link.  
 
Fotos fra folkemødet           
Vi har tidligere opfordret til at tage og sende fotos 
fra Litterært Folkemøde. Vi har allerede modtaget 
en del, men vil gerne opfordre alle til at indsende 
fotos, som vi kan brug som dokumentation og som 
optakt til 2024. Det forudsætter naturligvis, at vi må 
bruge fotomaterialet uden vederlag i forbindelse 
med markedsføring af Litterært Folkemøde. Send 
gerne fotos til: mail@hermanbangselskabet.dk 

 

Fotoene i dette nyhedsbrev er taget af Kirsten 
Klitgård og Frederik Bugge.          

  
De bedste hilsener fra Herman Bang Selskabet 

og Litterært Folkemøde. 
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Bent Dupont 
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