
  

Du finner oss på: 
www.silkfestival.no 

 
 

/silkliteratur         /silkfestival 
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Sponsorer 2017 
Hovedpartner: 

Støtt våre sponsorer - de støtter oss!  

Viktige bidragsytere  

Solstad  
Invest AS  
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Støtt våre sponsorer - de støtter oss!  

Andre viktige samarbeidspartnere til SILK 

Skudenes   
ungdomsskole  

Norneshuset  
Overnatting  

Sponsorer 2017 

Skudeneshavn 



4 

Velkommen til SILK 2017 

Styret i SILK består av personer med ulik bakgrunn og interesser, alt fra lærere,  
bibliotekarer, rektor, ansatt i bokhandel, rederiansatt og pensjonist. Vi er en gjeng 
ildsjeler som jobber på dugnad hele året for å lage tidenes litteratur- og kulturfestival 
i Skudeneshavn - hvert år. Men vi klarer ikke å drive SILK alene uten hjelp fra rundt 
50 frivillige fordelt på åtte komiteer. Uten disse hadde det ikke blitt noen festival. Det 
hadde heller ikke blitt noen festival uten dere publikummere som det kommer flere 
og flere av for hvert år. Spre budskapet. 

Det hadde heller ikke blitt en så god kvalitetsfestival uten de mange gode samar-
beidspartnere i næringslivet som støtter meget godt om oss og der antallet øker for 
hvert år. Sluttelig må vi også takke for meget god økonomisk drahjelp av Kulturrå-
det, Fritt Ord, Karmøy kommune og Rogaland Fylkeskommune. 

Tusen takk til dere alle.  

Årets festival er den åttende i rekken og vi er stolte over å kunne presentere et pro-
gram som passer for både liten og stor. Hjertelig velkommen til Skudeneshavn 1-4 
november 2017 og ordentlig SILKeFøre. 

 

med beste hilsen SILKestyret 2017 

 

 

#SILK2017  
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Onsdag 1. November 
19:00 SILKeÅpning          Holmen Brygge       Kr. 200,-  

 
Torsdag 2. November 
13:00 SILKeSenior  Solstein, Veaslettå       Kr. 100/150,- 
17:00  Per Dør - Ikke  Gamle Verkstedet   Kr. 200,- 
19.30 Nord-Irland i fokus Holmen Brygge  Kr. 100,- 
19:30 Mord à la carte    Blondefabrikken  Kr. 890,- 

 
Fredag 3. November 
13.00 SILKeSenior   Gamle Verkstedet         Kr. 100/150,- 
16.00 Nært på Nærum  Gamle Verkstedet   Kr. 150 ,- 
17:00 Hele Rogaland Leser Holmen Brygge        Gratis 

19:00 SILKeKRIM  Holmen Brygge        Kr. 200,- 
20:00 SILKeFotball   Skudeneshavn Kulturhus   Kr. 250,- 
21:00  SILKeMøter  Gamle Verkstedet     Kr. 250,- 
22:00 SILKeKonsert  Holmen Brygge        Kr. 200,- 
   

Lørdag 4. November 
10:00  SILKeMorgenMøte Gamle Verkstedet   Kr. 150,- 
11:30  SILKeTema  Holmen Brygge  Kr. 150,- 
12.00    SILKeMøter   Gamle Verkstedet  Kr.150,- 
12:00 Eventyrlig SILKeStund Biblioteket i Skudenes  Gratis 
13:30 SILKeInternasjonal Holmen Brygge  Kr. 100,- 
14:00 SILKeMøte  Gamle Verkstedet  Kr. 100,- 
15:30 SILKeMøte  Holmen Brygge  Kr. 150,-  
19:30 SILKeLørdagskveld  Gamle Verkstedet  Kr. 250,- 
22:00 SILKeBlues  Holmen Brygge  Kr. 250,- 

#SILK2017 
 

Billetter kan kjøpes hos Hillesland Libris Skudeneshavn  
eller på silk.ticketco.no, fra og med 10.10 klokken 10.00.  

Vi gjør oppmerksom om at endringer i programmet kan forekomme.  
Følg med på våre hjemmesider www.silkfestival.no og Facebooksider. 

http://www.silkfstival.no
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#SILK2017 Onsdag 01. November 

Seniorrådgiver i internasjonal seksjon i Norsk Kulturråd, Thea 

Breivik. er årets festivalåpner. Hun har ansvar for EUs kultur-
program, Kreativt Europa i Norsk Kulturråd og har inngående 
kjennskap til READ ON, et EU-finansiert prosjekt der SILK er 
med. Hun har jobbet med kunst- og kulturformidling i 20 år og 
har en fortid som forteller.  

Med i programmet har vi også krimforfatter og operasanger  
Øystein Wiik, som blir intervjuet av journalist og forfatter Fredrik Wandrup. Wiik 
hadde en lang karriere som sanger, skuespiller og musikalforfatter bak seg, før han  
debuterte som krimforfatter i 2010. Wandrup har vært journalist i Dagbladet siden 
midten av 70-tallet, og har gitt ut både biografier, essays og artikler. 
 
Vår faste bokbader, Jan H. Landro, har fått med seg to store forfattere med samme 
fornavn som han selv: Jan Erik Vold er en av Norges mest kjente lyrikere, og har i 
tillegg en lang produksjon som essayist, oversetter, kulturdebattant og plateartist. 
Jan Kjærstad er regnet som en av Nordens fremste forfattere, og har i tillegg romaner 
skrevet novellesamlinger, essay og billedbøker. Han er aktuell med romanen «Berge» 
som kom ut nå i høst. 
 
Åpningskvelden avsluttes med konsert av Kjell Inge Torgersen med musikere. I 
september 2017 kom han med nytt album – «Mudderlys». Her er låter signert Torger-
sen og venner og den inneholder også to tekster av André Bjerke. Torgersen framfø-
rer alle sangene på stavangerdialekt, inkludert Bjerkes to tekster, og er takknemlig 
overfor etterkommerne til Bjerke som har gitt han lov til å skrive nye melodier til  
disse sterke diktene.  

SILKeÅpning arrangeres i samarbeid med Kulturrådet. 

SILKeÅPNING   
19.00 Holmen Brygge 

Billett: Kr. 200 ,-  silk.ticketco.no   
Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
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#SILK2017 Torsdag 02. November 

SilkeSenior 
13.00 Solstein, Veaslettå (NB!) 

Billetter kjøpes ved inngangen  
kr. 100, for medlemmer 

kr. 150,- for ikke-medlemmer 

Fikenbladet og Uriaspråk i kvardagsspråket 

 
Bibelen har gitt opphav til mange kjende ord og uttrykk. Hør kanskje Norges største 
språkekspert Sylfest Lomheim presentere en rekke uttrykk frå Bibelen; enkelte vet vi 
opphavet til, andre ikkje. 
 
Kaffi og kake inkludert i prisen. 
kr. 100, for medlemmer av Karmøy Senioruniversitet 
kr. 150,- for ikke-medlemmer 

 

Arrangementet er i samarbeid med Karmøy Senioruniversitet 

SILKeKunst med Karmøy kunstforening 

Karmøy kunstforeningen har gjennom årenes løp, kjøpt og fått i gave en rekke flotte 
kunstverk som vi har i vårt eie.  

Foreningen er en frivillig organisasjon som har som formål å vise og øke interessen 
for profesjonell kunst. Under SILK har  
kunstforeningen gleden av å vise frem deler av sine kunstverk.                                 

Sted: Informasjonssalen, Sjøhuset, Museet i Mælandsgården                

Åpningstider:   
Torsdag 2 nov. og Fredag 3 nov. kl.14.00-18.00.  
Lørdag 4 nov. kl. 12.00- 16.00. 

Alle som er interessert i å være med, er velkommen som  

medlem i Karmøy kunstforening, og kan ta kontakt:  

Karmoykunstforening@gmail.com 

mailto:Karmoykunstforening@gmail.com
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#SILK2017 Torsdag 02. November 

PER DØR – IKKE 
17.00 Gamle Verkstedet 

En forestilling av Aksel Fugelli. 

På vei mot døden har Per Fugelli skrevet den svært  
personlige boken «Per dør», en verdig og engasjert tekst 
som handler om å gå døden i møte. Samtidig handler  
boken mer om å leve enn å dø. Per har bedt Aksel om å 
bringe hans budskap og håp videre.  
Aksel har skrevet åtte bøker, blant annet  biografien  
«Per - glimt av min far.» I den anledning reiste Per og Aksel 
landet rundt med en humoristisk forestilling om Pers liv.  
De to har også jobbet tett sammen om boka «Per dør».  Denne gangen reiser Aksel 
alene, men Per er til stede i ånden, gjennom sitt utvalg av tekster fra den nye boka, og 
gjennom sterke og nære filmklipp fra Erik Poppes nye kinofilm om Pers siste år.  

Dette blir en personlig, morsom og alvorlig forestilling med anekdoter fra Pers liv, 
høytlesing og film.  

SILKeTema: Nord-Irland i fokus,  
kan uroen blusse opp på nytt?  

19.30 Holmen Brygge 

Billett: Kr. 200,- silk.ticketco.no   
Hillesland Skudeneshavn 

Billett: Kr. 100,- silk.ticketco.no   
Hillesland Skudeneshavn 

Jan Carson er en ung novelleforfatter fra Ballymena i Nord-Irland.   
Hennes novelleantologi Postcard Stories tar utgangspunkt at hun i 2017 skal 
skrive en novelle hver eneste dag, formulert som et postkort til sine venner.  
På SILK vil hun også fortelle om sin oppvekst på 80-og 90-tallet i et urolig 
Nord-Irland i samtale med Rosie Goldsmith. Denne delen er på engelsk. 

Kan uro blusse opp på nytt I Nord-Irland etter Brexit? Annette Groth med sin lange 
erfaring som korrespondent i UK vil snakke om Nord-Irland og Brexit . 
Groth har senest i høst vært i Nord-Irland. Hun vil, i samtale med Harald 
Dale, trekke linjene videre med de mange samtalene hun har hatt over hele 
Storbritannia. Uken før SILK kommer Groths siste bok «Hva nå?, min reise 
i Storbritannia i en Brexittid.» 

Arrangementet er i samarbeid med EU-prosjektet READ ON 

http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
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#SILK2017 Torsdag 02. November 

Mord à la carte- en kriminell god middag i tre retter forberedt av Finn Lothe  
(Lothes Mat og Vinhus) med litterære mellomretter  

(ingen hvileretter!) fra Øystein Wiik og Anders Totland 

Den kriminelle menyen for kvelden 

«Bloody Mary» Suppe  
En skikkelig skremmende god og sterk tomatsuppe. 

Serveres med eggebåter, creme fraiche og basilikumolje 

 

Lamme «kølle» «Roald Dahl»  
Serveres med rotgrønnsaker, mystiske sopper,  

urtestekte poteter og sjysaus. 
 

Hjemmelaget pannacotta 
Flaggermus saus 

 

Hver rett har et glass med noe i som passer til retten. 

Kun 50 plasser.  
Billetter inkluderer all mat og drikke samt underholdning.  

 
Arrangementet skjer i samarbeid med Lothes Mat-og Vinhus 

Mord  à la carte 

19.30 Blondefabrikken, Søragadå 

Billett: Kr. 890 -  silk.ticketco.no  - Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
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#SILK2017 Fredag 03.November 

SILKeNært på Nærum 
16.00 Gamle Verkstedet 

Billett: Kr.150,- silk.ticketco.no  
Hillesland Skudeneshavn 

Norsk litteraturhistorie fritt etter hukommelsen 2017- 2027. 

Knut Nærums spådommer - i vitseform - om hva som kommer til å skje, 
men som han liksom allerede har sett, siden han har bygget en  
fungerende tidsmaskin. Illustrert på enkelt vis på skjerm. 

Han stiller spørsmål som: hvem er de største litterære stjernene?, hvilke 
forfattere er glemt? og hvilke er det, til tross for iherdige forsøk å  
glemme, man ikke har klart å glemme? Har Fosse, Solstad, Hjorth eller 
Knausgård fått Nobelprisen. Er Jo Nesbø fortsatt den nye oljen? 

Svarene på alle disse spørsmålene og en rekke andre vil Knut Nærum komme med 

på løpende bånd. Mye tyder på at framtida ligner på nå, bare enda mer. 

Arrangementet skjer i samarbeid med Skude Fryseri 

Sild og salighet.  

Bli med Ivar Nygaard til Stavanger og Norge anno 1842.  

En brytningstid for den unge nasjonen Norge. Møt byen, luktene og lydene. 

 
Kaffe og kake inkludert i prisen. 

kr. 100, for medlemmer av Karmøy Senioruniversitet 

kr. 150,- for ikke-medlemmer 

Arrangementet er i samarbeid med Karmøy Senioruniversitet 

SILKeSenior  
13.00 Gamle Verkstedet 

Billetter kjøpes ved inngangen  
kr. 100, for medlemmer 

kr. 150,- for ikke-medlemmer 

http://www.ticketco.no/
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#SILK2017 Fredag 03. November 

Hele Rogaland Leser og det gjør resten av Norge også!  
17.00 Holmen Brygge 

Gratis! 

JAN H. LANDRO i samtale med Sverre Tusvik og ARNE VESTBØ i samtale med 
Harald Dale. 
 
Endelig skal vår faste bokbader Jan H. Landro få sitte på den andre siden 

av bordet! Landro har gitt ut flere bøker, og den siste har tittelen 
«Frå Nora til Karl Ove - og 84 andre personar i norsk litteratur».  
Boka ble utgitt tidligere i år, og  kulturjournalist Jan H. Landro 
portretterer og skildrer hvordan 86 oppdiktede personer tenker 
og handler i noen av de beste norske bøkene gjennom tidene. 
Han blir intervjuet av Sverre Tusvik, tidligere sjefredaktør i Det 

norske Samlaget. 
 

Hele Rogaland leser om Moritz Rabinowitz i år, og vi får møte  Arne 
Vestbø som er forfatter av boka med tittelen «Øverst på Nazistenes liste».   
Moritz Rabinowitz var en polsk-jødisk innvandrer som kom til  
Haugesund på  begynnelsen av 1900-tallet. Han startet opp fabrikker 
og butikker i Haugesund, Stavanger, Egersund og Kristiansand før han 
ble tatt av tyskerne og drept i Sachsenhausen. Forfatteren Ar-
ne Vestbø er også fra Haugesund, og han blir intervjuet av 
tidligere NRK-journalist Harald Dale.  

Hele Rogaland leser er et samarbeid mellom flere aktører, og 
har som mål å gi befolkningen en felles leseopplevelse og øke 
interessen for litteratur.  

 

 
Karmøy folkebibliotek vil dele ut gratiseksemplarer av boka etter intervjuet. 

Dette er et gratisarrangement i  regi av Karmøy folkebibliotek og SILK.  
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#SILK2017 Fredag  03. November 

Publikum har forlangt SILKeKrim tilbake til fredagskvelden - og sånn er 
det blitt. Og hvilken firerbande å komme tilbake med: Trioen Tom Ege-

land, Trude Teige og Hans Olav Lahlum har alle fått toppkritikk for sine 
bøker denne høsten; «Lasaruseffekten»  (TE), «Pasienten» (TT) og «De fems 
tegn» (HOL).  

 
Og kvartetten er komplett med rutinerte Asbjørn Slettemark 

som leder det hele. Han kommer rett til SILK fra å lede samtaler 
to dager tidligere med Dan Brown og Ken Follett. 
 

Arrangementet  er i samarbeid med Smiå Bistro-og Vinbar.  

SILKeKrim  
19.00 Holmen Brygge 

Billett: Kr. 200 ,- .ilk.ticketco.no 
Hillesland Skudeneshavn 

Dette arrangementet har vært med oss i alle åtte SILKeår, og  Davy Wath-

ne har vært med på syv av disse. Davy er selvsagt på plass i år sammen 
med Viggo Johansen (tidl. tippeligaspiller for VIF og sjef for TV-sporten i 
NRK), her med mange herlige anekdoter opp gjennom tidene i VIF, Dag 

Solstad, innbitt Sandefjordtilhenger og som uttalte etter siste VM: I dette 
VM sa han det endelige farvel til England som landslag. De (les: England) 
er arrogante og uintelligente!  
Lars Johnsen skriver for Josimar, et spesielt fotballmagasin som trekker 
frem gravesaker om pengebruk og agentvirksomheten i norsk fotball. Han 
driver med kritisk og etterforskende journalistikk spesielt rettet mot admi-
nistrative og politiske problemstillinger i norsk fotball. 

Sammen med Davy knytter Knut Netland det hele sammen, Knut 
med solid reporter og sportsanker på TV Haugaland. 

De to-tre siste gjestene til SILKeFotball, er som vanlig ikke klare 
når programmet går i trykken. Følg med i media, våre nettsider, 
silk.ticketco.no  og Facebooksider for oppdatering.  
     Dørene åpnes kl.19.00. 

Arrangementet er i samarbeid med Skude Mur 

SILKeFotball 
20.00 Skudeneshavn Kulturhus  

Billett: Kr. 250 , silk.ticketco.no  
Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
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#SILK2017 Fredag 03. November 

SILKeMøter og konsert 
21.00 Gamle Verkstedet  

Victoria Hislop har i over 30 år hatt en forkjærlighet for Hellas og har 
også hus på Kreta. For fem år siden presenterte hun Tråden i SILK, nå 
i år er det hennes siste bok på norsk «Postkort fra Hellas» som blir pre-
sentert i samtale med Rosie Goldsmith.  
Uke etter uke kommer postkortene. Adressert til en person Ellie ikke 
kjenner, uten returadresse. Alle postkortene er signert med en forbok-
stav.  Denne delen blir på engelsk. 

 

Carl Frode Tiller er et nytt og spennende  

bekjentskap for SILK-publikummet. Etter å ha brukt ti år på den 

prisvinnende Innsirkling-trilogien, er Carl Frode Tiller tilbake med 

ny roman «Begynnelser». En mann med et nært forhold til naturen tar 

livet av seg i Carl Frode Tillers nye roman, hvor historien  

fortelles baklengs. Tiller samtaler med Jan H.Landro om romanen. 

 

Norsk-engelske Captain Gone avslutter kvelden med en konsert der tekstene er in-

spirasjon fra litteraturens verden så vel som fra popmusikkverdenen. Musikken er 

bygget på egenskrevet poesi og den har et jazz/prog-rock/singer-songwriter-

uttrykk. Captain Gone har i det siste delt scene med blant annet Sondre Lerche, Thom 

Hell og Jona Alaska. Publikum vil kunne kjenne igjen flere låter fra radio. Deres siste 

plate «The Fortress» har høstet gode kritikker i inn- og utland.  

 

 

 

 
Arrangementet skjer i samarbeid med Solstad Invest 

 

Billett: Kr. 250 ,- silk.ticketco.no   
Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
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#SILK2017 Fredag 03. November 

SILkeKonsert med Elin Furubotn 
22.00 Holmen Brygge 

Billett: Kr. 200 ,-  
silk.ticketco.no   

Hillesland Skudeneshavn 

Elin Furubotn kom med sitt syvende album «kkje gå deg vill» i begynnel-
sen av oktober – og en måned senere er hun på plass, sammen med  
Torbjørn Økland, på SILK. På sitt nye album har Furubotn skrevet alle 10 
låtene i skrivestua si i Sirdal, der hun tilbrakte mesteparten av  
barndommen sin.  
Albumet bærer tydelig preg av naturen, hvor fjellene og elva er inspira-
sjonskilder for melodiene. Det er som om norske folkeeventyr er tilstede i 
omgivelsene og inne i den lille røde skrivestua kjenner Elin at helten hen-
nes, Pippi Langstrømpe, puster henne i nakken. 

Torbjørn Økland var på SILK i fjor, da i det nystartede bandet Blest som faktisk opp-

trådde for første gang hos oss. Han har vært profesjonell musiker i over 25 år, har 

samarbeidet med en rekke artister og bidratt på over 70 plateinnspillinger. Han var 

med og startet Vamp i 1991, og var sentralt medlem der fram til 2013. Det siste året 

bidratt på konserter og innspillinger med bl.a. Helene Bøksle, Solfrid Molland og Elin 

Furubotn. 

 

Arrangementet skjer i samarbeid med Skudenes & Aakra Sparebank 

SILKeBoksalg Lørdag 

Skudeneshavn Turistkontor kl.10.00-15.00 

Karmøy Rotary klubb har bruktmarked for bøker på Turistkontoret, 
Lørdag 04. november fra 10.00 til 15.00. 

Inntektene brukes til å lage bokhjørner i klasserom  
i fattige barneskoler i Cape Town.  

Bokhjørner hvor elever kan finne gode bøker og sitte å lese.  

http://www.ticketco.no/
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Hva er bedre å starte lørdagen enn med to nykommere til SILK,  
men likevel to forfattere som er helt i toppen av norsk litteratur?  

Lars Saabye Christensen vil være kjent som forfatteren bak suksesser 
som «Beatles», «Bly» og «Halvbroren». «Halvbroren» sørget for at Saabye 
Christensen vant Nordisk Råds Litteraturpris i 2002; han har og vunnet 
Brageprisen (to ganger!), Rivertonprisen og Bokhandlerprisen (også den 
to ganger). Saabye Christensen er høyaktuell i år med «Byens spor», første bind i en 
trilogi.  
 

Cecilie Enger fikk sitt store gjennombrudd i 2013 med «Mors gaver» som 
hun vant bokhandlerprisen for.  I år kommer hun ut med ny roman «Pust 
for meg» som hun vil presentere på SILK. Cecilie Enger skriver fram en 
kompleks kvinne, en anerkjent lege og mor til voksne barn, som stiller 
spørsmålet: Kan man tilgi seg selv for den smerten man påfører andre? 

Arrangementet  arrangeres i samarbeid med Hillesland Libris. 

SILKeMorgenMøte    
10.00 Verkstedet 

Billett: Kr. 150,-  silk.ticketco.no 
Hillesland Skudeneshavn 

#SILK2017 Lørdag 04. November 

SILKeTema: Russland i fokus  
kl.11.30 Holmen Brygge 

Erika Fatland og Bernhard Mohr  i samtale med Asbjørn Slettemark  

Erika Fatland er aktuell med sin helt ferske bok med tittelen «Grensen», som 
tar oss med på en reise rundt Russlands enorme grense fra Nord-Korea i det 
fjerne Østen til vår egen grense mot Russland. Med kunnskap om alle  
landene viser Erika Fatland hvordan alle påvirkes av sin mektige nabo. 
 
Bernhard Mohr vokste opp på fastlands-Karmøy, og er kjent som den ene 

halvdelen av popbandet Mohr. I 2006 flyttet han til Russland, i en tid som 
det enda var muligheter for en demokratisk utvikling. Ti år etter drar han 
tilbake for å få svar på hvorfor russerne fortsetter å støtte opp under et 
undertrykkende regime, noe som er bakgrunn for boka hans «Hvorfor 
stemmer russerne på Putin». 

Arrangementet skjer i samarbeid med Fritt Ord 

Billett: Kr. 150,- silk.ticketco.no 
Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
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#SILK2017 Lørdag 04. November 

Thorvald Steen og Maja Lunde i samtale 
med Jan H. Landro 

kl.12.00 Gamle Verkstedet  

Billett: Kr. 150 ,- 
silk.ticketco.no 

Hillesland Skudeneshavn 

Thorvald Steen har omformet personlige erfaringer til skjønnlitteratur i 
boka «Det hvite badehuset» gjennom fortellingen om hovedpersonens  
alvorlige diagnose.  Skam, fortielse og hemmelighold i familien er formid-
let gjennom en sterk og personlig historie. 

 

Maja Lunde ble kjent for romanen «Bienes historie», og nå har hun gitt ut 

en ny roman om menneskenes og naturens sårbarhet. Denne gangen står 

kampen om vann – det mest livsnødvendige som finnes, og boka har titte-

len «Blå».  Lunde er også manusforfatter, blant annet for TV-seriene 

«Hjem» og «Side om side» på NRK1 og «Barnas supershow» på NRK Super. 

Arrangementet skjer i samarbeid med  ASKI 

Oddrun Geitung, Elin Frøland Rødder og Bernt Olav Kallevik utgjør bibliotekets 

teatergruppe, og årets forestilling er eventyret «Bymusa og fjellmusa» som de vil 

spille for oss.  

Forestillingen passer for barn i barnehage- og førskolealder. 

Arrangementet skjer i samarbeid med Karmøy folkebibliotek 

 

Eventyrlig SILKestund  «Bymusa og fjellmusa» 
kl. 12.00 Bibliotekfilialen i Skudeneshavn Gratis! 

http://www.ticketco.no/
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#SILK2017 Lørdag 04. November 

Siri Økland, Lars Ove Seljestad og Dag Solstad  i samtale med Jan H. Landro  
 

Siri Økland er årets SILKedebutant med boka «Det står til liv». Gjennom poetiske 
korte tekster og egne foto skildrer hun livet slik det ser ut når en vet at en skal dø. 
Hun viser hvordan det å være tett på døden er å være tett på livet. Siri 
Økland er opprinnelig fra Stord, men jobber som journalist i Bergen. 

Lars Ove Seljestad er aktuell med ny roman med tittelen «Ta hand om deg». Vi 
 møter en romanforfatter som strever med liv og skriving, og som ikke får det helt 
til. Det er en liten roman med en stor tekst om de viktige tingene. Her kommer vi 

tett på forfatteren selv i hans forsøk på å komme over tapet av en nær venn.  
Dag Solstad debuterte med novellesamlingen «Spiraler» i 1965, og har siden vært en 
av landets mest markante forfattere. Han er i løpet av sitt forfatterskap blitt tildelt 
mange priser, og ble tildelt Statens æreslønn i 2013. Bøkene hans er oversatt til 30 
språk, og tidligere i år ble han tildelt Svenska akademiens nordiske pris. 

Arrangementet skjer i samarbeid med Hydro 

SILKeMøte  
kl.15.30 Holmen Brygge 

Billett: Kr. 150 ,- silk.ticketco.no 
Hillesland Skudeneshavn 

To meget interessante forfattere og personer, hver på sitt felt. 

Ann Cleeves, en verdens mest populære forfattere, for bøkene i «Shetland»-
serien og den kvinnelige etterforskeren Vera Stanhope i «Vera» som har ført 
til en stor tilhengerskare. Bøkene hennes er blitt meget populære TV-serier, 
også i Norge. Cleeves er også en stor forkjemper for å hindre nedleggelsen 
av biblioteker på de britiske øyer.     
 
Je Eun Baek  har skrevet North Korea's Hidden Revoluton, som handler om hvordan 
nord-koreanere klarer, med livet som innsats, å smugle inn vestlig informasjon til 
store deler av folket. Nord-koreanerne er ikke så uvitende om livet i vesten som man 
ofte her hjemme har fått inntrykk av.  

       Arrangementet skjer i samarbeid med Eurojuris. 

SILKeInternasjonal 
kl.13.30 Holmen Brygge  

Billett: Kr. 100,-  silk.ticketco.no 
Hillesland Skudeneshavn 

Gamle Verktedet Kl.14.00 Billett: Kr. 100,-   
silk.ticketco.no Hillesland Skudeneshavn 

Nancy Herz, en av forfatterne bak Skamløs, vil i samtale med  
Harald Dale, komme inn på æreskultur, kjønnsroller og  

sosial kontroll av kvinner i minoritetsmiljøer.  

http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
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SILKeLørdagskveld og konsert 
kl.19.30 Gamle Verkstedet 

SILKeLørdagskveld med Ole Torp, Annette Groth,  
Viggo Johansen, Odd Karsten Tveit, Hans Olav Lahlum,  

Victoria Hislop, Rosie Goldsmith, Harald Dale  
og konsert med Matti Røssland  

 

En kveld med nåværende og tidligere  
NRK-medarbeidere og BBC-medarbeider 

 
«Ord som får norske menn til å gråte». Ole Torp om sin nye bok i samtale 

med Annette Groth. 

 

"Over til Dagsrevyen - anekdoter om livet bak kulissene, både i studio og som 
utenrikskorrespondent".  Tidligere utenrikskorrespondenter Viggo Jo-
hansen, Annette Groth og Odd Karsten Tveit og to Dagsrevysjefer 
(Johnsen og Groth) åpner dørene inn til NRKs flaggskip. 

 
«Et år med Trump. Trump eller fiasko? Hva skjer med USA?»  
Ole Torp og Hans Olav Lahlum i samtale med Harald Dale. 

 

«The tragedy of my beloved Greece.” Victoria Hislop i samtale med Rosie 

Goldsmith  
 

Kvelden avsluttes med konsert med Matti Røssland.  

 
 

Arrangementet er i samarbeid med SILKs  
hovedsamarbeidspartner Haugaland Kraft.  

Billett: Kr. 250 ,- silk.ticketco.no 
Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
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SILKeBlues  
kl. 22.00 Holmen Brygge 

SILKeBlues med Hollands  
Boogie-Woogie Queen Anke Angel Prevoo  

 

 

 

 

 

Anke Angel er fra Zeist i Holland. Sterkt påvirket av sin far begynte hun på piano i 
tre-årsalderen, men i voksen alder satset hun på studier og tok juristutdannelse og er 
ekspert på hvordan underholdningsloven skal praktiseres. Så fikk hun spille for  
legenden Little Willie Littlefield og påvirket av ham fant hun at hun kunne glede fle-
re mennesker med boogie-woogie enn med loven. 

Nå konsentrerer hun seg helt og holdent om musikken der hun trakterer pianoet i en 
blanding av boogie-woogie og blues, blandet med påvirkning av jazzlåter. Med seg 
har hun Gunnar Engen på bass og Trond-Martin Taske på slagverk. 
 

Få med deg fyrverkeriet Anke på avslutningskvelden i SILK. 

Arrangementet skjer i samarbeid med Karmøy Skipsconsult og Skudenes Bryggeri 

Billett: Kr. 250 ,- silk.ticketco.no 
Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
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SILK er kommet med, som en av syv partnere fra seks land, i et prosjekt in-
nen EUs program Creative Europe. Prosjektet har fått tittelen READ ON og 
det vil gjøre det mulig for SILK å øke aktivitetene betraktelig, spesielt i et in-
ternasjonalt perspektiv da barn og unge samt norske forfattere vil få anled-
ning å presentere en del av arbeidene sine på festivaler i Mantova, Birming-
ham, Cork og Barcelona (Tantagora) samt at SILK vil få besøk av unge og for-
fattere fra en rekke europeiske land. 
 
På grunn av en stadig større digitalisering av samfunnet mener vi at det er 
nødvendig å finne nye måter å øke lese- og skriveferdighetene blant ungdom 
på, samt i neste  omgang øke interessen deres for litteratur. Et spekter av kul-
turelle aktiviteter og kapasitetsutvikling for lærere, bibliotekarer, unge forfat-
tere og de som arbeider med kultur for ungdom er en del av prosjektet.  
 

Det er totalt 12 delaktiviteter i EU-prosjektet: 
Encourage all students to read.  

Creative Writing.  
European Blurandevu.  

Fan Fiction Lab. 
Anthology Lab.   

Passports.  
My life in strips.  

Europeisk illustrasjonsnettverk. 
READ ON Web.  

International training of professionals. 
Development of project audience awareness 

Multimedia creativity for children and youth.  

SILK med i EU-prosjektet READ ON 
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SILK samarbeider også i år sterkt med skoler på barnetrinn, ungdomstrinn og videre-
gående trinn, til stor glede og fornøyelse for både elever og ansatte.  

Vårt mål er å øke leselyst og fremme leseglede.  

Det blir miniseminar onsdag 1.nov for lærere og miljøarbeidere i  Skudeneshavn med 
Lise F. Grimnes og Anders Totland. 

Det blir en innholdsrik og spennende SILKeSkoleuke. 

SILK samarbeider tett med Skudeneshavn skole, Sørhåland private skole, Skudenes 

ungdomsskole og Haugaland videregående skole samt Kulturskrinet i Karmøy i 

planleggingen av skoleprogrammet som tilbys alle grunnskoler i Karmøy og alle  

videregående skoler i regionen. 

SKOLESILK - EN NY GENERASJON LESERE 

Barnetrinnet får  
besøk av: 

Anders Totland  
Tor Arve Røssland  

Johan Mjønes 
Anna Fiske 

Ungdomstrinnet  
får besøk av: 

Lise F. Grimnes 
Harald Rosenløw Eeg  

Øistein Wiik 
Anders Totland 

Tor Arve Røssland  
Johan Mjønes 

Videregåendeskoler  
får besøk av: 

Ji Eun Baek  
Max Easterman 
Rosie Goldsmith 

Jan Kjærstad 
Jan Carson 

Bilde fra et tidligere arrangement i SILKeSkole,  
tegne- og skriveverksted med Sarah McIntyre  
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Karmøy folkebibliotek, SILK og Lions Skudeneshavn har i år et samarbeid om to lese-
konkurranser for barn og unge; SILKeBokhaien og SILKeLions.  
SILKeBokhaien er en konkurranse for de som går i 3. klasse til og med  
7. klassetrinn, og SILKeLions er for 8. trinn til og med 10. trinn.  
 
Målsetningen er å få flere barn og unge til å lese og få innblikk i litteraturens verden. 
Deltakerne får et skjema utdelt på biblioteket der de fører på hvor mange bøker de 
har lest fra konkurransen startet den 6. juni til 9. oktober.  
Konkurransen er delt inn i flere nivå, og klarer man å lese eller høre 10, 20 eller 30 
bøker eller lydbøker er man med i konkurransen.  
 
Skjemaene leveres inn igjen på biblioteket, og alle deltakerne blir invitert til en stor 
SILKefest med forfatterbesøk, premieutdeling og forfriskninger mandag den 30. okto-
ber under i  SILKeuka.Lions Skudeneshavn er en viktig støttespiller som er med og 
sponser  
forfatterbesøk og premier. 

 

SILkeBokhaien og SILKeLions arrangeres i samarbeid  
med Lions Club Skudeneshavn.  

SILKeBokhaien og SILKeLions 
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Kreditering:  
Side: 3: SILK Styret - Foto: June Sørensen 
 
Side 6: Kristin Danielsen - Foto: Kulturrådet 
Kjell Inge Torgersen -Foto: Kjell Inge Torgersen  
Jan H. Landro - Foto: Jan M. Lillebø 
Jan Erik Vold - Foto: Ulla Montan  
Jan Kjærstad - Foto: Mimsy Møller 
Øystein Wiik - Foto: Niklas Lello  
Fredrik Wandrup - Foto: Gyldendaal Norsk Forla 
 
Side 7: Foto: Aksel Fugelli og Per Fugelli 
Foto: Jan Carson 
Foto: Annette Groth 
 
Side 8: Foto: Finn Lothe 
 
Side 9:  
 
Side: 10: Jan H. Landro - Foto: Jan M. Lillebø 
Foto: Sverre Tusvik 
Foto: Arne Vestvik 
Foto: Harald Dale 
Øverst på Nazistenes Liste Framside: Sparta Forlag 
 
Side 11:  Foto: Knut Nærum 
 
Side 12: Foto: Hans Olav Lahlum 
Foto: Trude Teige 
Foto: Tom Egeland 
Foto: Davy Wathne 
Foto: Knut Netland 

 
Side: 13: Foto: Victoria Hislop 
Foto: Carl Frode Tiller  
Foto: Captain Gone 
 

Side: 14: Foto: Elin Furubotn Foto: Torbjørn Økland  

 

Side: 15: Cecilie Enger - Foto: Linda Nærfeldt 
Lars Saabye Christensen - Foto: Magnus Stevi  
Foto: Erika Fatland 
Foto: Berhard Mohr 
 
Side: 16: Foto: Thorvald Steen 
Maja Lund - Foto: Oda Berby 
Foto: Teatergruppen fra Karmøy folkebibliotek 
 
Side: 17: Foto: Ann Cleeves 
Foto: Xanran Xeu 
Foto: Siri Økland 
Foto: Lars Ove Seljestad 
Foto: Dag Solstad 
 
Side 18:  Foto: Annette Groth 
Foto: Ole Torp 
Foto: Viggo Johansen 
Foto: Odd Karsten Tveit 
Foto: Hans Olav Lahlum 
Foto: Victoria Hislop 
Odd Karsten Tveit -  Hein Ove Holmgard 
Foto: Matti Røssland 
Foto: Harald Dale 

Side: 19: Foto: Anke Angel Prevoo  

 

 

 
 
 
Layout og Design: June Sørensen 

Husk SILK 2018, 31.okt-3.nov! Vi sees da. 
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Kart over festivalområdet 

1. Holmen/Badehuset  
2. Gamle Verkstedet 
3. Kulturhuset 
4. Verdens minste kafé 
5. Blondefabrikken 

6. Tåkelurfabrikken 

7. Smiå 
8. Turistkontoret 
9. Lanternen  
10. Museet i Mælandsgården 


