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ØYVIND TORSETER: Nominert til Brageprisen i barnebokklassen – en av 
prisene han ikke har fått ennå. FOTO: GEIR VESTAD

Forfatteren og illustratøren Øy-
vind Torseter fra Stange er nomi-
nert til Brageprisen 2012 for bar-
neboka «Hullet».

HAMAR  ■

Geir Vestad
915 29 690 / gve@h-a.no

Øyvind Torseter er siden 1999 
blitt en av norsk barnelitteraturs 
mest priste illustratører. Blant an-
net har han fått Kultur- og kirke-
departementets priser hele fem 
ganger, sist for illustrasjonene til 

«Gi gass, Ine» i 2010. Boka «Av-
stikkere» fra 2008 ble kåret til 
«Årets vakreste bok» her til lands, 
og innbrakte ham en av barnebo-
kverdenens gjeveste internasjo-
nale priser: Bologna Ragazzi 
Award.

Bildeboka «Hullet» ble utgitt i 
vår, og ble av HAs anmelder be-
tegnet som «enda et høydepunkt 
i et forfatterskap som blir mer be-
tydelig for hver eneste utgivelse. 
(...) Ganske i det stille har vi fått 
en stangesokning i verdensklasse 
innen barneboklitteraturen», 
ifølge HA.

Torseter nominert 

OLE KARLSEN: Presenterer et Jacobsen-program som er tettere enn noensinne. FOTO: TROND LILLEBO

Et større og bredere 
program enn noen 
gang, og en solid 
økning i budsjettet. 
Rolf Jacobsen-dagene 
2013 ligger an til å bli 
tidenes største.

HAMAR ■

Geir Vestad
915 29 690 / gve@h-a.no

Utstilling, forfattersamtaler, fore-

lesninger, lyrikkvelder, seminar 
og konserter. 

Neste års utgave av «Nordisk 
samtidspoesifestival. Rolf Jacob-
sen-dagene», som finner sted fra 
7. til 10. mars, er bredere enn noen 
gang. Det er den tredje festivalen 
etter omleggingen i 2011, og ifølge 
kunstnerisk leder Ole Karlsen har 
den fått enda mer trøkk. 

Også organisasjonen er blitt 
styrket siden sist, nå med Hanne 
Lillebo på plass som festivalens 
daglig leder.

I år som i fjor er det Hamar Te-
ater som er rammen rundt det 
meste som skjer festivalen.

FASTE POSTER
Flere av de store programpostene 
er videreført fra i fjor. Det gjelder 
blant annet seminaret, som i år er 
viet Øyvind Rimbereids forfatter-
skap. Til dette kommer et knippe 
av Nordens fremste lyrikkforske-
re. Rimbereid har også, som så 
mange lyrikere med respekt for 
seg selv, et eller flere musikalske 
prosjekt gående, og opptrer på 
åpnings-torsdagen i Hamar Tea-
ter.

Nordisk lyrikkaften i Hamar 
Teater blir selve festforestillingen. 
Her deltar blant annet to av årets 
Brage-nominerte diktere; Kjartan 
Hatløy og Lars Amund Vaage. 

NYE INNSLAG
Blant de nye innslagene i år er fle-
re samtaler med ulike lyrikere. 
Dette er en form som er blitt po-
pulær gjennom de mange bokba-
dene og dybdesamtalene i ulike 
boktreff, og inntar nå også Jacob-
sen-dagene. På avslutningssøn-
dagen møtes to lyrikere og to for-
skere til samtale om Rolf Jacobsens 
diktning, og det blir diktlesning 
ved Espen Skjønberg. Dette er 
også den eneste programposten 
som i sin helhet er viet Jacobsens 
forfatterskap.

Et nytt lokalt innslag finner sted 
lørdag formiddag, da lyrikeren 
Frank Eriksen får invitere to lyri-

kerkolleger til samtale og opples-
ning, og Frank har valgt Odveig 
Klyve og Torgeir Rebolledo Pe-
dersen.

KONSERTER
Blant flere konserter framstår 
«Susanna Wallumrød synger Hof-
mo» som en av de sentrale. Av-
slutningskonserten blir med Tord 
Gustavsen i Hedmarksmuseets 
aula, der det også vil dreie seg om 
tekster av ulike lyrikere.

Eldbjørg Raknes med band del-
tar for øvrig på «Barnas lyrikk-
lørdag», der Linde Hagerup og 
Solfrid Sivertsen leser dikt.  

ROLF JACOBSEN-DAGENE: ØKER BUDSJETTET TIL 900.000 KRONER

Større og bredere

Her er noen av de norske  ■
lyrikerne som deltar på festiva-
len i 2013:

Hanne Bramness, Øyvind  ■
Rimbereid, Aina Villanger, 
Ingrid Furre, Linde Hage-
rup, Solfrid Sivertsen, Frank 
Eriksen, Odveig Klyve, Torgeir 
Rebolledo Pedersen, Paal Bjelke 
Andersen, Audun Mortensen, 
Rannveig Revhaug, Kjartan 
Hatlky, Rawdna Carita Eira, Lars 
Amund Vaage, Anne Bø, Morten 
Wintervold, Per Jonassen, Rune 
Christiansen.

Jacobsen-dagene

FAKTA


