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Samarbeidspartnere 2019 
Hovedpartner: 

Støtt våre samarbeidspartnere - de støtter oss!  

Viktige bidragsytere  

 
  Skudeneshavn – Amfi Åkrehamn

Kopervik – Oasen Storsenter
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Støtt våre samarbeidspartnere - de støtter oss!  

Andre viktige samarbeidspartnere til SILK 

Skudenes   
ungdomsskole  

Norneshuset  
Overnatting  

Samarbeidspartnere 2019 

  

ANKERBYGGET

Byggmester Roy Westerheim
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Velkommen til jubileumsSILK 2019 
Ti år gammel - eller rettere sagt ti år ung er SILK i år. Samtidig som vi bygger på ti 
års erfaring ønsker vi å være unge og åpne til nye tanker som rører seg innen littera-
turen og kulturens verden. Fra de første årene, der de fleste arrangementene dreide 
seg om ren «bokbading» av forfattere om deres siste bøker, har vi klart å utvide  
innholdet i SILK til å favne om andre temaer som aktuelle samfunnsdebatter og fokus 
på politiske saker som er oppe i tiden. Ikke minst har vi mangedoblet antall  
arrangementer som engasjerer barn og unge, arrangementer som omfatter møter og 
intervjuer med forfattere, workshops innen kreativ skriving, skape tegneserier og 
animasjoner. Skoler i nordfylket har vært engasjerte i dette, ikke bare under selve 
SILK, men ellers gjennom hele skoleåret takket være EU-prosjektet READ ON der vi 
samarbeider med fem festivaler og to utdanningsinstitusjoner i seks land. 

Uten forfattere og artister ingen SILK, uten stor støtte fra kommune, fylke, Fritt Ord 
og Kulturråd, ingen SILK, uten støtte i det lokale næringsliv, ingen SILK, uten hjelp 
av ca. 60 frivillige bak kulissene, ingen SILK og uten den økende  
publikumsinteressen år for år, ingen SILK.  

Tusen takk til alle og enhver av dere. 

Er du en SILKeveteran eller er du her for første gang, ønskes du hjertelig velkommen. 
Ta en titt gjennom programheftet og vi er sikre på at du vil finne arrangementer som 
er interessante for deg. Ta gjerne sjansen på å gå på arrangementer som du i utgangs-
punktet ikke hadde tenkt å gå på.  Mange publikummere har gjort nettopp det opp 
gjennom årene og fått seg en flott opplevelse.  

Alle frivillige og vi i styret ønsker dere hjertelig velkomne til SILK og Skudeneshavn - 
vi sees på SILKeføre 30.okt-2.nov 2019. 

#SILK2019  

Vi gjør oppmerksom om at endringer i programmet kan forekomme.  
Følg med på våre hjemmesider www.silkfestival.no og Facebooksider. 
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#SILK2019 
Onsdag 30. oktober:  
kl.19.00 SILKeÅpning    Gamle Verkstedet   kr. 250,-  
 
Torsdag 31. oktober: 
kl.13.00 SILKeKrig   Gamle Verkstedet   kr. 100,- 
kl.15.00 SILKeFokus   Gamle Verkstedet   kr. 200,- 
kl.17.30 SILKeTema    Holmen Brygge    kr. 100,- 
kl.19.30 SILKeMøter   Holmen Brygge   kr. 150,- 
kl.19.30 SILK a la carte    Gjestfrie Hus    kr. 990,- 
 
Fredag 01.November: 
kl.15.00 SILKeTema   Gamle Verkstedet   kr. 150,- 
kl.17.00 SILKeTema    Gamle Verkstedet  kr. 200,- 
kl.17.30 Hele Rogaland Leser  Skudeneshavn Kulturhus Gratis 
kl.18.30 SILKeDikt    Norli Skudeneshavn   kr. 100,- 
kl.20.00 SILKeFotball    Kulturhuset    kr. 250,- 
kl.20.00 SILKeKrim   Holmen Brygge   kr. 250,- 
kl.22.00 SILKeKonsert    Gamle Verkstedet   kr. 375,- 
 
Lørdag 02.November 
kl.09.30 SILKeMøter   Gamle Verkstedet   kr. 200,- 
kl.11.00 SILKeTema   Holmen Brygge   kr. 100,- 
kl.11.30 SILKeDrittshow   Gamle Verkstedet   kr. 150,- 
kl.12.00 SILKeForfattersamtale  Museet i Mælandsgården  kr. 100,- 
kl.12.00 SILKeEventyrstund  Skudeneshavn Kulturhus Gratis 
kl.13.00 SILKeMøter   Holmen Brygge   kr. 150,- 
kl.13.30 SILKeMøter   Gamle Verkstedet   kr. 150,- 
kl.14.00 SILKeMeeting   Blondefabrikken   Gratis 
kl.14.00 SILKeTema   Museet i Mælandsgården  kr. 100,- 
kl.15.00 SILKeMøter   Holmen Brygge   kr. 150,- 
kl.15.30 SILKeTema   Kormt Brygghus   kr. 100,- 
kl.18.00 SILKeMøte   Kormt Brygghus   Gratis 
kl.19.30 SILKeAvslutning  Gamle Verkstedet   kr. 300,- 
kl. 20.00 Skude Live Konsert  Holmen Brygge   Utsolgt 

Billetter kan kjøpes hos Norli Skudeneshavn eller 
på silk.ticketco.no 
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#SILK2019 Onsdag 30. oktober 

Jan H. Landro åpner årets jubileumsfestival. Han var kulturjournalist i Bergens Ti-
dende fra 1978, og kulturredaktør i årene 2006 til 2011, er nestor i SILK-sammenheng, 
med i SILKs faglige råd og fast intervjuer.  
Herborg Kråkevik skal på åpningen ta for seg Kolbein Falkeids dikt ettersom hun, 
sammen med Falkeid, har gitt ut boka Bonden og nomaden. I boka har hun samlet og 
kommentert Falkeids dikt som har betydd mye for henne. Hun samtaler om dette 
med Landro. Kråkevik har hatt en stor karriere, fra å spille Eliza i My Fair Lady og 
Julie i Romeo og Julie til Eg og Edith der hun turnerte med Odd Nordstoga om Piafs 
sanger. Dessuten vant hun Spellemannprisen 2000.  Hun kommer direkte fra Køben-
havn til SILK.  
Trude Teige, president i Rivertonklubben, kommer med en hilsen til SILK derfra. 
Hennes nyeste bok er Aldri tilgi. "Aldri tilgi er en roman det er vanskelig å legge fra 
seg før siste side er lest. Den er engasjerende, tankevekkende og spennende". Vil du 
vite mer, hør Trude i samtale med Geir Tangen om boken og temaet #Metoo i Norge 
som omhandles i boken. Geir har selv høstet meget god kritikk for sine krimbøker de 
siste årene og har hatt stor suksess i inn- og utland med bøkene sine. 
Bjørn Sortland har årlig flere oppdrag under SILK, også utenom SILKetid; skolebe-
søk, lærerkurs- og skriveverksted i tilknytting til prosjektet READ ON som SILK er 
med i. Bjørn Sortland samtaler med Jan H.Landro. Nylig ble han ansatt som professor i 
skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt. Gunn M. Lassesen, markedsdirektør hos 
vår hovedsponsor kommer og med en  hilsen til jubilanten.  
SILK liker alltid å gi nye, lokale sangartister muligheter til å vise hva de kan. I år er 
det unge Eli Synnøve Gåsland fra Skudeneshavn som får sjansen. 

SILKeÅpning arrangeres i samarbeid med Haugaland Kraft. 

SILKeÅpning  
Gamle Verkstedet kl. 19.00 

Billett: Kr. 250 -  silk.ticketco.no 
 Norli Skudeneshavn 
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#SILK2019 Torsdag 31. oktober 

SILKeKrig: Rettsoppgjøret etter 1945. 
Gamle Verkstedet kl.13.00  

Billett: Kr. 100 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

Baard Herman Borge har doktorgrad i statsvitenskap og er nå 
professor ved UIT i Harstad, der han har spesialisert seg  
innenfor sammenlignende politikk. I desember 2018 ga han ut 
boka «Grunnlovens største prøve - Rettsoppgjøret etter 1945» 
sammen med Lars-Erik Vaale. Hvilken rolle spilte egentlig 
Grunnloven i overgangen fra diktatur til demokrati i Norge etter 
1945? Ble dens rettssikkerhetsgarantier respektert i oppgjøret 
med norske landsforrædere og utenlandske krigsforbrytere?  
Disse spørsmålene står sentralt i boka. Undersøkelsene bygger 
på en systematisk gransking av et omfattende arkivmateriale, som 
hittil i liten eller ingen grad har vært benyttet av forskere før dem. 
Boken bidrar således til å kaste nytt lys over forholdet mellom rett 
og politikk under rettsoppgjøret i Norge. 
 

Baard Herman Borge blir intervjuet av Sarah Natasha Melbye 
SILKeKrig arrangeres i samarbeid med Norli Skudeneshavn. 

SILKeTema:  
Bjørn Hansen og 30 år i fjernsynet 

Holmen Brygge kl.17.30  
Billett: Kr. 100 -  silk.ticketco.no   

 Norli Skudeneshavn 

Bjørn Hansen begynte i NRK Dagsrevyen i 1978,  
ble redaksjonssjef der og NRKs korrespondent i Washington. 
Han var og programleder for Urix i mange år. På slutten av 
karrieren sa han seg bekymret for kommersialiseringen innen 
journalistikken, problemet med at det ble gjort underholdning 
av de fleste temaer. I hans siste oppdrag for NRK dekket han 
presidentvalget i USA da Barack Obama vant. Da det ble klart 
at Obama ville vinne, uttalte han: «Dette har vært den mest 
eventyrlige valgnatt noensinne. Dette er et veiskille både for 
USA og det internasjonale samfunn». 
Hva han mener om dagens president og neste års valg kan du 
høre på lørdag mens Hansen i dagens arrangement tar for seg 
et liv i NRK - 30 år i fjernsynet.  

Arrangementet er i samarbeid med Fritt Ord. 



8 

#SILK2019 Torsdag 31. oktober 

SILKeFokus: Alexander  
Kiellandulykken 39 år senere  

Gamle Verksted kl 15.00  

7. mars 1980 kantrer boligplattformen «Alexander L. Kielland». 123 menn mister li-
vet, 89 overlever, 30 er aldri funnet..  Programmet er todelt:  

I første del er forfatter Atle Berge i samtale med Odd Karsten Tveit om sin nye roman 
Puslingar. Aftenbladet med terningkast 5 skrev: Puslingar av Atle Berge er ein roman 
å få med seg, både fordi han forheld seg til ei røynd vi pustar og lever i og av kvar 
dag og fordi han er ein vellukka hybrid av ei forteljing, sett saman som han er av 
Berge si eiga, oppdikta historie med oppdikta personar i samspel, men samstundes 
tungt belagt med kjelder og faktastoff,  Alexander Kielland-ulykken er Norges største 
industrielle ulykke.  

I andre del er det Odd Kristian «Kian» Reme, talsperson for de pårørende, NRKs 
Edvard Hambro, produsent av dokumentaren Hele historien: Alexander Kielland. Platt-
formen som veltet og Marie Smith-Solbakken, medforfatter av Alexander L. Kielland-
ulykken (hendelsen, etterspillet, hemmelighetene) som vil diskutere ulykkeshendel-
sen og etterspillet, rapportering av feil og mangler, tilbakeholdelse av informasjon og 
trusler om sanksjoner.  

Debattleder: Odd Karsten Tveit 
Arrangeres i samarbeid med Solstad Invest. 

Billett: Kr. 200 -  silk.ticketco.no   
  Norli Skudeneshavn 
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#SILK2019 Torsdag 31. oktober 

SILKeMøter med Kjartan Fløgstad og 
Ingar Sletten Kolloen 

Holmen Brygge kl.19.30  
Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   

 Norli Skudeneshavn 

Kjartan Fløgstad kom nylig ut med sin siste bok Due og drone og har fått topp an-
meldelser over hele linjen. VG skriver: «Kjartan Fløgstad refser og glefser som bare 
han kan i dette rødglødende romanoppgjøret med løgn og unnfallenhet i norsk etter-
krigshistorie» mens Stavanger Aftenblad skriver: «Fabelaktige, fleipande, fandeni-
voldske Fløgstad. Ei litterær storhending. Det pendlar gjennom rom og tid, viltert og 
barokt, på unikt Fløgstad-vis. Og kontroversielt om norsk industri under hakekorset. 
Kort sagt: Storarta!». Romanen beveger seg fram og tilbake i tid, inn i ei framtid der 
Norge er «okkupert» av et MacTrump-regime og er i stadige grensetrefninger med 
Russland.   
Ingar Sletten Kolloen er på besøk hos SILK for andre gang. Han har begynt på en 
serie om krigen der første bind Vi må ikke falle kom ut i høst og tar for seg okkupa-
sjonsåret 1940. Vanlige folk ble stilt overfor fryktelige valg. Familier ble splittet, ven-
ner endte opp som fiender. Her er den store fortellingen om menneskene som levde 
under krigen i Norge. Vi møter menn og kvinner fra hele landet og i alle lag av folket. 
Det blir interessant samtaler når Fløgstad og Kolloen møter Jan H. Landro. 

                                                  Arrangeres i samarbeid med UniSea. 
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Torsdag 31. oktober #SILK2019 

SILK a la carte 

19.30 Gjestfrie Hus, Søragadå  
Billett kr.990,- på silk.ticketco.no og Norli Skudeneshavn 

SILK a la carte er en helt spesiell god middag i tre retter forberedt av Finn V.Lothe 
(Lothes Mat-og Vinhus) med litterære mellomretter (ingen hvileretter) av Asbjørn 

Slettemark. 
 

SILKemenyen for kvelden: 
Skalldyrsuppe med pannestekt kamskjell 

****** 
Lammecarré og lammelår serveres med 

friske høstgrønnsaker, stuet skogsopp, urtebakte poteter  
og en pikant sjysaus 

****** 
Multemousse med lakkasaus 

****** 
Et  glass med noe som passer til hver rett. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Arrangementet skjer i samarbeid med Lothes Mat- og Vinhus. 
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#SILK2019 Fredag 01. november 

Helge Simonnes, tidligere redaktør i Vårt Land, gjorde en del 
undersøkelser på Karmøy i tilknytting til sin bok Kampen om 
korset i politikken. I boken tar han for seg vår tids bølge av høy-
reorientert, kristen retorikk. Han viser tydelig hvordan det han 
benevner som «velsignelsesretorikk» eter seg inn i politiske 
ordskifter, om farene ved å blande religion og politikk og å la 
de religiøse instinktene overstyre rasjonelle argumenter.   
Splittelsen i Kristelig Folkeparti etter Knut Arild Hareids røde 
veivalg, samt konflikten mellom Hareide og Sylvi Listhaug, er 
utgangspunkt for boken. Simonnes gir en fascinerende beskrivelse av hvordan to 
motstridende holdninger til teologi og politikk ble en brannbombe i KrF. 

 
Han blir intervjuet av Sarah Natasha Melbye. 
Arrangementet er i samarbeid med Fritt Ord. 

SILKeTema: Kampen om korset i politikken. 
Gamle Verkstedet kl.15.00 

Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

SILKeTema. Finnes det en Gud?  
Gamle Verkstedet kl. 17.00  

Billett: Kr. 200 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

Finnes det en Gud? Finnes det guder? Biskop Anne Lise Aadnøy og Tom Egeland 
samtaler med med Sarah Natsha Melbye om disse spørsmålene. 
Biskop Anne Lise Aadnøy og forfatter Tom Egeland i 
debatt. Selv om Egeland er ateist, ser han Bibelens kul-
turelle, historiske og litterære verdi og understreker at 
det å være ateist ikke utelukker at man kan være  
undrende og søkende. Nettopp derfor er han meget in-
teressert i å diskutere bibelske temaer med teologer. 
Anne Lise Aadnøy vokste opp i Hillevåg i Stavanger. 
Hun studerte teologi ved Universitetet i Oslo. Mild i 
formen sies det om henne, men ikke uten sterke me-
ninger. Aadnøy sa nylig : «Er jeg født til å være prest? Jeg 
ble ordinert på 27 års dagen. Med ujevne mellomrom og på 
viktige dager dukker et Pauli ord fra Efeserbrevet (2.10) opp, 
om å være «skapt til gode gjerninger som ligger ferdige.» 

Sarah Natasha Melbye er ordstyrer. 
Arrangementet er i samarbeid med Karmøy folkebibliotek. 
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Årets bok i Hele Rogaland leser er Skamløs. To av bokens tre forfattere, 
Nancy Herz og Sofia Nesrine Srour diskuterer i Skamløs hvordan det er å 
bli konstant begrenset, korrigert og skambelagt, og deler sine egne erfa-
ringer på veien mot skamløshet. Og sine beste hijab hacks. Forfatterne star-
tet bevegelsen som i media blir kalt "De skamløse jentene", og som for al-
vor satte negativ sosial kontroll på agendaen. For sitt arbeid har de blant 
annet mottatt Fritt Ords Honnør i 2017. 

Boka Skamløs deles ut gratis til alle. 
Bibliotekarene Ragnhild Kjøllmoen Aarø og Tonje Salte Thorsen fra  
Karmøy folkebibliotek har en gjennomgang av noen av høstens nye bøker 
og her blir det mange nyttige tips å hente. 
Billetter, som gjelder som gratis lodd på noen av høstens bøker, fås ved inngangen. 

Alkoholfritt arrangement. 
Arrangementet er i samarbeid med Rogaland fylkeskommune,  

Rogaland fylkesbibliotek og Karmøy folkebibliotek. 

Hele Rogaland leser Skamløs og høstens nye bøker 
Skudeneshavn Kulturhus kl.17.30  Gratis! 

#SILK2019 Fredag 01. november 

SILKeDikt Neste gang vil jeg være et tre. 
Norli Skudeneshavn kl. 18.30  

Billett: Kr. 100 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

«Den beste tiden å plante et tre var for 20 år siden. Den nest beste tiden er nå.»   
Kinesisk ordtak. 

Å velge ut dikt er både lett og vanskelig, for det er mange å ta av.  
Så å si alle eldre og nålevende lyrikere har skrevet om treet. Mange 
gode dikt, om mange slags trær. Utvalget er vårt eget, og ikke et 
forsøk på å lage en representativ trepoetisk samling. Her er trær i 
ulik symbolsk- og konkret betydning. Dikt om treet rommer et 
spekter av følelser. De lar deg lytte, puste og fordøye. Idéer vokser 
fram og gir rom for nye tanker. 
Ragna Flotve er endringsnavigatør i bedriften Heraklit, forfatter og 
entusiast. 
Frøydis Flotve er sceneinstruktør, produsent, skuespiller og littera-
turformidler. 
Solveig H. Johannessen er seniorbokhandler hos Hillesland. 

Om du ikke har lest dikt tidligere, kan SILKeDIKT  
være en døråpner inn til lyriske tekster. God fornøyelse! 

Arrangementet er i samarbeid med Norli Skudeneshavn. 
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SILKeKrim har vært fast fredagsarrangement i alle år i SILK.  
Anne Mette Hancock bor i København og jobber som journalist. Hun brakdebuterte i 
Danmark i 2017 med Likblomsten og for Mercedes-snittet, årets bok, ble hun nominert 
til Martha-prisen.   
Sigbjørn Mostue. Han debuterte med barneboka Gravbøygen våkner som er en del av 
fantasytrilogien Alvetegnet. Siden har han bl.a. skrevet Den siste magiker, Zombie-Bjarne 
for barn og flere krimbøker for voksne. Hans siste er Himmelen skal gråte blod, som har 
fått knallgode kritikker, og filmen er under planlegging med Tommy Wirkola som 
regissør. 
Terje Bjøranger jobber som politiadvokat i Kripos. Tidligere har han jobbet i UDI 
med temaer som tvangsekteskap og æresrelatert vold.  
Debutboka Den tredje søsteren fikk strålende anmeldelser. Siden kom bøkene Barco-
de og Business. Sagt om hans bøker: klassisk og realistisk krim, engasjert skrevet, 
spennende og medrivende.  
Intervjuer er Eystein Hanssen, forfatter, journalist, filmskaper og har vært fotograf, 
fotojournalist og vaktsjef i NTB, siden i TV2. Etterpå jobbet som regissør og  
produsent av dokumentarfilmer. Han skrev manus, produserte og regisserte pro-
grammet Lykkelandet for TV 2, som vant Gullruten, Dokumentarfilmen Et steinkast 
unna, som han produserte, vant Amandaprisen. 
Kvelden avsluttes med en konsert med Kjell Vidar Monsvik, en glad bluesrocker, 
spiller alt fra 3-12 strenger akkompagnert av sin stomp box. 
 

Arrangementet er i samarbeid med Skude Fryseri 

SILKeKrim 
Holmen Brygge kl.19.30  

Billett: Kr. 250 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

#SILK2019 Fredag 01. november 
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SILKeFotball med Drillo og co. 
Skudeneshavn Kulturhus kl.20.00  

Dørene åpner 19.30 

Billett: Kr. 250 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

SILKeFotball er et av arrangementene som alltid først blir ut-
solgt. Mye å gripe fatt i, norsk tippeliga, Ajer, Braut Håland, 
Ødegård, Berge osv. Egil "Drillo" Olsen kommer til SILK for: 
første gang og det blir nok innslag fra hans tid som Premier 
League manager i Wimbledon, hvordan trener man et landslag 
(Irak) når det er faste pga ramadan og andre artige historier. Han var 
bl.a. lagkamerat med Nils Arne Eggen i VIF. Sammen med Arne 
Scheie er Drillo ofte omkring i Norge med quizkvelder. I år er det 50 
år siden tippekampenes start på NRK. Arne er den som har kom-
mentert flest tippekamper. David Frank Huey «Davy» Wathne er 
fast på SILK, så også i år, sportsjournalist med fotball som spesial-
felt. Davy er kjent for sine friske meninger om det som skjer i  
fotballverdenen.  Michael Stilson er fotballspilleren som aldri slo 
helt igjennom. Han er lærer, skribent og kjent fra TV-serien Stilson 
på benken, hvor han oppsøkte noen av sine tidligere lagkamerater 
for å finne ut hvorfor de lyktes innen fotball og ikke han. Han er 
også kjent for mange gjennom sin rolle i  
serien Heimebane. Håvard Melnæs er en uredd redaktør i fotballbla-
det Josimar. Han spør Hvor lite glad i Josimar er FIFA, UEFA og andre makt-
instanser? Og han gir selv svaret: Ganske lite glad i Josimar. I hver utgave 
av Josimar tar bladet opp kontroversielle temaer som f.eks at Alle mester-
skap i Qatar burde være forbudte; Om kontroversielle overganger i fotball, også i 
Norge. Viggo Johansen var i flere år redaksjonssjef i TVSporten. Hans 
tilknytting til fotball er at han i ti sesonger spilte på midtbanen for 
VIF der han debuterte på A-laget som 17-åring og spilte bl.a. sammen 
med Drillo. Han har utgitt flere bøker, bl.a. Vål'enga i våre hjerter.   
 

 

I skrivende stund arbeider vi med flere gjester til SILKeFotball.  
Følg med i media, våre FB- og nettsider, 

silk.ticketco.no  for oppdatering. 
Arrangementet er i samarbeid med Skude Mur. 

#SILK2019 Fredag 01. november 
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Mot midnatt med Hanne Sørvaag  
“Vår” egen Hanne Sørvaag, som i høst har vært med på Stjernekampen, på er klar til 
konsert på “himabane”. Hanne har utallige TV-opptredener bak seg, 
har spilt inn en rekke albumer, både på egenhånd og sammen med 
en rekke andre artister. Ikke nok med det, hun har også komponert 
mange sanger for andre artister verden over og vært representert 
som skribent bak mange Melodi Grand Prix-låter, ikke bare i Norge, 
men og for en rekke andre land. Internasjonalt er hun meget kjent 
som komponist, bl.a nådde Idoldeltakeren Katharine McPhee andre 
plass på Billboard med Hannes My Destiny. Til våren skal Hanne på 
en landsomfattende turne Meg og Dolly, men allerede under SILK får 
vi en forsmak på turneen. 

 
Arrangementet er i samarbeid med vår hovedsponsor Haugaland Kraft. 

SILKeKonsert  
Gamle Verkstedet kl. 22.00  

Billett: Kr. 375 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

#SILK2019 Fredag 01. november 

Museet i Mælandsgården åpen under SILK. 

Fredag 1.november kl.12.00-16.00. 
Lørdag 2.november kl.12.00-16.00. 

Omvisning med guide kl.12.30 og 14.00 begge dagene. 
Ellers er det mulig å gå for seg selv. 

Museet ligger midt i den vakre, vernede trehusbebyggelsen i gamle Skudeneshavn. 
Byen vokste frem på 1800-tallet, i forbindelse med det rike sildefisket. På museet 
kan du få et innblikk i hvordan byen vokste frem, se hvordan en borgerfamilie levde 
for 150 år siden og se gamle håndverk som preget bybildet. Fiske, sildesalting,  
handel og sjøfart er temaer som har dominert Skudeneshavn i snart 200 år.  
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Carsten Jensen ble tidligere i år tildelt Bjørnsonprisen for sitt forfatterskap og 
engasjement. Han er berømt og prisbelønt for sine romaner 
og reisebøker. Leder i Bjørnsonakademiet, Kristenn Einarsson 
sa det slik: «Det er krevende både å videreutvikle et omfattende og 
spennende forfatterskap og samtidig stå i samfunnsdebatten om 
viktige spørsmål. Årets vinner av Bjønsonprisen makter dette». 
Carsten Jensen er en internasjonal forfatter i Bjørnsons ånd. 
Han har over år skrevet for aviser i flere land, og siden 1981 
utgitt en rekke romaner, essays, artikler og ikke minst beret-
ninger om sine mange reiser verden rundt. Det store gjennombruddet kom 
med reisebøkene Jeg har sett verden begynne og Jeg har hørt et stjerneskudd. Ro-
manen Vi, de druknede er utgitt i mer enn tyve land og solgt i over en halv  
million eksemplarer.   
Hans brennende samfunnsengasjement om ulike politiske temaer vil han 
komme inn på i avslutningsarrangementet lørdag kveld.            
                                                    
Lars Ove Seljestad er ei av dei viktigaste røystene i norsk  
samtidslitteratur. Han brakdebuterte med Blind som sette 
omgrepet "klassereise" på dagsorden i den norske  
offentligheita. Sidan skreiv han Frægd der han skreiv inn ei 
saga- og rallarhistorie i ei forteljing om oppvekst på ein 
vestnorsk gard. Årets bok fra Seljestad er Snøen stryk ut alle 
spor", den tredje romanen på rad som favnar djupt i tette 
familieband, i eit heilt uvanleg kjenslevart portrett av ein 
tolv år gamal gut og hans tilhøve til mor, far og lillebror. 
 

Intervjuer er Jan H. Landro 
Arrangementet er i samarbeid med Eurojuris. 

SILKeMøter med Carsten Jensen 
(Danmark) og Lars Ove Seljestad. 

Gamle Verkstedet kl. 09.30 

Billett: Kr. 200 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

#SILK2019 Lørdag 02. november 
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Eventyrlig SILKeStund Prinsessen på erten 
Skudeneshavn Kulturhus, kl. 12.00 

Oddrun Geitung spiller en bearbeidet utgave av det kjente 
eventyret ’Prinsessen på erten’.  

Forestillingen passer for barn i barnehage – og førskolealder. 

 

Arrangementet er i samarbeid med Karmøy folkebibliotek. 

Gratis! 

Lilla Sølhusvik fra Haugesund, redaksjonssjef i NRKs All-
tid nyheter og kjent stemme fra bl.a. NRK P2s Politiske 
kvarter, skrev i 2012 biografien om  Kristin Halvorsen. I år 
er hun aktuell med Fordi det er verdt det - Kvinners vei mot 
toppen av næringslivet. Her stiller hun spørsmålet hvorfor ni 
av ti toppledere i næringslivet er menn når halvdelen av 
ledere i politikken og offentlig sektor er menn og illustrerer 
dette med å presentere åtte av de fremste kvinnelige ledere 
i Norge som Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulsteingruppen, 
Margareth Øvrum, konsernsjef i Equinor og Kristin Skogen 
Lund, konsernsjef i Schibsted.  
 
Hvordan har de gått fram, hvilke hindringer har de møtt og hvordan har de tenkt- 
de få kvinnene som har fått toppjobber innen olje og gass, medier, shipping, 
verftsindustri og telekom? 

Lilla Sølhusvik blir intervjuet av Sarah Natasha Melbye. 
Arrangeres i samarbeid med Haugaland Kraft. 

SILKeTema:  
Hvorfor er det så få kvinnelige toppledere 

 i næringslivet? 
Holmen Brygge kl. 11.00 

Billett: Kr. 100 -  
silk.ticketco.no   

 Norli Skudeneshavn 

#SILK2019 Lørdag 02. november 
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Anders Totland er en meget produktiv forfatter med tre 
nye bøker i år. To av disse blir det fokusert på under SILK i 
forskjellige arrangementer, og under dette arrangementet 
handler det om Nattmannen. 
«Nattmannen tok seg av avfallet, flådde hesta og rydda 
etter at bøddelen hadde gjort sitt. Dette yrket blei sett på 
som fullstendig ærelaust, og folk trudde heilt på alvor at 
nattmannen var smittsom. Ei av dei ti sanne historiene i boka handlar om rakkarung-
ane som blei så dårleg behandla at kongen måtte trå til. Me får også høyra om ban-
den frå Nattmannshaugen i Oslo som herja vilt og enda i galgen og om eit lik som 
sette ein heil by på hovudet, sidan ingen ville ta på seg jobben med å bæra det til gra-
ven. «Hør den artige fortellingen når Anders samtaler med Jan H. Landro om dritt-
jobben til Nattmannen.  Vår alles Jan H. hadde faktisk sommerjobb i sin ungdomstid 
som Nattmann!          
 
Eventyrer, entreprenør, kremmer, handelsmann, oppfinner, 
fabrikkeier og kirkeeier! Bjørn eller Pilt-Ola? Inspirasjon for 
Ibsen? Pilt-Ola var en av de store kjendisene i Rogaland på 
1800-tallet. En gang begynte han å gå til Amerika, men 
snudde ved Beringstredet!  Hør Svend Kjetil Fredheim  
fortelle den fantastiske fortellingen om Pilt-Ola.  
Svend Kjetil Fredheim er født og oppvokst på Songesand i 
Lysefjorden. Store deler av livet tilbringer han ute i natu-
ren. Han har stor kunnskap om jakt, fangst, fiske og hvor-
dan å overleve, i og med naturen, og er mye brukt som kåsør.   

 
 

Arrangeres i samarbeid med Norneshuset Overnatting 

SILKe Drittshow med  
Nattmannen, og Pilt-Ola  

Gamle Verkstedet kl. 11.30       

Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

#SILK2019 Lørdag 02. november 
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Finnes det en moderne saga? Og hva 
kjennetegner moderne sagalitteratur? 
DE prisbelønte forfatterne Tore Kvæven 
og Bergsveinn Birgisson vil samtale om 
dette med sagaen i fokus. Begge skriver 
bøker sterkt inspirert av den norrøne 
sagalitteraturen, og vi har spurt dem 
hvordan denne eldgamle sjangeren på-
virker deres egen skriving.  
Vi gleder oss. 
 
Tore Kvæven er sauebonde og lærer, bosatt i Sirdal. Han debuterte i 2011 med «Hard 
er mitt lands lov», en historisk roman om et eventyrlig vikingtokt til det indre av 
Kongo på 1000-tallet. I 2018 fikk han Brageprisen for sin andre roman «Når landet 
mørknar». Året er 1293 og stedet er Grønland. Her blir vi kjent med tenåringen Arnar 
som jakter på hvalross i den iskalde fjorden ved Vesterbygda, og vi får et intenst og 
troverdig bilde av det harde livet på Grønland i middelalderen. 
 
Bergsveinn Birgisson har doktorgrad i norrøn filologi og bor i Bergen. Han ble nomi-
nert til Nordisk råds litteraturpris for romanen «Svar på brev frå Helga» (2012) og til 
Brageprisen i kategorien sakprosa for «Den svarte vikingen» i 2013. Denne boka hand-
ler om forfatterens egen stamfar 30 slektsledd tilbake i tid, kongssønnen Geirmund 
Heljarskinn fra Rogaland som flykter fra Harald Hårfagres regime og slår seg opp på 
Island på 800-tallet.   
I 2016 utga Birgisson «Soga om Geirmund Heljarskinn», med samme hovedperson som 
han skrev faglitterært om i «Den svarte vikingen». Hvem var denne Geirmund Hel-
jarskinn, og hvorfor har ettertiden forsøkt å glemme ham? 

 
Arrangeres i samarbeid med Norsk Forfattersentrum og Karmøy folkebibliotek.  

Samtalen om sagalitteratur er en del av Norsk Forfattersentrums satsning i Bokåret 
2019, under vignetten «Finn din sjanger». 

SILKeForfattersamtale: Sagaer i vår tid.  
Museet i Mælandsgården kl. 12.00  

Billett: Kr. 100 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

#SILK2019 Lørdag 02. november 
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B. MiRee Abrahamsen har studert språk i Praha,  
har 3-årig kunstutdannelse fra Nederland, samt klassisk  
arabisk i Damaskus og russisk samtidslitteratur. Bøkene 
Det ville østen, Nød hjelp og Sjamanen i stjerneregn - en reise 
til Asias sentrum i år er preget av lang reisevirksomhet. 
Tekstene ligger i skjæringspunktet mellom fakta og 
skjønnlitteratur. Den er både reiselitteratur fra  
Tyva-republikken i Sibir og en personlig utforskning av  
sjamanismen og religiøse fenomener. Tyva er et lite, bort-
gjemt hjørne av Sibir uten mobildekning. Boken er en 
forrykende reisefortelling om liv, landskap, folk og dyr i 
en unik kultur, samtidig som det er en utforskning av sjamanismen. 
 
Hans Olav Lahlum har skrevet en rekke biografier og krimbøker. Uken før SILK  
lanseres Lahlums siste politiske bok med biografien Reiulf Steen. Historien, triumfen og 
tragediene. Biografien  er mest av alt et portrett av et 
sammensatt menneske med både store talent og  
krevende handikap. Lahlum debuterte i 2010 som  
skjønnlitterær forfatter med krimromanen  
Menneskefluene, den første i en rekke bøker 
om etterforskerparet K2 og Patricia. Han siste  
krimbok, Avklarngene, kom i høst. Den er en original 
historie om et far-sønn-forhold, men også en  
tankevekkende psykologisk roman om behovet for å 
få avklart store spørsmål i egen tilværelse. Begge bøkene vil bli fokusert på SILK. 

 
B. MiRee Abrahamsen og Hans Olav Lahlum blir  

intervjuet av Jan  H. Landro. 
Arrangeres i samarbeid med Kulturrådet. 

SILKeMøter med B. MiRee Abrahamsen 
og  Hans Olav Lahlum 

Holmen Brygge kl. 13.00 
Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   

 Norli Skudeneshavn 

#SILK2019 Lørdag 02. november 
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Marie Aubert er utdannet journalist, har bachelor i litteraturvitenskap  
og har gått på Skrivekunstakademiet i Bergen. Våren 2013 vant hun novellekonkur-
ransen «Litteratur på Blå» med teksten som skulle bli åpningsnovellen i debutboka 
hennes tre år senere. Hennes første roman, "Voksne Mennesker" kom ut i vår. Aften-
posten kalte romanen "boken du må lese i sommer". Marie Aubert pangdebuterte 
med en samling underholdende noveller om utroskap og sex med en rekke vågale, 
kroppskontaktsøkende kvinner i hovedrollene.  
Årets roman drar tematikken litt videre og er flere hakk alvorligere.  
Anders Totland presenterte tidligere i dag en av hans tre nye tre bøker i år, Nattman-
nen. Nå er han klar for å presentere Vintertonar. Sjøl sier han om boka: Kan ein repare-
re ein knust familie? Eg ville fortelje mor si historie, vår historie. Men det blei for nært, for 
uforståeleg. Alt det svarte og kvite eg trudde eg skulle ta tak i, flaut meir og meir saman til 
utydelege gråtonar for kvar side eg las i bøkene. Kven var ho eigentleg?  Dagbladjournalist 
Jarl Waage sier om boka: Ei litterær perle. Ei vondgod bok som tvingar ein til å dikte med, 
lure, undrast. Fordi han på mesterleg vis klarer å halde att. Ikkje avsløre alt. Sluttkapittela er 
så gripande at denne lesaren leste og tørka tårer. Nydeleg lesnad. 
Ingrid Nielsen har etter å ha hatt litteraturen under lupen i 17 år på UiS, er hun selv 
aktuell med debuten «Hemmelig, men aldri som en tyv». Diktene i «Hemmelig, men 
aldri som en tyv» følger årets syklus gjennom hedenske og kristne feiringer og mer-
kedager, og gjennom drømmer som varsler om fare og redning.  

 
Marie Aubert og Anders Totland blir intervjuet av Sarah Natasha Melbye.  

Arrangeres i samarbeid med Solstad Invest. 

SILKeMøter med Marie Aubert  
og Anders Totland 

Gamle Verkstedet 13.30 
Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   

 Norli Skudeneshavn 

#SILK2019 Lørdag 02. november 
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#SILK2019 Lørdag 02. november 

Per Anders Todal har arbeida i den nynorske vekeavisa Dag og 
Tid. I Havlandet blir naturvitskap, historie, mytologi og ramsalte 
reportasjar vevde saman til ei stor og rik forteljing om Noreg og 
havet. Dei norske havområda er seks gonger så store som  
landarealet, og sjøen har gjeve livsgrunnlag for menneska sidan 
steinalderen. Forfattaren tek i foredraget lesaren med på lange 
reiser: frå trålarane i det vintermørke og stormfulle Barentshavet 
til brislingjakt med not i Sognefjorden, frå det overdådige  
skreifisket ved Røst til forskingstokt ved korallreva på  
Mørebankane, frå oppdrettspionerane på Lovund til dei siste 
kvalfangarane i Nordsjøen. Boka fortel historia om dei første seljegerane som padla 
opp langs kysten for over 11 000 år sidan, om havstraumane som gjev Noreg milde 
vintrar og eineståande fiskerikdom, og om klimaendringane og havforsuringa som 
no endrar livet i sjøen på fundamentalt vis.  
Stikkord er Sild er makt. Laksepiratane. Torskefusk. 
 

Arrangeres i samarbeid med Skudeneshavn Historielag. 

SILKeTema: Kloden vår burde  
het havet, ikke jorda.  

Museet i Mælandsgården kl. 14.00 

Billett: Kr. 100 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

Inger Postvoll bor i Haugesund. Hun debuterte med  
barneboken Trollungen i Kringsjåskogen i 2006, og har siden 
skrevet flere barnebøker. Rullatorgeriljaen er Postvolls debut 
som romanforfatter. Rullatorgeriljaen er en varm spenningsbok 
med masse humor om betydningen av fellesskap, tilhørighet og 
kjærlighet, uansett alder. 

 

Arrangementet er i samarbeid med  Kormt Brygghus 

SILKeMøte: Inger Postvoll     
Kormt Brygghus kl.18.00      Gratis 
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Jonathan Stroud begynte å skrive sine første historier i en alder av syv. Etter at han 
hadde tatt utdanning innen engelsk litteratur, arbeidet han som 
redaktør av barnebøker. Så begynte han å publisere egne bøker, og 
fikk raskt suksess. Blant hans mest fremtredende arbeider er den 
bestselgende Bartimeus-trilogien: Amuletten fra Samarkand,  Golemens 
øye og Ptolemaios' portal er alle oversatt til norsk. Jonathan er enga-
sjert i READ ON-prosjektet der SILK er en av syv partnere. Under 
oppholdet hos oss skal han besøke skoler på ungdomstrinnet der 
elever har arbeidet med hans fantasibøker og fått utfordring i å 
lage egne tekster om personer og handling fra bøkene hans. Han 
sier at selv om bøkene er beregnet på et ungdommelig publikum 
er han overrasket over hvor mange voksne som har lest bøkene hans. 
Roger Robinson er fra Trinidad, men bosatt i London. Poesi og noveller er hans 
varemerke. The Butterfly Hotel er hans siste  
diktsamling der temaene er det å bo i eksil og hjemme. 
Samlingen er tredelt, den første om det å bo i bydelen Brixton, 
en del av London der det opp gjennom årene har vært 
opptøyer og hans første dikt er om “angry young men of Brix-
ton; del to handler om det å bo i eksil og følelsene han fikk som 
immigrant til England mens han i tredje del konsentrerer seg 
om Trinidad, hans egentige hjemland og hans reise tilbake dit 
og de forandringene som har kjent på den karibiske øya. Felles-
nevneren er sommerfuglen som er et speilbilde på Robinson’s reise mellom to konti-
nenter og det å trekkes mellom to ulike kulturer (Trinidad og 
UK). 
Rosie Goldsmith er alltid intervjuer når vi har engelsktalende 
forfattere på besøk. Hun er freelancer på en rekke festivaler, 
utenom SILK. Deriblant festivaler i Hay, Cheltenham, Dubai og 
Reykjavik for å nevne noen. Hun er tidligere programleder på 
BBC innen litteratur-og kulturprogram samt utenriksjournalist. 
Hun har og produsert en rekke radioprogram, bl.a. The My Lai 
Tapes som hun vant prisen Sony Awards for. 

Arrangementet er på engelsk. 
Arrangeres i samarbeid med Skudenes & Aakra Sparebank. 

SILKeMeeting with Jonathan Stroud and Roger Robinson 
Blondefabrikken  kl. 14.00 

GRATIS! 

#SILK2019 Lørdag 02. november 
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Agnes Ravatn fra Ølen kom i høst ut med Dei sju dørene,  
oppfølgeren til romansuksessen Fugletribunalet. I følge Ravatn 
slekter Dei sju dørene på forgjengeren da den også tar utgangs-
punkt i et mysterium. Litteraturprofessoren Nina tar på seg 
rollen som amatøretterforsker når leieboeren hennes Mari plut-
selig forsvinner. Romanen handler om hvordan vi feilvurderer 
oss selv, andre og situasjoner, og den handler om lojalitet og 
svik. Ravatn har og med noe metoo-tematikk i boken, og bo-
ken er hennes første roman på seks år. Dagsavisen: Denne ro-
manen har alt! 
 
Arild Rein skriver i sin siste bok Rotteland om den norske fi-
nansverda tidleg på 2000-talet.. Vi nærmar oss finanskrisa 2008 i 
eit forrykande tempo. Storinvestoren Frank Hammer utnyttar alt 
og alle rundt seg. Ronny har begynt å tene store pengar i firmaet 
hans. I den illegale strippeklubben som Hammer, Ronny og kolle-
gaene hans i St. Olav Invest frekventerer, arbeider Nadia som dan-
sar. kvardagen. Kor lenge kan Nadia halde ut livet ho lever, og kor 
lenge kan oppturen til Ronny vare?  Forfatterskapet til Rein inne-
holder en kritisk analyse av Stavanger, men og ved det norske sam-
funn, med spesielt fokus på oljeeventyret. Reins offentlige taushet 
og manglende interesse for å gi intervjuer, er heller et vink om at det skjuler seg en 
helt annen undergrunn i romanene. På SILK gir Stavangerforfatteren et meget sjel-
dent intervju. 
 
Lars Svisdal vant Tarjei Vesaas’ debutantpris i fjor Seg til inkjes. 
På SILK har vi tradisjon å invitere vinneren, så også i år. Juryen 
sa: Vinneren av har skrevet en roman som vil finne lesere både blant de 
mange og de få. Han portretterer mennesker i all sin kompleksitet, men på 
en måte som inviterer til gjenkjennelse. Det kan godt hende forfatteren gir 
ut sin første bok med «skjelvande hug», men romanen bærer ikke mye 
preg av skjelving. Forfatteren er et stort og bevegelig fortellertalent som 
skriver seg inn i og ut av ulike stilarter og tradisjoner. 

 
Forfatterne intervjues av Jan H.Landro. 

Arrangeres i samarbeid med Skudenes & Aakra Sparebank. 

SILKeMøter med: Agnes Ravatn,  
Arild Rein og Lars Svisdal                                     
Holmen Brygge kl. 15.00 

Billett: Kr. 150 -  silk.ticketco.no   
Norli Skudeneshavn 

#SILK2019 Lørdag 02. november 
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SILKeTema:  
Menn, motorsykler og  
kunsten å vise følelser.  

Kormt kl. 15.30 

Billett: Kr. 100 -  silk.ticketco.no   
 Norli Skudeneshavn 

Paul «Doc» Smines har brukt de siste tjue årene av sitt liv til 
å snakke med menn som sliter med sorg, skam, traumer og 
det å behandle følelsene sine. Paul er løvetannbarn og krigs-
veteran. Har jobbet som ambulansesjåfør og livvakt. Han har 
mistet en sønn og prøvde å ta livet sitt. I tjue år har han har 
levd diagnosen PTSD. Han jobber nå med å finne menns fø-
lelsesspråk og hva vi kan lære av menns følelser Rundt om i 
landet sitter mange voksne menn bak nedtrukne gardiner i 
sitt eget hjem. De har vært gjennom traumatiske opplevelser 
og er rammet av følelser de ikke klarer å håndtere. Forskning har dokumentert at 
menn har vanskelig for å snakke om følelser og Paul har opplevd at han fikk lite hjelp 
av de som skulle hjelpe. Hva kan vi lære av hans erfaringer? 
Hør Smines i samtale med John Kaare Hoversholm, ekte  
Skudenesbu har lang erfaring fra film og TV der han i mange 
år laget innslag på Tour de France under vignetten KulTour. 
Programmet går nå på i Matkanalen. John Kaare har og laget 
mange innslag på TV2 i forkant av Premier Leaguekamper. 
Nylig  ble dokumentaren Rockedrømmen med John Kaare 
som regissør lansert under  
Bergen Filmfestival. 

Arrangeres i samarbeid med Kormt Brygghus. 

#SILK2019 Lørdag 02. november 

REIDUN GYTRI MED UTSTILLING PÅ BLONDEFABRIKKEN 
«Fyrlys, hav og høge himler» har Reidun Gytri 

 kalt utstillingen sin under SILK. 

Der er det åpent alle dager i perioden  
29.okt-2.nov kl.10-17 og kl.21-23. 

Du får et litografi gratis fra et utvalg for hver kjøpte bok 
«Folk møter bilder.» 
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#SILK2019 

SILKeFinale med Carsten Jensen (DK), Jan H. Landro, Bjørn Hansen, Hans Olav Lahlum, 
Odd Karsten Tveit, Lilla Sølhusvik, Sarah Natasha Melbye, Viggo Johansen, Eystein 
Hanssen, Sigbjørn Mostue, Ørjan Nordhus Karlsson, Harald Dale og Andreas Petersson 

En heldundrende avslutningskveld på årets SILK: 
Carsten Jensen (Danmark), en spørrende opprører i samtale med Jan H. Landro. 

Bjørn Hansen og Hans Olav Lahlum i samtale med Odd Karsten Tveit om Gjenvalg 
av Trump - med rasis-me i bagasjen?  

Bjørn Hansen i samtale med Viggo Johansen om Brexit - 31.okt er Exitdato, hva nå, 
England og Europa? 

Lilla Sølhusvik og Sarah Natasha Melbye om Kvinnelige journalister i 
nyhetsredak-sjonene. 

Harald Dale og Eystein Hanssen diskuterer ‘Har vi ytringsfrihet i Norge og betyr 
det at man kan skrive hva som helst på sosiale medier?’  
Jan H. Landro leder samtalen. 

Trioen Hanssen, Mostue og Karlsson om Terror. Rikets sikkerhet. Organisert kriminali-
tet. Alt henger sammen med alt. En reise der etterretning, terror, organisert kriminalitet 
og krigsforbrytelser tangerer hverandre. 

Musikalske innslag ved Andreas Petersson  

Arrangeres i samarbeid med vår hovedsponsor Haugaland Kraft. 

SILKeAvslutning
Gamle Verkstedet kl. 19.30

Billett: Kr. 300 -  silk.ticketco.no 
Norli Skudeneshavn 

Lørdag 02. november 
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#SILK2019 Lørdag 02. november 

Skude Live konsert med Claudia Scott 
Holmen Brygge. Dørene åpner kl.20.00 

Claudia Scott gav ut nytt album i september. ` 
Under SILK opptrer hun på Holmen Brygge.   

Velkommen til en flott konsertopplevelse med  
en artist som har turnert land og strand i årevis. 

 
Billetter kun på skudelive.ticketco.events 

Arrangementet er i regi av Skude Live Music 
Club. 

Det gode liv i Skudeneshavn 

Dette er en flott blogg som Elin og Svein Arthur Kallevik skriver. De bor i Oslo, men 
tilbringer mye av tiden i Skudeneshavn. 
Ta en titt på bloggen, mye bra å lese der: http://skudeneshavn.blogspot.com/ 

Her et eksempel fra i høst 
På Østlandet er det høstferie denne uken, så vi nyter late dager i Søragadå. Neste 
uke er det høstferie både for de som bor her i 
Rogaland og det meste av vårt vidstrakte 
land. Norgesferie er absolutt å anbefale også 
om høsten.  
 
Det trenger ikke være så ambisiøst. Rolige 
dager. Drikke en kopp kakao. Rusle i bokhan-
delen. Ta på regnjakke og støvler på ruskete 
dager. Lese en bok. Eller skrive et gammel-
dags postkort. Gå en tur. 
 
Turen kan være lang - eller kort. Det er mye å oppleve utendørs selv på kortere tu-
rer. Min tur gikk gjennom parken og opp til Utsikten. 

 Som seg hør og bør på en topptur kan en flott utsikt nytes på toppen! 
 

UTSOLGT! 
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Karmøy folkebibliotek: SILKebiblioteket 
Karmøy folkebibliotek sin ambisjon er «biblioteket – synlig for alle». Det er en ambi-
sjon vi jobber hardt for å nå , og med økende utlån og besøk går det rette veien!  

I år har vi for første gang gjennomført en ny lesekonkurranse som heter Sommerles, 
og som har vært en stor suksess. Dette er en digital lesekampanje for barn i 1.-7.  
klasse som varer fra 1. juni til 31. august. På nettsiden til Sommerles kan barna  
registrere bøkene de leser, samle poeng, få premier og lesetips, løse oppgaver og 
følge med på hva vennene leser. Av et elevgrunnlag på 4101 har 1366 deltatt, og 
Karmøys lesere har lest 16 472 bøker og 1 697 776 sider totalt. Vi har altså hatt 33,3 
% oppslutning, og 43 % av deltakerne er gutter - imponerende. Dette er en fin måte 
og drive lesestimulering på, og barna som deltar står bedre rustet til å takle alle lese-
fag i skolen. 

I tillegg har vi på biblioteket mange arrangementer for voksne og barn, i samarbeid 
med SILK, på egen hånd og sammen med andre samarbeidspartnere. Vi har lese-
stunder, debatter, bokprat, forfatterbesøk, workshops og mye mer, samtidig som vi 
låner ut bøker og annet materiale og er en sosial møteplass..  

Nytt i høst er et prosjekt vi har startet opp på avdelingen vår i Skudeneshavn, som 
heter «Hva leser du nå?». Hver torsdag fra kl. 11.00 til 13.00 samles en leseglad 
gjeng på biblioteket for en uformell samtale om bøker de har lest og bøker de leser 
for øyeblikket, eller for å få lesetips fra andre. Nå regner vi med at de har lest seg 
opp på SILKeforfattere!  

Alle er velkommen innom biblioteket,  
og med meråpent bibliotek er det åpent i Skudenes året rundt! 

#SILK2019  
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SILK er inne i det tredje av fire år i EU-prosjektet READ 
ON sammen med fem andre festivaler og to utdanningsin-
stitusjoner fra seks land, hvorav den ene, Haugaland  
videregående skoler er prosjektets koordinator. Målgrup-
pen er 12-18 år og målsettingen er å øke ungdommens in-
teresse for litteratur og beslektede sjangre samt øke lese- 
og skriveferdighetene deres. Prosjektet har 15 aktiviteter, 
hvorav 11 først og fremst er myntet på elever, men og  
noen er for lærere, bibliotekarer, unge forfattere og de som arbeider med kultur for 
ungdom. Prosjektet varer til juni 2021. I år har det så langt vært over 50 aktiviteter på 
skoler og ungdomsklubber. Tar vi med alle aktivitetene våre samt de som har vært i 
regi av Haugaland vid. skole har vi nådd ut til et sted mellom 3-4000 elever, bare i 
2019. I tillegg kommer det flere hundre lærere og bibliotekarer. 
Blant forfatterne, som i år har vært med i READ ON eller skal være med, er Anders 
Totland, Bjørn Sortland, Martin Mentzoni, Linn Isabel Eielsen, Roger Robinson 
(Trinidad/UK), Jonathan Stroud (UK), nord-irske Jan Carson, Agnes Matre,  
Prableen Kaur, Audun Nedrelid, Josef Tzegai Yohannes, Ramzee Hassan (UK), 
Nancy Herz. Hasse Hope, Anette Munch og Mariann Schjeide. 
Det er 11 delaktiviteter, blant annet har man i SILK kommet i gang med åtte av disse:  

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 over et gitt tema. Skriveverk-
sted og låtskriververksted.  
3. European Blurandevu. Opplæring av elever til å bokbade forfattere.  
4. My life in strips. Organisere workshop i å lage illustrasjoner og tegne-
strips.  
5. International training for professionals. Kurs for lærere, bibliotekarer og 
frivillige i festivaler. 
6. Development of project audience awareness. Utvikling av publikumsstra-
tegier for å tak i nye publikumsgrupper samt strategier på å holde på det 
publikum vi allerede har.  
7. Passports. Møte forfattere/artister som er innvandrere og asylsøkere samt 
forfattere/artister som er annen generasjons innvandrere. 
8. Fan Fiction Lab. Forfattere leverer på bestilling noveller til READ ON som 
elever leser og møte forfatterne etterpå til samtale. 

STOR AKTIVITET I EU-PROSJEKTET READ ON I CREATIVE EUROPE 

#SILK2019  
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Fotokreditering 
Side 3: SILKstyret: June Sørensen 
Side 6: Jan H. Landro: Jan H. Landro 
Herborg Kråkevik: Herborg Kråkevik 
Bjørn Sortland: Wikimedia Commons 
Trude Teige: Aschehoug 
Geir Tangen: Geir Tangen, Facebook 
Side 7: Baard Herman Borge: Baard Herman Borge 
Bjørn Hansen: Wikipedia Commons 
Side 8: Odd Karsten Tveit: SILK 
Odd Kristian Reme:  Kian Reme 
Marie Smith-Solbakken: UiS 
Atle Berge: Samlaget 
Side 9: Ingar Sletten Kolloen: SILK 
Kjartan Fløgstad:  Julie Pike 
Jan H. Landro: Jan H. Landro 
Side 10: Finn V. Lothe: Finn V. Lothe 
Side 11: Helge Simonnes: Sturlason 
Tom Egeland: SILK 
Anne Lise Aadnøy: Tone Marie Sortland 
Side 12: Nancy Herz: Maria Gossé  
ofie Nesrine Srour: Maria Gossé 
Side 13: Anne Mette Hancock: Vigmostad & Bjørke 
Sigbjørn Mostue: Hæge Håtveit 
Terje Bjøranger: Agnete Brun - © Terje Bjørangen 
Eystein Hanssen: Agnete Brun 
Side 14:  Egil «Drillo» Olsen: Drillos Facebooksider 
Arne Scheie og Viggo Johansen: John Rullestad 
Davy Wathne: SILK 
John Kaare Hoversholm: Hoversholms  
Facebooksider 
Michael Stilson: Knut Aage Dahl 
Håvard Melnæs: Medier24 
Side 15: Hanne Sørvaag: Hanne Sørvaag 
Side 16: Carsten Jensen: Forlaget Press 
Lars Ove Seljestad: Niklas Lello 
Side 17: Lilla Sølhusvik: Lilla Sølhusvik 
Oddrun Geitung: June Sørensen 
Side 18: Anders Totland: Hein Ove Holmgard 
Svend Kjetil Fredheim: Svend Kjetil Fredheim 
Side 19: Tore Kvæven: Tove K. Breistein 
Bergsveinn Birgisson: Helge Skodvin 
Side 20: B. MiRee Abrahamsen: Fotograf Anne Karin 
Andersen/Cappelen Damm 
Hans Olav Lahlum: Hein Ove Holmgard 

 

 

 

 

Sider 21: Marie Aubert: Forlaget Oktober 
Anders Totland: Hein Ove Holmgard 
Ingrid Nielsen: UiS 
Side 22: Per Anders Todal: Per Anders Todal 
Side 23: Jonathan Stroud: John Rullestad 
Roger Robinson:    Rogger Robinson Music 
Rosie Goldsmith:  SILK 
Side 24: Agnes Ravatn:  Wikipwdia Commons 
Arild Rein:  Samlaget.no 
Lars Svisdal: Gyldendal 
Side 25: Paul «Doc» Smines: Paul «Doc» Smines sin 
Facebookside 
Side 26: Harald Dale: Harald Dale 
Viggo Johansen: SILK 
Side 27: Claudia Scott: Claudia Scott 
Side 28: Karmøy folkebibliotek 
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Kart over festivalområdet 

1. Holmen Brygge /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. Norli Skudeneshavn 
13. Kormt 

Husk SILK 2020: 4.nov til 7.nov. 

 


