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Sponsorer 2018 
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   

Norneshuset  
Overnatting  

Sponsorer 2018 

Basen Fiskeriredskap  
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Velkommen til SILK 2018 

Styret i SILK består av personer med ulik bakgrunn og interesser,  
alt fra lærere, bibliotekarer, rektor, ansatt i bokhandel, rederiansatt og pensjo-
nist. 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 
samarbeidspartnere i næringslivet som støtter meget godt om oss og der an-
tallet øker for hvert år. Sluttelig må vi også takke for meget god økonomisk 
drahjelp av Kulturrådet, Fritt Ord, Karmøy kommune og Rogaland Fylkes-
kommune. 

Tusen takk til dere alle.  

Årets festival er den niende i rekken, med andre ord neste år blir et lite jubi-
leum når vi feirer festival nr.10. Men nå skal vi alle, store som små, konsentre-
re oss om årets festival og ha noen flotte dager sammen. Studer programmet, 
ta gjerne med venner og kjente slik at de også får den flotte SILKefølelsen. 

 
med beste hilsen SILKestyret 2018 

 

#SILK2018  

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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Onsdag 31. Oktober:  

kl.19.00 SILKeÅpning    Holmen Brygge   Kr. 200,-  
 

Torsdag 01.November: 

kl.13.00 SILKeSenior    Solstein    Kr.100,-/ 150,- 

kl.19.00 SILKeMøte    Holmen Brygge   Kr. 150,- 

kl.19.30 SILK a la carte    Gjestfrie Hus   Kr. 990,- 
 

Fredag 02.November: 

kl.13.00 SILKeSenior    Gamle Verkstedet  Kr.100,-/ 150,- 

kl.17.00 SILKeTema    Gamle Verkstedet  Gratis 

kl.17.00 SILKeTØNES    Holmen Brygge   Kr.250,- 

kl.19.00 SILKeMøter    Gamle Verkstedet  Kr.150,- 

kl.20.00 SILKeFotball    Kulturhuset   Kr.250,- 

kl.20.00 SILKeKrim-debutanter   Holmen Brygge   Kr. 200,-/ 300,- 

kl.22.00 SILKeKrim mot midnatt   Holmen Brygge   Kr. 200,-/ 300,- 

kl.22.00 SILKeKonsert    Gamle Verkstedet  Kr.350,- 
 

LØRDAG 03.NOVEMBER 

KL.09.30 SILKEHYLLEST TIL JON MICHELET   GAMLE VERKSTEDET  KR.150,- 

KL.11.00 SILKEÅGE HAREIDE     RÅSEGLARHUSET  KR.100,- 

KL.11.30 SILKEMUSIKK    HOLMEN BRYGGE  KR.150,- 

KL.12.00 SILKEMØTER     GAMLE VERKSTEDET  KR.150,- 

KL.13.30 SILKMEETING     HOLMEN BRYGGE  KR.100.- 

KL.14.00 SILKEMØTER     GAMLE VERKSTEDET  KR.150,- 

KL.14.00 SILKEMØTER     RÅSEGLARHUSET   GRATIS 

KL.15.00 SILKEVIKING     RÅSEGLARHUSET   KR.150,- 

KL.15.30 SILKEMØTE    HOLMEN BRYGGE  KR.100,- 

KL.16.00 SILKEMØTER     GAMLE VERKSTEDET  KR.150,- 

KL.18.00 SILKEØL, BLOGGING OG QUIZ   SKUDENES BRYGGERI  KR.250,- 

KL.19.30 SILKELØRDAG MED ÅTTE MEGET KJENTE GJESTER GAMLE VERKSTEDET  KR.300,- 

KR.21.00 SILKEBLUES     HOLMEN BRYGGE  KR.275,- 

#SILK2018 
Billetter kan kjøpes hos Hillesland Libris 

Skudeneshavn eller på silk.ticketco.no 



6 

#SILK2018 Onsdag 31.Oktober 

Direktør for Kulturrådet, Kristin Danielsen, åpner årets 
SILK. Hun er utdannet danser, og har tidligere jobbet som 
biblioteksjef i Oslo. 

 Kjersti Annesdatter Skomsvolds bok i år er romanen 
Barnet. "Et høydepunkt i bokåret 2018 … en av vår tids 
største forfattere, og aller sterkest er hun når hun skriver tett 
opp mot eget liv" skriver Stavanger Aftenblad om roma-
nen. 

Gaute Heivoll's bok av året "Sang for sekstiåtte forræde-
re" tar for seg et tema som lenge ble forsøkt tiet i hjel: Lands-
svikene ,som splittet innbyggerne i en liten bygd på Sørlan-
det under 2. verdenskrig, er en historie om da krigen kom til 
bygda, en historie de fleste har ønsket å glemme.  

Maria Toresen er fra Sandeid. Maria beveger seg mellom 
pop, roots og Americana. For et par år siden da hun 
var på SILK, ble hun utfordret av Jan H.Landro til å 
lage sanger med norsk tekst. Maria tok utfordringen 
og noen av disse sangene vil vi få høre i en minikon-
sert på åpningskvelden. 

Lise-Marthe Vikse Kallåk fra Haugesund tar for seg poesidelen på 
åpningen.  Sofaen den same båten er hennes andre diktsamling og innsla-
gene vil være fra hennes siste diktsamling. 

Jan H.Landro er, som alltid på åpningen, den som bokba-
der forfatterne. Han har skrevet en rekke bøker, hovedsa-
kelig om litterære emner. Han har de siste åtte årene vært 
med i SILKs faglige råd. 

SILKeåpning arrangeres i samarbeid med Kulturrådet. 

SILKeÅpning  
Holmen Brygge kl. 19.00  

Billett: Kr. 200 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
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#SILK2018 Torsdag 01.November 

SILKeSenior  
Solstein kl.13.00  

Billetter kjøpes ved inngangen  
kr. 100, for medlemmer 

kr. 150,- for ikke-medlemmer 

Anders Totland har nettopp gitt ut boka Den norske slavehandelen.  Den dansk
-norske medverknaden er ofte underkommunisert om slavehan-
delen. I den nye boka si gjev Anders Totland ei levande  
skildring av kvardagen til nordmennene som dreiv med 
slavehandel.  
Boka avsluttar framleis er noko som føregår. I siste kapittelet får 
me nemleg fylgja Irena, som vart halden som slave og tvungen 
til prostitusjon i Oslo i to år før ho greidde å rømma attende til Litauen. 

SILKeSenior arrangeres i samarbeid med Karmøy Senioruniversitet. 

SILKeMøter  
Holmen Brygge kl 19.00  

Vigdis Hjorth i samtale med Jan H. Landro om sin siste bok Lærerinnens sang. . 
Vigdis Hjorth er en forfatter med et stort forfatterskap, og hun har skre-
vet for både unge og voksne. Hun har mottatt en rekke priser, og var 
nominert til Nordisk Råds litteraturpris i 2017. 
 Vigdis Hjorths nye bok av året, Lærerinnens sang, er en roman om å bli 
grundig rokket i sin selvforståelse. Hva skjer med et menneske som har 
følt seg ganske trygg i rollen og i livet sitt, men som plutselig sitter i en 
kinosal og får se seg selv med en annens utforskende blikk?  Få med deg Vigdis 
Hjorths tanker om boken og også om hennes omfattende forfatterskap i samtale med 
Jan H. Landro. 
 
Prableen Kaur debuterer i år med romanen Ferdig med ting, en 
 roman om intimitet, indre mørke og glimt av lykke. Prableen 
er ikke ny som skribent og har i flere år hatt mange skarpe innlegg 
i Aftenposten. Kaur var på Utøya 22.juli 2011. Etter det skrev hun 
en blogg som ble lest verden over. Året etter gav hun ut biografien  
Jeg er Prableen..  Du hører henne i samtale med Anders Totland. 

Arrangementet er i samarbeid med Hydro. 

Billett: Kr. 200 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

http://underkommunisert.om
http://www.ticketco.no/
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#SILK2018 Torsdag 01.November 

SILK a la carte er en kriminell god middag i tre retter  
forberedt av Finn Lothe (Lothes Mat-og Vinhus) med  

litterære mellomretter ( ingen hvileretter) av  Knut Nærum. 

SILKemenyen for kvelden: 

«Blekksprutsuppe»  
En skikkelig skremmende god og svart suppe. Serveres med blekks-

rutarmer, creme fraich og basilikumolje 

Torskefilet «Snømannen» 
Serveres med petit pois, sterke pølser, Duchessepoteter, smørsaus. 

«Frossen sjokoladekake» 
Mystisk saus 

 

Hver rett har et glass med noe som passer til retten 

KUN 50 plasser  

Billetter inkluderer all mat og drikke samt underholdning 

Arrangementet skjer i samarbeid med Eurojuris og Lothes Mat- og Vinhus. 

Mord  à la carte 
19.30 Gjestfrie Hus, Søragadå  

Billett: Kr. 990 -  silk.ticketco.no  - Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/


9 

#SILK2018 Fredag 02.November 

SILKeSenior  
Gamle Verkstedet kl. 13.00  

Billetter kjøpes ved inngangen  

kr. 100,- (medlem)/ kr. 150,- (ikke-medlem)  

SILKeTema : Krigen på Karmøy 
Gamle Verkstedet kl. 17.00  

Olav Veka er fra Sand i Suldal. Han har jobbet som lektor ved Ringsaker videre-
gående skole med fagene norsk, geografi og engelsk i en årrekke. Ved siden av 
lærergjerningen har han gitt ut flere omfattende navnebøker, både for- og etter-
navn. Tema om utvikling av norske etternavn fra nesten ingen etternavn til en 
overlesset navnerekke Jens Christian Møller-Bakke Corneliussen.  
Illustrert med lokale eksempel. 

Tonje Salte Thorsen og Ragnhild Kjøllmoen Aarø er begge bibliotekarer, og jobber på Karm-
øy bibliotek i Kopervik. De har førstehånds kjennskap til  
høstens nye bøker. 

Arrangementet er i samarbeid med Karmøy Senioruniversitet.  

Karmøy folkebibliotek har tidligere hatt en rekke arrangement rundt i kommunen 

om dialekter, stedsnavn og bilder. Nå har de planlagt en ny serie med fokus på 2. 

verdenskrig på Karmøy. Første arrangement går av stabelen i Skudeneshavn under 

SILK, med en samtale mellom Harald Dale og personer fra lokalmiljøet 

som kan fortelle om hva som hendte under krigen i Skudeneshavn.  

2. verdenskrig i Skudeneshavn - forfatter Marit Elisebet Høines Totland stiller på 

arrangementet sammen med lokale personer i samtale med Harald Da-

le.  Arrangementet er i samarbeid med Karmøy Folkebibliotek. 

 

Gratis! 

SILKeTØNES  
Holmen Brygge kl.17.00  

Tønes (Frank Tønnesen), har vært på SILK før, men da i musikalsk  
sammenheng. I år er han hos oss både som forfatter og som visesanger for 
etter bokbadingen av ham blir det en minikonsert for publikum.  

I år debuterer Tønes med Vi kan ikke ta med oss alt dette hjem, en  
kollektivroman fra bygde-Norge. Har du hørt Tønes sine sanger en 
gang blir du hektet, ikke minst pga tekstene som viser hans store fortellertalent. Denne 
fortellerevnen har Tønes tatt med seg inn i sin bokdebut.  

Vi møter Tønnes i samtale med Karen Hesseberg, redaktør i TV Haugaland.  

Arrangementet er i samarbeid med Sandve Trelast. 

Billett: Kr. 250 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
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#SILK2018 Fredag 02.November 

SILKeFotball er et fast på fredagskvelden. Fast er også verbale  
Davy Wathne mens Arne Scheie er nykommer på SILK.  Mange fot-
ballhistorier der og han kommer nok innom sitt favorittlag Manches-
ter United.  
Viggo Johansen var i flere år red.sjef i TVSporten. Han debuterte på A
-laget til VIF som 17-åring og fra den klubben er det mye artig å fortel-
le om. Arild Stavrum, proffbakgrunn fra Halsingborg  Aberdeen og 
tyrkiske Besiktas, der sistnevnte klubb nok er en helt annen verden 
enn vår hjemlige liga. Kom ut nylig med biografi om Åge Harei-
de,mer om den på lørdag kl.11.00 på Råseglarhuset med fotballquiz 
av Arne S. og. Det er alltid godt å ha minst en gjest med godt kjenn-
skap til lokalfotballen på fotballkvelden og i år er det Kjell Inge Bråt-

veit, "Kjellien" vet hva toppfotball dreier seg med sin erfaring fra 
toppdivisjonen og Europacupen og uredd å komme med sine me-
ninger omkring fotball og ellers det som rører seg i samfunnet.  
John Kaare Hoversholm, ekte Skudenesbu. Lang erfaring fra film og 
TV der han  i mange år laget innslag på Tour de France under vignet-
ten KulTour.. Programmet går nå på i Matkanalen .John Kaare laget 
mange innslag på TV2 i forkant av Premier Leaguekamper.  Andreas 

Selliås er ekspert på korrupsjon i FIFA og OL. Det siste han har un-
dersøkt er doping  i Russland, noe han avslører offentlig for første 
gang under SILK. Erfaringsmessig kommer det en eller to gjester til 
på fotballkvelden så følg med på våre FB-sider og silk.ticketco.no  

Arrangementet skjer i samarbeid med Skude Mur 

SILKeFotball  
Kulturhuset Kl.20.00  

Billett: Kr. 250 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

GODE SILKEVENNER - HJELP OSS Å BLI BEDRE! 

For å bli en enda bedre festival trenger vi råd fra dere. Har du et par minutter til overs hadde det 
vært fint om du bruker QR-koden nederst på siden og klikket deg inn 
med din mobil for å svare med en kort setning på tre enkle spørsmål: 

1.    Er det en eller flere forfattere du savner? 

2.    Hva kan vi forbedre på det enkelte arrangement? 

3.    Hvordan kan vi nå nye publikumsgrupper? 

Her er linken: https://no.surveymonkey.com/r/T27T82 

Tusen takk for hjelpen. 

http://silk.ticketco.no
http://www.ticketco.no/
https://no.surveymonkey.com/r/T27T82F
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#SILK2018 Fredag 02.November 

Tom Roger Aadland er tilbake i SILK og denne gang med fullt band. 
Allsidig som låtskriver, tekstforfatter, vokalist og gitarist. Dylan er en 
av Tom Rogers favoritter og for to år siden kom albumet Blondt i 
blondt, en nynorsk versjon av Bob Dylans mesterverk Blonde on 
Blonde..   
Årets album fra Tom Roger heter Songfugl, ti originallåter av Aadland 
med meget gode anmeldelser. Dagbladet skrev i den sammenheng: «Tom Roger 
Aadland viser seg igjen som en av landets fineste sangere og låtskrivere». 
Og det vil publikum få bevis for når Tom Roger stiller med fullt band på SILK. Tom 
Roger er forresten i aksjon tidligere på dagen da han skal ha et 5-timerskurs om 
låtskriving med elever på ungdomstrinnet, en av aktivitetene i det internasjonale 
prosjektet READ ON beregnet på 12-18 år. 

SILKeKonsert  
Gamle Verkstedet kl. 22.00  

Billett: Kr. 350 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

SILKeMøter  
Gamle Verkstedet kl. 19.00  

Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

Janne Teller (DK) i samtale med Inger Bentzrud, om sin karriere i EU og FN, om 

konflikthåndtering og humanitært arbeid, men hovedsakelig om sin litterære kar-

riere der hun vakte oppsikt med ungdomsromanen Ingenting, som var forbudt en 

stund. Sylo Tyraku i samtale med Ole Torp om sin bok Balkaniseringen av Europa.  

Janne Teller er dansk, og har jobbet i FN og EU med fredsskapende 
oppgaver.  Hennes forfatterskap består av romaner og esseys.  
I bøkene sine stiller hun spørsmål rundt eksistensielle og etisk  
aspekter i livet, og skaper ofte mye debatt. 
Inger Bentzrud er kulturjournalist i Dagbladet. 

Sylo Taraku er opprinnelig fra Kosovo. Han er utdannet statsviter med 
innvandring, integrering og populisme som fagområder. I tillegg til å 
skrive bøker, har han jobbet flere steder i statsforvaltningen. 
Ole Torp er journalist, og har vært ansatt i BA og Dagbladet før han begynte i NRK. I 

NRK har han bl.a. vært utenrikskorrespondent og programleder. Nå har han sitt eget 

intervjuprogram, Torp. 

Arrangementet er i samarbeid med Fritt Ord. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Tekstforfatter
https://no.wikipedia.org/wiki/Vokalist
https://no.wikipedia.org/wiki/Gitarist
https://no.wikipedia.org/wiki/Blondt_i_blondt
https://no.wikipedia.org/wiki/Blondt_i_blondt
https://no.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan
https://no.wikipedia.org/wiki/Blonde_on_Blonde
https://no.wikipedia.org/wiki/Blonde_on_Blonde
https://no.wikipedia.org/wiki/Songfugl
http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
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#SILK2018 Fredag 02.November 

SilkeKrimdebutanter  

Holmen brygge kl 20.00  

Billett: Kr. 200 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

Ruth Lillegraven debuterte med diktsamlingen Store stygge dikt i 2005.  
Siden har hun skrevet flere bøker både for barn og voksne, og 
mottatt flere priser. I 2018 kom hennes første thriller. 
 
Lasse Gallefoss har bakgrunn som journalist og dokumentar-
filmskaper, og har mottatt Gullruten for beste regi for doku-
mentarserien Flukt. Han debuterte i 2018 som krimforfatter. 
 
Asbjørn Slettemark har bakgrunn som musikkjournalist, og har hatt en rek-
ke oppdrag innen radio og TV. Jobber i dag som frilansjournalist, musikkan-
melder, programleder for TV og  blogger. 
 

Arrangementet er i samarbeid med Skude Fryseri. 

SILKeKrim mot midnatt  
Holmen Brygge Kl. 22.00 

Billett: Kr. 200 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

Tom Egeland har utgitt en rekke prisbelønte spenningsbøker med historiske 
vinklinger både for barn og voksne. Sagt om hans siste bok Codex: fantasirik 
thriller, godt språk og imponerende på kristendomshistorie. 
 
Ingvar Johnsrud jobbet som journalist før han ble forfatter på heltid. De tre 
spenningsbøkene han har skrevet har fått strålende kritikker, og er allerede 
solgt til ca 20 land. 
 
Torkil Damhaug er utdannet lege og psykiater, men ble forfatter på heltid 
i  2006.  

Arrangementet er i samarbeid med Skude Fryseri. 

Du kan kjøpe billetter til begge krim-arrangementene samlet for kr. 300,- 

http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
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#SILK2018 Lørdag 03.November 

Guri Hjeltnes er journalist og historiker, og er nå direktør ved Holocaustsen-
teret. Hun har skrevet flere bøker bl.a. to bind i Handelsflåten i krig og hver-
dagsliv. 
 
Geir Berdahl er litteraturviter og forlagsmann, mest kjent for å ha vært for-
lagssjef i  Oktober forlag fra 1979 til 2015. Han var Jon Michelets redaktør. 
 
Asbjørn Slettemark er journalist innen et mangfold områder som musikk, 
TV, film og litteratur. Sammen med Aslak Nore har han en blogg, bl.a. om 
krim, O5. 
Jan H.Landro leder samtalen. 

Arrangementet er i samarbeid med Solstad Invest AS. 

SILKeHyllest til Jon Michelet  
Gamle Verkstedet 09.30  

Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

Arild Stavrum, forfatter og eks-proffspiller, kommer i oktober ut 
med biografien om Åge Hareide. Hareide var en av de første 
nordmennene som spilte profesjonell fotball i England.  
Han representerte Norge 50 ganger.  

I Åge Hareide blir vi tatt med inn i garderoben og får se hvordan 
Hareide jobber. Boken viser, på godt og vondt, en helt eneståen-
de karriere og hvordan han får til det eneste han bryr seg om.  

Viggo Johansen bokbader Stavrum om Åge Hareide mens Arne 

Scheie skal ha quiz der fotball står i sentrum med spørsmål om 
Hareide, fotball og Haugalandsfotballen spesielt.     

Arrangementet er i samarbeid med vår hovedsponsor Haugaland Kraft.          

SILKeÅge Hareide  
Råseglarhuset kl.11.00  

Billett: Kr. 100 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
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SILKeMøter  
Gamle Verkstedet kl. 12.00  

Nina Lykke i samtale om sin siste bok Nei og atter nei og Simon Stranger om sin 
siste bok Leksikon om lys og mørke i samtale med Jan H. Landro  

Nina Lykke debuterte som forfatter i 2010. I 2016 kom boka Nei og 
atter nei som har fått strålende kritikker og er  
nominert til årets bok 2018 i Sverige. 
 
Simon Stranger har skrevet flere bøker for barn og ungdom. Hans 
siste bok heter Leksikon om lys og mørke, og handler om nazistenes 
forfølgelse, overgrep og drap på jødene. Boka har fått meget gode kri-
tikker. 
 

Arrangementet er i samarbeid med Karmøy kommune. 

Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

#SILK2018 Lørdag 03.November 

Erling Dahl jr. om Edvard Grieg: Fra motgang til seier og Er tekster i mu-
sikken også god litteratur. Elisabeth Andreassen og Erling Dahl jr.  

i samtale med Harald Dale  

Erling Dahl.jr har med utgangspunkt i tidligere upubliserte brev 
og en rekke andre kilder sammen med Tønnes H. Gundersen gått 
i dybden og studert en vanskelig og turbulent periode i Edvard 
Griegs liv og fått det nedfelt i deres nye bok Fra motgang til seier.  

-- 

Etter pausen vil Elisabeth Andreassen sammen med Erling 
Dahl jr. diskutere hvorvidt tekster i musikken er god littera-
tur, det være seg vise, poptekster eller klassisk musikk. Bet-
tan vil være kjent for sin musikalske allsidighet og har  
meninger om nettopp temaet tekster i sanger.   

Samtalen mellom Bettan og Erling ledes av Harald Dale. 

Arrangementet er i samarbeid med Lions Club Skudeneshavn. 

SILKeMusikk  
Holmen Brygge kl. 11.30  

Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
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#SILK2018 Lørdag 03.November 

Pulverheksa Historiene om Pulverheksa er skrevet av Ingunn Aamodt. I år er 
det 20 år siden den første boka ble utgitt.  Forestillingen bygger direkte på to 
av Aamodt historier. Vi møter tekster laget av forfatteren  
gjennom sang og musikk, som er hentet fra en annen oppsetning.  
Det er en gjeng driftige damer, glade i teater og formidling til 
barn, som står bak oppsetningen, og er alle amatører. Deltakere i 
forestillingen er: Agnete Stave, Elin Grindhaug,  

Solveig Eike Bringaker, Laila Næss, Gjertrud Fagerland, Ranja 
N. Johannessen og Henriette Amundsen. 

Sted: Skudenes Ungdomsskole. To forestillinger kl.10.30 og kl.15.00. 

SILKeEventyr er med duoen Ragnhild Kjøllmoen Aarø og  
Oddrun Geitung. De har dramatisert det gamle folkeeventyret Reveenka, og 
har laget et lite teaterstykke av det. Her får vi møte både ulv, rev og bjørn i en 
forestilling om reveenka som får friere på besøk, etter at hun 
mistet mannen som spiste for mange høns.  Forestillingen 
passer for barnehage- og småskolebarn. 

Skudeneshavn Kulturhus kl.12.00. 
Arrangementet er i samarbeid med Karmøy Folkebibliotek 

Mini-Moro presenterer Musestille er en nær og varm forestilling om mob-
bing og utestenging. Felicia selger popcorn på Det Lille Sirkuset. Hennes bes-
te venn er Fernando, sirkusets klovn. Billie er den snakkende musa som kom-
mer helt fra Frankrike for å være med i Det Lille Sirkuset. Han og Felicia blir 
raskt gode venner - og Fernando blir skikkelig sjalu. Og lei seg. Og guffen. 

Vennskapet mellom Felicia og Fernando utsettes for harde prøvelser og lille 

Billie står midt i det hele. Ungene trekkes aktivt med i forestil-

lingen og oppfordres til å dele egne erfaringer. De er også med 

som gode hjelpere og viktige problemløsere etter hvert som 

dramaet utvikler seg på scenen. 

Skudeneshavn Kulturhus kl.13.30. 
Arrangementet er i samarbeid med Skudeneshavn Kulturhus 

Barnas SILKelørdag—GRATIS! 

De tre ulike forestillingene er satt opp slik at barna kan få med seg alle tre. 
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Tove Virata Bråthen presenterer gjennom diktlesing, refleksjoner og bildevis-
ning boka Fasetter av sorg.  
Boka omhandler sorg knyttet til brorens selvmord og sorg forår-
saket av egen depresjon og utmattelse. Hun skriver også til de 
som er rundt mennesker i sorg, eller sliter på andre måter. Boka 
har fokus på det å håndtere sorgen, reise seg og finne tilbake til 
gleden. 

SILKeMøter  
Råseglarhuset kl. 14.00  

Gratis 

SILKeBoksalg Lørdag 
Skudeneshavn Turistkontor kl.10.00-15.00 

Karmøy Rotary klubb har bruktmarked for bøker på Turistkontoret, Lør-
dag 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.  

Marian Keyes er fra Dublin og hennes første roman fra 
1993, Vannmelonen, ble en bestselger slik som alle hennes bøker. 
Bøkene er gitt ut på 31 språk i 40 land og solgt i mer enn 30 mill. 
eksemplarer. Hennes siste bok, Et halvt års pause, er den trettende 
på Keyes er kjent for god bruk av ironi, er utrolig verbal, skriver 
en utrolig morsom blogg og et fyrverkeri å møte på scenen. Ma-
rian Keyes blir også med på avslutningsarrangementet lørdag 
kveld. 

Rosie Goldsmith, tidligere programleder innen litteratur-og  
kulturprogram samt utenriksjournalist på radio intervjuer Keyes. 

Arrangementet skjer i samarbeid med  
Skudenes og Aakra Sparebank. 

SILKMEETING 
Holmen Brygge kl. 13.30  

Billett: Kr. 100 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
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Solveig Aareskjold om sin siste bok Astridene. Kvinnene kring Olav Trygg-
vason  og Bjørn Andreas Bull-Hansen om sin siste bok Jomsviking, begge i 
samtale med Inger Bentzrud, kulturjournalist i Dagbladet. 

Solveig Aareskjold er fra Sandnes. Hun debuterte som forfatter i 1987, og 
hun skriver om tema fra norrøn og gresk gudelære som hun spinner inn i 
dagens samfunn. Aareskjold er fast spaltist i Klassekampen. 
 
Bjørn Andreas Bull-Hansen debuterte som forfatter i 1996.  
Siden har han skrevet en rekke romaner i ulike sjangre.  
Sitt internasjonale gjennombrudd fikk han med boka Jomsviking 
(2017). 
 
Arrangementet er i samarbeid med Hillesland Libris  
Skudeneshavn. 

Per Petterson om sin bok Menn i min situasjon og Marit Eikemo om sin 
bok Gratis og uforpliktande verdivurdering, begge i samtale med Jan H. 
Landro.  

Per Petterson er en av Nordens mest internasjonalt aner-
kjente forfattere. Han har utgitt ni bøker og er oversatt til 
over 50 språk. I 2007 mottok han som første norske forfatter 
The International IMPAC Dublin Literary Award for boka 
Ut og stjæle hester. 
 

Marit Eikemo er i dag leder for Cornerteateret i Bergen og festspilldikter un-
der Dei nynorske festspela i Volda for 2018. I tillegg har hun fått strålende 
kritikker for sine bøker. 

SILKeMøter  
Gamle Verkstedet kl. 14.00  

Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

SILKeViking  
Råseglarhuset kl.15.00  

Billett: Kr. 150 -  

silk.ticketco.no   

http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
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Knut Nærum om sin siste krimbok Den gåtefulle Oberon Qvist, i samtale 
med Asbjørn Slettemark.  
Knut Nærum er forfatter, dramatiker, tegneserieskaper og  
komiker. Han er mest kjent som fast paneldeltaker i   
humorprogrammet Nytt på Nytt på NRK  i mange år. 
Arrangementet er i samarbeid med Norneshuset. 

SILKeMøte  
Holmen Brygge kl.15.30  

Billett: Kr. 100 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

Dansk-kurdiske Sara Omar om Dødevaskeren og Nordisk Rådsnominerte 
Roskva Koritzinsky om sine forfatterskap, begge i samtale Jan H.Landro.  
Sara Omar er en dansk-kurdisk forfatter og menneskerettighetsforkjem-
per.  Hun slo igjennom som forfatter med boka Dødevaskeren i 2017 der hun 
skildrer kvinneundertrykkelse, sosial kontroll, æresdrap og en kvinneforned-
rende voldskultur. 
Roskva Koritzinsky er en prisbelønt, ung forfatter som har fått strålende  
kritikker for sin tredje og hittil siste bok Jeg har ennå ikke sett verden.   
Arrangementet er i samarbeid med stiftelsen Fritt Ord.  

SILKeMøter  
Gamle Verkstedet kl. 16.00  

Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

SILKeØl, blogging og quiz.  
Skudenes Bryggeri kl. 18.00  

Sammy Myklebust har øl som hobby og har blogget om øl og fulgt utviklingen på 
den norske ølscenen tett i flere år. Han foredragsholder, quizmaster og en av to for-
fattere bak Europas seneste ekte ølquiz-bok. I 2014 ble han, sammen med sine kolle-
ger i Ølportalen, kåret til Årets Ølhund av Bryggeriforeningen 

Han har en meget frisk blogg:  mysam.blogg.no 

For de om trenger skyss går det maxibil fra Torget kl.17.30 

Arrangementet er i samarbeid med Skudenes Bryggeri.      

Billett: Kr. 250 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

http://www.ticketco.no/
http://www.ticketco.no/
http://mysam.blogg.no
http://www.ticketco.no/
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SILKeLørdag med ti meget kjente gjester.  
Gamle Verkstedet kl.19.30  
Billett: Kr. 300 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

SILKeLørdagskveld med Kristoffer Joner, Odd Karsten Tveit, 
Ole Torp, Pål Jackman, Elisabeth "Bettan" Andreassen, Asbjørn 

Slettemark, John Kåre Raake, Berit Mortensen, Aud Farstad, 

Marian Keyes og Rosie Goldsmith  

En dundrende avslutningskveld på årets SILK 

Kristoffer Joner om Skjelvet og Mission Impossible 6 og ellers om sin karri-
ere.   

Pål Jackman om det å være filmregissør - regisserte Joners første film  
Detektor. 

John Kåre Raake, tredjemann i filmtrioen. Vokste opp i Skudeneshavn. 
En av to manusforfattere i Bølgen og Skjelvet.  

Asbjørn Slettemark intervjuer de tre.    

Odd Karsten Tveit aktuell med Gudfaren.Trygve Lie.Gudfaren som sviktet 
FN. Hør ham i samtale med Ole Torp. 

Berit Mortensen er jordmor som ha jobbet mye med jordmødre i Midt-
Østen mens Aud Farstad er historiker som har skrevet boka På liv og 
død, om distriktsjordmødrene. 

Elisabeth Andreassen  om sin karriere fra sin oppvekst i Gøteborg til seier 
i Bobbysocks i Melodi Grand Prix og internasjonal toppstjerne i samtale 
med Asbjørn Slettemark. 

Marian Keyes samtaler med Rosie Goldsmith om Grasroot activism in 
Ireland og annet som rører seg i det irske samfunn. 

 

 

 

Arrangementer er i samarbeid med SILKs  

http://www.ticketco.no/
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Terraplane trør til med skikkelig blues og humor og sørger for  
kjempestemning.   

Terraplane er influert av artister som T-Bone Walker, Freddie King, T-Birds 
m.fl. Her blir den gamle spillestilen holdt i hevd Musikerne i bandet har lang 
fartstid i band som MASH, Hard Luck, Shakey Ground, Robert Taylor band, 

Haugaland storband, Deitra Farr, Bjellands Ugras m.fl så det står ikke på 
 rutinen når Terraplane opptrer. 

Arrangementet skjer i samarbeid med Karmøy Skipsconsult. 

SILKeBlues  
Holmen Brygge kl. 21.00  

Billett: Kr. 275 -  silk.ticketco.no   

 Hillesland Skudeneshavn 

NOEN GLIMT FRA SILK DE SISTE ÅTTE ÅRENE. 

http://www.ticketco.no/
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SILK er inne i sitt andre år i EU-prosjektet READ ON sammen med fire andre 
festivaler og to utdanningsinstitusjoner fra seks 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 akti-
viteter, først og fremst for elever, men og for lærere, bibliotekarer, unge for-
fattere og de som arbeider med kultur for ungdom er en del av prosjektet. 
Prosjektet varer til juni 2021. 

 Det er 13 delaktiviteter, blant annet følgende som vi er kommet i gang med: 

1. Encourage all students to read. Skjer gjennom forfatterbesøk på skolene. I år er det ti for-

fattere/artister som besøker skolene. 

2. Creative Writing. Trene ungdom i å skrive et gitt tema. Her har vi hatt mange skriveverk-

steder med Anders Totland og under SILK blir noen med Bjørn Sortland. Under SILK har 
Tom Roger Aadland et 5-timers låtskriververksted for elever på ungdomstrinnet. 

3. European Blurandevu. Opplæring i bokbading av forfattere. Her har vi, sammen med 

skole-og kulturkontoret, hatt workshop for elever om intervjuteknikker og forberedelse til 
boklanseringer samt hvordan man skal presentere forfattere på litteraturfestivaler. 

4. My life in strips. Organisere workshop i å lage illustrasjoner.  

Tegneseriestripene publiseres på websidene og de ti beste blir presentert på festivalene. 

5. International training for professionals. Kurs om Best Practice innenfor skriving. 

6. Development of project audience awareness. Utvikling av publikumstrategier. 

Mye skjer i EU-prosjektet READ ON der SILK er med 
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READ ON og SILK skole 2018 
 

Opplegg på 7.kl og u-trinn er en del av READ ON-prosjektet 
Forfatter  Klassetrinn 

Ingar Johnsrud Fredag 
 09.10 09.55 

 2.trinn 

Skudeneshavn 
Fredag 

10.10 10.55 
 1.trinn 

Skudeneshavn 
Fredag 

11.25  12.10 
 1.og 2.trinn 

Sørhåland 
  

Ingunn Aamodt  Fredag 
10.10— 10.55 

 3.og 4.trinn 

Sørhåland 
 Fredag 

11.25 12.10 
 3.trinn 

Skudeneshavn 
 Fredag 

12.10 12.55 
 4.trinn 

Skudeneshavn 
Torsdag 

11.30  12.15 
9.trinn 

Skudenes ungdomsskole 
Torsdag 

12.25 13.10 
8.trinn 

Skudenes ungdomsskole 
  

Anders Totland Torsdag 
09.30  10.15 

9.trinn 

Skudenes ungdomsskole 

 Fredag 
10.10  10.55 

7.trinn (Slaveboka) 
Skudeneshavn + Sørhåland 

  
Gaute Heivoll Torsdag 

10.10  10.55 
5.trinn 

Skudeneshavn + Sørhåland 
Torsdag 

11.25  12.10 
6.trinn 

Sørhåland + Skudeneshavn 
Fredag 

08.30  09.15 
 10.trinn 

Skudenes ungdomsskole 
Kristoffer Joner  
John K.Raake 

Asbjørn Slettemark  

Fredag 
 11.30 

 10.trinn 

Holmen brygge 

Bjørn Sortland Fredag 
 08.30  10.55 

 8.trinn 

Skudenes ungdomsskole 
Fredag 

 11.30  14.00 
 8.trinn 

Skudenes ungdomsskole 
  

Tom Roger Aadland Fredag 
 08.30 

5 timer 

 Låtskriverkurs 

(8 - 9 elever)  
Skudenes ungdomsskole 
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Karmøy folkebibliotek, SILK og Lions Club Skudeneshavn har for andre år på 
rad samarbeidet om to lesekonkurranser 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.  

 
Målsettingen 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 har vært delt inn i flere nivå, og klarer man å lese eller høre 10, 
20 eller 30 bøker/lydbøker er man med i konkurransen. 

  

Alle deltakerne blir invitert til en stor SILKefest med underholdning,  
premieutdeling og forfriskninger mandag den 29. oktober under SILKeuka.  

Lions Club Skudeneshavn er en viktig støttespiller som sponser 
underholdning og premier. 

 

SILkeBokhaien og SILKeLions arrangeres i samarbeid med 

Lions Club Skudeneshavn. 

SILKeBokhaien og SILKeLions 
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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 
11. Biblioteket i Skudeneshavn 
12. Råseglar-huset  

Husk SILK 2019, 30.okt-2.nov.  
Da feirer vi 10-årsjubileum. 


