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9.-10. september

Frederikssund Bibliotekernes 

litteraturfestival
-også for børn

i år på
Willumsens 

Museum



Velkommen 
til Ord over Fjord 2022
Igen i år kan du få forrygende litterære oplevelser, 
når Frederikssund Bibliotekerne kræser for dig på  
litteraturfestivalen ORD over FJORD. 

På det skønne Willumsens Museum dukker nogle af 
dansk litteraturs mest spændende navne op og  
fortæller dig om deres nyeste værker. Tag familie, 
venner og børn i hånden og kom og nyd det fantastiske 
program, som vi her har sat sammen til jer. 

Det hele vil summe af spændende foredrag, boder,  
workshops, debatter, kunst og gode bogsnakke. 
Velkommen til to dage med sanselige og indsigtsfulde, 
gratis oplevelser, der skruer op for livets farver. 

Mette Jonstrup Larsen
Bibliotekschef

Billetbestilling er nødvendig 
på frsundbib.dkOBS!

frokost i caféen kl. 11.30-15

WILLUMSENS MUSEUM, JENRIKSVEJ 4, 
3600 FREDERIKSSUNd

Vegetarsandwich med  
tomat/mozzarella................65,-

Sandwich med kylling 
& karrydressing...............65,-

Flæskestegssandwich........65,- 

Kage og popcorn til fornuftige priser. 
Kl. 10-17 kan du købe drikkevarer i 
caféen.  

Vi har 
fokus på 

hygiejnen.
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FGU Nordsjælland 
afd. Skibby serverer 

den lækre mad. 



fredag WILLUMSENSCENEN  
9. september GRATIS

Kl. 18.30-19 TILMELDING IKKE NØDVENDIG

ORD over FJORD åbner  
Vi starter med et glas bobler, og derefter byder vi velkom-
men til dette års litteraturfestival ved bibliotekschef,  
Mette Jonstrup, og byrådsmedlem, Michael Tøgersen.  

VELKOMST og

ÅBNING AF FESTIVAL 

 fredag WILLUMSENSCENEN 
9. september GRATIS

Kl. 19-21 TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK 
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bog-
signe-
ring

LEIF DAVIDSEN
i samtale med MIKKEL KRÆMER STORM

Leif Davidsens seneste roman  
“Lenins bodyguard” er en stort anlagt 
historisk roman, der foregår i den  
højspændte politiske periode,  
som skabte Sovjetstaten  
og den kommunisme,  
som også præger Rusland i dag. 

Romanen handler om Oskar, der en mørk aften i 1910 
tilfældigt redder den mand, verden senere skal kende 
som Lenin. 
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Ud fra romanen taler Leif Davidsen 
  og historiker/kulturformidler,      
    Mikkel Kræmer Storm, om 
     fascinationen af Rusland og 
      spændingsfeltet mellem 
     fiktion og fakta.



BØRNETEATER

HVIS JEG VAR EN HUND 

6 7

Leonard er så bange for hunde, at han til sidst selv 
ønsker at blive en stor, stærk hund.

En ønske-fe dukker op og forvandler Leonard til en  
Golden Retriever. Til sin skuffelse opdager Leonard, 
at store stærke hunde også kan blive bange. 

En humoristisk og livsbekræftende historie om 
at vove pelsen. 

For 3-9 år. 

for
børn

Lørdag MICHELLESCENEN
 10. september GRATIS   
 Kl. 9.30-10.05 TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK 



Børneteater

KABOOM – KUNSTEN  
AT ØDELÆGGE 
Hvornår må man ødelægge ting? Hvorfor kan det være 
nødvendigt? Kan man bygge nyt uden at rive noget  
gammelt ned først? 
Denne familieforestilling handler om forholdet mellem 
destruktion og skabelse. Vi fortæller om værker fra 
kunsthistorien, hvor destruktion er den skabende kraft. 
Sammen med publikum undersøger vi den forbudte glæ-
de ved at ødelægge. Vi smadrer ting sammen med dem 
på scenen. Vi knaser bolsjer, smadrer guitarer og fodrer 
en kødhakker med gamle bøger for at lave pølser af dem. 

                                                                         Fra 6 år. 

for
børn

 
 Lørdag  WILLUMSENSCENEN
 10. september GRATIS   
 Kl. 10-10.45  TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK 
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KREACAFÉ HOLD DIG OPDATERET 
Hyg dig med dine børn i Kreacaféen sammen med 
Kreakram. Vi skal vikle, forme og binde finurlige,  
kreative kroppe. Kom og vær med, vi glæder os til at 
være kreative sammen. 

Alle er velkomne. 

Tilmeld dig Frederikssunds måske mest spændende 
digitale nyhedsbrev om bøger, film, kulturarrange-
menter og digitale ressourcer. Tilmeld dig nederst på 
siden på bibliotekerne.frederikssund.dk

Tilmeld dig også nyhedsbrevet hos Willumsens Museum, 
og få en masse nyheder om nye udstillinger og aktiviteter. 
Tilmeld dig øverst på siden på willumsensmuseum.dk

Lørdag CAFÉEN 
 10. september GRATIS
 Kl. 10.00-14.30  TILMELDING IKKE NØDVENDIG

10

for
børn
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Museet tilbyder aktivitetskits til brug i museumsparken. 
Udleveres ved receptionen i hele museets åbningstid.

Motivjagt i parken – for børn og familier 
Farshad Farzankias kunstværk “Atlas” er fyldt  
med figurer, former og fortællinger; kattedyr,  
mennesker, fugle, øjne og meget mere.  
Gå på opdagelse i værket. Måske kan du også  
finde motiver blandt parkens træer og planter? 
Find motiver og lav dine egne kunstværker. 

Akvarel for alle 
Lån et akvarelsæt og sæt dig i parken til en rolig  
fordybelsesstund eller sammen med dine nærmeste. 

Genren, artbooks, findes i krydsfeltet mellem litteratur og 
kunst – en kunstbog udformet som et kunstværk. 
Både større børn og voksne kan prøve kræfter med at lave 
deres egen artbook indenfor et valgfrit emne. 
Workshoppen er med billedkunstner, Mille, fra Willumsens 
Museum, og hun stiller flotte bogbind, materialer og 
vejledning til rådighed.
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FAMILIEAKTIVITETER i

MUSEUMSPARKEN
WORKSHOP MED 

ARTBOOKS

Lørdag MUSEUMSPARKEN
 10. september GRATIS

Kl. 10-17 TILMELDING IKKE NØDVENDIG

Lørdag KÆLDEREN 
 10. september GRATIS 
HOLD 1  Kl. 10-11  TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK  
 HOLD 2 Kl. 11-12 TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK 

12

for
børn

for
børn
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 Lørdag JULIETTESCENEN
 10. september  GRATIS
 Kl. 11.15-11.45  TILMELDING IKKE NØDVENDIG
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BYRÅDETS BEDSTE BØGER 
Anne Sofie Uhrskov, Søren Weimann og Charlotte Drue 
Aagaard fra Frederikssund Byråd fortæller om de bedste 
bøger, de hver især har læst.  

FREDERIKSSUND FOTOKLUB   

FOTOGRAFERER PÅ  
LITTERATURFESTIVALEN
Se mere om fotoklubben på frederikssundfotoklub.dk

FARSHAD FARZANKIA  
OG CAMPUS
Forud for afholdelsen af litteraturfestivalen vil der blive 
afholdt en arttalk med kunstneren, Farshad Farzankia, 
for vores lokale gymnasiums billedkunstelever. 

Eleverne vil derefter producere deres egne værker, som 
udstilles i teltene med Kunst- og Kulturmarkedet i 
museumsparken. 

Tak til 
frederikssund 

fotoklub

pop 
up
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BIBLIOTEKSLOGEN 

– NETVÆRK FOR LOKALE
BOGFOLK
Er du forfatter, illustrator, oversætter, eller går du med 
drømmen om at starte dit eget forlag? 

Så er Bibliotekslogen i Frederikssund måske noget for 
dig. Bibliotekslogen er et netværk for bogfolk med til-
knytning til Frederikssund Kommune. 

Formålet med gruppen er at etablere kontakter mellem 
medlemmerne og skabe et forum, hvor deltagerne kan 
dele inspiration og information med hinanden. 

Vil du høre mere? Så kontakt Frederikssund Bibliotekerne 
på kulturmarkedet@frederikssund.dk eller find os på 
Facebook: Bibliotekslogen i Frederikssund.

KUNST- OG KULTURMARKED 
Vidste du, at Frederikssund har et væld af lokale forfattere, 
forlag, spiludviklere,kunstnere,kunsthåndværkere, 
trykkerier og illustratorer? Her kan du møde mange af 
dem, få en snak, se deres værker og selvfølgelig købe 
bøgerne mm. 

Du kan bl.a. møde: 
Digter, Benny Pedersen, og forfatterne, Ayse Nart, Berit 
Alberg, Ellen Strandgaard, Elsebeth Gundersen Jensen, 
Gitte Bjerregaard Mathiesen, Lennart Fisker, Hannah Lie, 
Jakob Hero, Jan Vogel, Jannik Landt Fogt, Lise Hil-larius 
Rønsch, Stig Colbjørn Nielsen. Du kan også møde 
tegneserieskaber, Theis Christiansen, Forlaget Fjorden v/
forfatter og forlægger Christina Lassen-Andersen, samt 
skaberne af brætspillet, LÆST, v/ Christina Eriksen og Ole 
Olesen-Bagneux. På markedet kan du ligeledes stifte 
bekendtskab med etablerede billedkunstnere og 
kunsthåndværkere som Create Art, Fjordkunst, Wicky 
Meggele, Bitte Cecilie Bang, Anja Smed, Xenia 
Micaelsen, Gitte Christensen, Irmelin Funch, Laurentius 
Van Dam, LLZ Tapet, Elsebeth Hutters, Maria Gam 
Poulsgaard, Allan Hytholm, Maibritte Allsand og Nanna 
Andersen.

Foto: Kirsten Hyldager /Frederikssund Fotoklub 

 lørdag TELTENE I MUSEUMSPARKEN 
 10. september GRATIS

Kl. 11-17 TILMELDING IKKE NØDVENDIG



Lørdag WILLUMSENSCENEN 
10. september GRATIS

Kl. 12-12.45 TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK 

Opvarmning: 

Forfatter

JAKOB HERO 

1918

pssst!

Lokale bogfolk 

varmer op

Inden hver forfatter går

på scenen, rækker vi 

mikrofonen til en lokal

forfatter, der vil give en

smagsprøve på et af 

sine værker.

“Når mænd forlader mig” er en stærk skildring af jagten 
på kærlighed, og hvad der sker, når man får overskredet 
sine grænser. En fortælling om overgrebets natur og et 
ærligt og nuanceret bidrag til samtykkedebatten. Ro-
manens hovedperson, den unge forfatter Maria, søger 
at finde sin egen stemme i en verden dikteret af mænd. 
Tavshed falder hende nemmest, og det får voldsomme 
konsekvenser, da denne en aften tolkes som samtykke. 

Ud fra romanen taler 
tegneserieskaber, Theis 
Christiansen, med Johanne 

     Bille om sex, samtykke, 
     køn, overgreb, kærlighed og
    ikke mindst vigtigheden af  
   at stå ved sig selv og sine        
 grænser. 

bog-
signe-
ring

Foto: fotograf Les Kaner 

JOHANNE BILLE 
i samtale med THEIS CHRISTIANSEN 
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 Lørdag WILLUMSENSCENEN 
 10. september  GRATIS 
 Kl. 13-13.45  TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK 

Jens Albinus er skuespiller og instruktør og kender 
kulturens verden indefra. “Kunsten at køre baglæns” 
er hans romandebut og et personligt, satirisk greb på 
kulturlivet. 

Det er en komedie om Albinus, der leder et lille storby-
teater, hvorfra han prøver at skabe noget af betydning 
– og måske sig selv. Men tidsånden er imod ham, forti-
den spøger og hans private livsførelse er ved at udvikle 
sig til en farce. 

 
Ud fra romanen taler Jens Albinus 

med medlem af kulturudvalget, 
Jesper Wittenburg, og stiller 
skarpt på, hvad kunst er, og hvad 
vi skal med den – og med livet.  

Opvarmning: 

DIGTER 

BENNY PEDERSEN 

21

bog-
signe-
ring

JENS ALBINUS  
i samtale med JESPER WITTENBURG   
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TEGNETIPS MED   

MARTIN SOMMER   
Martin Sommer live-tegner og fortæller, mens alle ser 
med på en storskærm. Martin deler nemme, sjove og 
inspirerende tegnetips – lige til at tage med hjem og 
prøve af. 
Martin tegner historier, der vokser frem med input fra 
børnene og læser højt fra sin succesfulde børnebog 
“Ringo må ikke få firkantede øjne”. 

Martin Sommer er illustrator, forfatter, animator, 
grafisk designer og pianist. Martin Sommer står i øvrigt 
bag den sjove tegnede instagram-profil @jegfinderselvud, 
der i skrivende stund har over 85.000 følgere.   
For 6-10 år.  
 

bog-
signe-
ring

 
 Lørdag  MICHELLESCENEN
 10. september GRATIS 
 Kl. 13-13.45  TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK 

medMARTINSOMMER

med MARTIN SOMMER

med MARTIN SOMMER

for
børn
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 Lørdag JULIETTESCENEN 
 10. september  GRATIS
 Kl. 13-13.20  TILMELDING IKKE NØDVENDIG

 Lørdag JULIETTESCENEN 
 10. september  GRATIS
 Kl. 13.30-14  TILMELDING IKKE NØDVENDIG
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Brætspillet “LÆST” er det første danske brætspil om 
litteratur.
  
Ole Olesen-Bagneux, der er den ene halvdel af de to 
udviklere af spillet, fortæller om, hvorfor man bruger 
halvandet år og hele sin opsparing på at udvikle et  
litteraturspil.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi skal selvfølgelig også høre om selve spillet. 

Mød Ole og se spillet på Kulturmarkedet.

Forlægger og forfatter, Christina Lassen-Andersen, og 
forfatter, Jannik Landt Fogt, har begge opsagt gode, 
fornuftige jobs for at forfølge skrivevejen. 

Hvorfor i alverden gør man det? Og hvad har de så lært,  
her 4-5 år inde i rejsen?

Mød Christina og Jannik på Kulturmarkedet.

LÆST AT VÆLGE EN ANDEN VEJ   

pop 
up

pop 
up



 Lørdag WILLUMSENSCENEN 
 10. september  GRATIS
 Kl. 14-14.45  TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK 
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bog-
signe-
ring
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Opvarmning: 

Forfatter  

BERIT ALBERG     

MIKKEL FREY DAMGAARD  
i samtale med PETER HOLM 

   Er det virkelig rigtigt, at det er nemmere at være i verden 
med en fiskestang end med en iPhone? 

Mød forfatteren og lystfiskeren, Mikkel Frey Damgaard. 
Hør ham fortælle ud fra sin seneste bog “Fiskejournal: 
En begynders bekendelser”, hvor han beskriver sin vej ind 
i passionen og reflekterer over sit altopslugende engage-
ment og fiskeriets tiltrækning. Langsomt går det op for 
ham, at besættelsen af fiskeriet og hans håndtering af 
den, afspejler den tilgang, som han har haft til sit eget liv. 

    Mikkel Frey Damgaard  
   taler om sin bog med  
  litteraturformidler, Peter Holm, 
Frederikssund Bibliotekerne.



“Romance” undersøger romantisering og det romantiske 
sprog.

Til en collage af fragmenterede kærlighedssange ser vi 
tre performere indhyllet af angst for at elske og lade sig 
elske. De har hver deres soundtrack, og skiftevis følges 
de ad og fjerner sig fra hinanden. 

 

PERFORMANCE 

JULES FISCHER 

 Lørdag MAMA MIASCENEN 
 10. september  GRATIS 
 Kl. 14.30  TILMELDING IKKE NØDVENDIG

 Lørdag MAMA MIASCENEN
 10. september  GRATIS
 Kl. 14.50  TILMELDING IKKE NØDVENDIG

“Romance” efterfølges af artist talk mellem  
Jules Fischer og kuratoren bag udstillingen  
“Mama Mia”, Stense Andrea Lind-Valdan.

 

PERFORMANCE 

JULES FISCHER OG STENSE  
ANDREA LIND-VALDAN  
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 Lørdag WILLUMSENSCENEN 
 10. september  GRATIS 
 Kl. 15.30-16.15  TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK 

3130

Rakel Haslund-Gjerrild 

afholder også en creative 

writing-workshop for 

vores lokale gymnasiums 

danskelever.

Med “Adam i Paradis” har Rakel Haslund-Gjerrild skrevet 
en roman, der med inspiration fra maleren, Kristian 
Zahrtmanns, kunst og tid, beskriver et liv levet i kraftige 
komplementærfarver og paradokser. Det er en roman om 
intriger og krukkeri i århundredeskiftets kulturelite, om 
store kunstneriske triumfer og om kærlighed på trods. 
Rakel Haslund-Gjerrild modtog Weekendavisen Littera-
turpris 2021 for “Adam i Paradis”, og er for samme roman 
indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris 2022.

                                                   Rakel Haslund-Gjerrild  
                         interviewes af Lisbeth Lund,          
                                       direktør for J.F. Willumsens  
        Museum.

bog-
signe-
ring

Foto: Sofie Amalie Klougart 

RAKEL HASLUND-GJERRILD  
i samtale med LISBETH LUND

    

Opvarmning: 

FORFATTER 

ELLEN STRANDGAARD 
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ROMANKONCERT  

KRISTINA HOLGERSEN  
MED TRIO    
Glæd dig til en oplevelse, hvor musik 
og litteratur smelter sammen på 
smukkeste og forunderligste vis.   
Kristina Holgersen, akkompagneret 
af sin trio, spiller en koncert med 
musik og lyrik, skabt af Kristina 
Holgersen ud fra passager i Leonora 
Christina Skovs romaner, “Den der 
lever stille” og “Hvis vi ikke taler om 
det”. Sangene er i 2021 udgivet på 
albummet, “Kapow Goodbye 
(tak & undskyld)”. 

Også Josefine Klougarts og Helle Helles 
forfatterskaber og romankarakterer har 
inspireret Kristina Holgersen til musikalske 
albumudgivelser, og udvalgte sange fra disse 
albums vil også kunne høres ved denne koncert. 

 

 Lørdag WILLUMSENSCENEN 
 10. september  GRATIS 
 Kl. 17-17.45  TILMELDING PÅ FRSUNDBIB.DK

3332
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Program OVERBLIK

dato:  
9.-10. september 2022

sted:  
WILLUMSENS MUSEUM  
Jenriksvej 4  
Frederikssund

FREDAG D. 9. SEPTEMBER 

KL. 18:30-19    VELKOMST OG BOBLER   WILLUMSENSCENEN

KL. 19-21   LEIF DAVIDSEN                                        WILLUMSENSCENEN 

LØRDAG D. 10. SEPTEMBER

KL. 9:30-10:05  HVIS JEG VAR EN HUND           MICHELLESCENEN 

Kl. 10-10:45   KABOOM – KUNSTEN AT ØDELÆGGE        WILLUMSENSCENEN 
KL. 10-14:30  KREACAFÉ                                                                        caféen
KL. 10-17  FAMILIEAKTIVITETER                                       MUSEUMSPARKEN 
KL. 10-12  WORKSHOPS MED ARTBOOKS                                     KÆLDEREN 
KL. 11-17  KUNST- OG KULTURMARKED                                           TELTENE 
KL. 11:15-11:45  BYRÅDETS BEDSTE BØGER                                 JULIETTESCENEN 
KL. 12-12:45  JOHANNE BILLE                                              WILLUMSENSCENEN 
KL.13-13:45  JENS ALBINUS                                                WILLUMSENSCENEN 
KL.13-13:45  TEGNETIPS MED MARTIN SOMMER                     MICHELLESCENEN 
KL. 13-13:20  BRÆTSPILLET LÆST                                            JULIETTESCENEN 
KL. 13:30-14  AT VÆLGE EN ANDEN VEJ                                   JULIETTESCENEN 
KL. 14-14:45  MIKKEL FREY DAMGAARD                             WILLUMSENSCENEN 
KL. 14:30-15:30 PERFORMANCE OG ARTTALK V/JULES FISCHER  MAMA MIASCENEN 
KL. 15:30-16:15 RAKEL HASLUND-GJERRILD                            WILLUMSENSCENEN 
KL.17-17:45  KRISTINA HOLGERSEN TRIO                            WILLUMSENSCENEN
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indgang

Kom på cykel, gåben 

eller med bus

Hvis du har  

mulighed for det. 
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Alternativ Parkering
Route 66 og bag Falck-stationen 
samt ved Børnehuset Pilehaven.
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frederikssundbibliotekerne 
frederikssundbibliotekerne
frsundbib.dk 

find os her


