PROGRAM
SPOKEN WORD FESTIVAL

ODENSE // 2-5 NOVEMBER 2011

WELKOMMEN TIL
SPOKEN WORD FESTIVAL 2011
Det er VORES ORD.
DET TALTE, DET IMPROVISEREDE, DET SUNGNE, DET RECITEREDE, DET
STILLE, FLABEDE, FORBUDTE OG FORTALTE ORD.
FremmedORD. Sammensatte ORD. LåneORD. HåbeORD. RåbeORD. Tysse
ORD. UdsagnsORD. Og det er de ORD, jeg giver dig med i hånden, når du
går.
De ORD, der kommer ud af vores munde, når vi forsøger at omgås hinanden,
og når vi træder på hinanden, og når vi forstår hinanden. ORDene er med os
overalt.
Tag med os, når vi udforsker ORDene. De nye ORD, de fornyende ORD,
sludreORD og smigreORD. Spejler traditionerne i det helt særlige nu, LIGE
NU og overdænger hinanden med OPLEVELSER af ORD.
Du skal være så varmt velkommen til SPOKEN WORD FESTIVAL 2011 – med
temaet USÆDVANLIG UNGDOM!

Med venlig hilsen
Tania Rangstrup-Christensen
Projektkoordinator

Praktisk info
Festivalbilletter købes på www.spokenwordfestival.dk
Enkeltbilletter til Teatersport købes på www.kulturmaskinen.com
Enkeltbilletter til Tømmermændscafe – Pligten kalder købes på www.studenterhus.dk
Andre enkeltbilletter købes i døren
Pris for Festivalbillet: 240 kr / 125 kr for studerende.
Prisguide for arrangementerne:
*angiver prisen med studierabat
** angiver prisen i forsalg
*** angiver prisen for medlemmer
Køber du en festivalbillet, har du købt billet til alle arrangementer.
en festivalbillet sikrer dog ikke nødvendigvis at der er plads, Kom
derfor i god tid, hvis du vil være sikker på en plads!
Kontakt Spoken Word Festival på mail@spokenwordfestival.dk eller
via www.spokenwordfestival.dk

PROGRAM
optakt + ONSDAG D. 2. NOV.
// Pligten Kalder
– Tømmermandscafé SØNDAG d.30.10
TID: 16 STED: Studenterhus Odense / Store Sal ENTRÈ: 80 kr / 60 kr
Søndagshygge med Johan Olsen, der synger gamle digte, vers og sange på en mere
nutidig og blues-agtig måde med hjælp fra violinisten Kristine Algot og tv-journalis
ten Torben Steno, der akkompagnerer på sit kræmmermarkeds-købte Optigan-orgel.
// Arrangeret i samarbejde med Studenterhus Odense

// Usædvanlig Ungdom
TID: 15 STED: Magasinet ENTRÈ: Gratis
Per Vers og Lasse Thorning er værter, når Odenses unge sparker Spoken Word
Festival i gang med egne ord. Efter at have arbejdet med rap og poetry slam i 5
uger op til festivalen indtager byens unge selv scenen.
// Arrangeret i samarbejde med Studenterhus Odense

// Åbent Skriveværksted
TID: 19.15 STED: Kulturmaskinen ENTRÈ: Gratis
Grib en tekst fra skrivebordskuffen eller skriv en ny tekst med emnet “tunge” og få
respons fra et lydhørt publikum. Hvis der er mere tid, når vi har læst alles tekster,
laver vi et par sjove skriveøvelser.
// Arrangeret i samarbejde med FynsVærk

// Anna Kruse Jazz Trio
TID: 19.30 STED: Musikbiblioteket ENTRÈ: 80 kr / 60 kr
Med udgangspunkt i den svensk/finske digter Edith Södergran maler Anna Kruse
Jazz trio en særlig nordisk klangfarve. Koncerten bliver en blanding af swingende
lyrisk jazz og folkelige og fængende melodier.
// Arrangeret i samarbejde med Musikbiblioteket

// Song Writers Night med Tobias Trier
TID: 20 STED: Dexter ENTRÈ: 70 kr / 40 kr
Tobias Trier er vært og giver selv en minikoncert, når fem sangskrivere fra Fyns
Rytmiske Talentskole giver smagsprøver på egne sange og tekster. Forvent en
stemningsfuld og hyggelig aften med sange og sangere med noget på hjerte.
// Arrangeret i samarbejde med Songwriter Circle, Odense Musikskole og Dexter

// Hvad Sjov er der ved at gå på arbejde?
TID: 19.30 STED: Nørregaards Teater ENTRÈ: 50 kr
Vi har inviteret folk fra byens store arbejdspladser til at fortælle nogle andre
historier, end dem vi ofte hører i pressen. Det kan være sjove, mærkelige,
spændende historier eller historien, om hvorfor deres arbejde er fantastisk.
// Arrangeret i samarbejde med Lena Bjørn Story Works

// Open Mike, Stand-Up
TID: 19 STED: Kulturmaskinen/store sal ENTRÈ: 60 kr
Oplev rutinerede og nye komikere teste materiale af på scenen. En Open Mike
aften er uformel, hyggelig og viser en bred vifte af komikere, der præsenteres af
en erfaren vært, som skaber de overordnede rammer. Se mere på Caliope.dk
// Arrangeret i samarbejde med Caliope.dk

// Per Vers koncert
TID: 20 STED: Magasinet ENTRÈ: 200 kr / 100 kr
Per Vers er en improvisationens mester, og hans nye plade EGO har fået en bunke
rosende ord med på vejen. Sammen med DJ Static, sangerinden Ayoe Angelica og
Danmarks bedste beatboxer Nappion fyrer Per Vers op til et brag af en koncert.

KUNSTNERE
Spoken word festival 2011
Per Vers
Det er med stolthed, at Spoken Word
Festival igen i år kan præsentere
freestylemesteren Per Vers og invitere
festivalens publikum til en aften i den
intelligente rappers ordunivers. Sammen
med DJ Static, Ayoe Angelica og Dan
marks bedste beatboxer Nappion fyrer
han d. 2. november kl. 20 op til et brag af
en koncert på Magasinet.

Rapbattle
Pistolerne er ladt med skarpe, provoker
ende ord, når festivalens rapbattle løber
af stablen. De 8 rappere kæmper sig gen
nem 3 runder, hvor publikum fungerer som
nådesløse dommere. Farverige malerier
af en utopisk ungdomsverden vil lægge
rammer til omgivelserne, der foregår på
Elisabeth Gabriel og Daryoush Asgars
udstilling.

Internationale kunstnere
Spoken Word Festival præsenterer i år de
to canadiere Ian Kateku og Brad Morden,
der har vundet henholdsvis verdens
mesterskabet og regionsmesterskabet
i poetry slam. Også den irske fortælle
mester Niall de Burca besøger festivalen,
og de tre kunstnere vil i festivaldagene
optræde og lave workshops for festival
deltagerne.

Hvis alle var
som vores
læsere, ville
smalle film
have bred
appel.

Kom i filmelskende selskab i 4 uger. Gratis.
Det er ikke fordi vores læsere kun ser smalle film. De går
bare dobbelt så meget* i biografen som andre, hvilket
unægteligt må få enhver til at tørste efter mere variation
på det store lærred. Det stiller krav. Hvis ikke til landets
biografer, så til vores anmeldere og deres dækning
af de seneste film.
Vil du oplyses og udfordres af en avis, der går til
filmen med kærlighed og knivskarpe analyser?
Prøv et gratis og uforpligtende abonnement,
der stopper af sig selv efter 4 uger.
Besøg Information.dk/4ugergratis,
ring 70101930 eller SMS ‘TILBUD’ til 1241.
*IndexDK/Gallup Marketing 1.H 2011
Tilbuddet gælder til 31.12.2011 og gælder kun husstande i Danmark, der ikke har
abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Avisen
stopper automatisk efter de 4 uger. Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst, betaling via
mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K.

PROGRAM
torsdag D. 3. NOV 2011

// FREESTYLE RApbattle
TID: 18.30 - 21 STED: Brandts ENTRÈ: Gratis
Tonen er hård, ordene skarpe og deltagerne kamplystne, når 8 freestyle-rappere
fra hele landet udfordrer hinanden i en intens rapbattle. Publikum er dommere i
konkurrencen, hvor deltagerne giver hinanden verbale tæv i 3 runder.
// Arrangeret i samarbejde med Brandts og Street Party Camp

// Usædvanlige fortællinger om ungdommen
TID: 19 STED: Mimeteatret ENTRÈ: 100 kr / 80 kr
Kom med på en rejse til fantasiens verden, når fortællerne Katrine Faber, Mads
Lund og Bent Hansen fortæller magiske, selvkomponerede og spritnye historier
over festivalens tema ”Usædvanlig Ungdom”.
// Arrangeret i samarbejde med Odense Fortællekreds

// Five minutes of Fame
TID: 20 STED: Bogcafeen Studiestuen ENTRÈ: 25 kr / 10 kr
Kom til en hyggelig aften med oplæsning i Studiestuen, hvor Odense Fagskoles
forfatterlinje præsenterer en række inspirerende og engagerede elever, der hver
får ”five minutes of fame” til oplæsning af deres tekster.
// Arrangeret i samarbejde med Bogcaféen Studiestuen

// Teatersport – Nu med ord
TID: 20 STED: KULTURMASKINEN ENTRÈ: 70 kr / 80 kr
Teatersport er humor, improvisation og konkurrence. De Klaustrofobiske Kosmo
nauter folder sig ud i ordkampe og historiedyster, når Kulturmaskinens klassiske
teatersportsleg omfavner Spoken Word Festival.
// Arrangeret i samarbejde med Kulturmaskinen

odensebib.dk

MusikbøgerkoncerterforedragMagasinernodervinyl
l o u n g e i n t e r n e t e v e n t s ly d 
studiedownloadliveoplevelser

musikbiblioteket
amfi pladsen 6, 5000 odense c, tlf: 6561 4307

- Bibliotekernes digitale
musikudlån
bibZoom.dk tilbyder udover
downlån og streaming af
musik, podcasts, bollywoodfilm og e-bøger på en række
fremmedsprog.

KUNSTNERE
Spoken word festival 2011
Lyrisk Lounge med Lone
Hørslev og Claus Høxbroe
Digteren Lone Hørslev og beatpoeten
Claus Høxbroe tager dig med på en rejse
ud i byen og ind i sjælen, når Spoken
Word Festival og Vollsmose Kulturhus
inviterer til en tilbagelænet poesilounge.
Oplev Hørslevs univers af unikke nu’er, og
Claus Høxbroes enestående evne til at få
ordene til at stå som billeder i luften.

Fortælle
– og fortælle om at fortælle
Få trænet lattermusklerne når Jesper
Kinch Jensen og Leif Søndergaard dis
kuterer, hvad der er morsomt. Sebastian
Dorset laver stand up, men kommenterer
også sig selv, for hvad fanger egentlig
publikum? Lena Bjørn og Jan Foss spiller
et uenigt ægtepar, imens sprogdoktor
Anders W. Berthelsen kommenterer, når
tonerne går højest.

Piip med gæsteoptræder
Benny Andersen
Spoken Word møder billede og musik,
når de to vindere af Spoken Word-prisen
2010 samt tidligere DM-mestre i poetry
slam Thorkil Jacobsen og Lasse Thorning
lader poesi og ordstrømme finde nye
former og flows i sang, båndsløjfer og
videosamplinger. Med sig har de en helt
særlig gæst, den nationale legende Benny
Andersen.

Premiere 28/10
Forestillinger
29-10, 1-11, 2-11,
4-11, 5-11, 8-11, 9-11
Billetsalg
Danbillet på 66 14 01 01
eller på www.danbillet.dk

Filosofgangen 19,
5000 Odense C
63 11 78 30
www.denfynskeopera.dk

Veronica Maggio

13. okt. kl. 20:00

Emma Acs

Annisette

& The Inbred Family

Akustisk

22. okt. kl. 21:00

Mikael K

& Klondyke

14. okt. kl. 21:00

Songwriters Circle

Louise Dubiel

19. nov. kl. 21:00

Eivør Duo (FO)

20. okt. kl. 20:00

Marie Key

26. okt. kl. 20:00

Shawnø

Spoken Word

U 25 talent aften
Tobias Trier

02. nov. kl. 20:00

18. nov. kl. 21:00

Julie Maria Solo
22. nov. kl. 21:00

Se hele programmet og køb dine billetter på
POSTENLIVE.DK & DEXTER.DK

PROGRAM
FREdag D. 4. NOV 2011

// Fair Words
TID: 14 STED: Fair Trade Butik Karibu ENTRÈ: Gratis
Oplev små pust fra den store verden, når frivillige fra fairtradebutikken Karibu
fortæller historier om mayaindianernes bekymringsdukker, fletterne, der laver de
smukke Bolga-kurve og kafferisteriets historie.
// Arrangeret i samarbejde med Fair Trade Butik Karibu

// Digte på sporet
TID: 14.30 - 17 STED: Banegården + togene ENTRÈ: Gratis
Der bliver kastet med ordsprog, floskler og vanvittige hverdagsbetragtninger, når
tre af Fyns mest erfarne Poetry Slammere invaderer Odense Banegård og bringer
sproget på sporet og ordet på banen.
// Arrangeret i samarbejde med PSFYN

// Poesibanen
TID: 15 STED: Musikbiblioteket ENTRÈ: Gratis
Få kickstartet din indre poet, når erfarne digtere inviterer dig til workshop i
skrivning og oplæsning. Der er mulighed for at få læst manuskripter igennem,
få indlæst tekster, og producere kollektive tekster.
// Arrangeret i samarbejde med Littnet, FynsVærk og Forfatterstemmer.dk

// International night med Ian DeBurca
og Keteku + Morden
TID: 19.30 STED: Kulturmaskinen / Store sal ENTRÈ: 100 kr / 80 kr
Imponerende internationalt show med fortælling og poesi. Verdensmesteren i
poetry slam Ian Keteku og Brad Morden udfolder sig om verden med ord, og fortæl
lermesteren Niall de Burca åbner for historieposen. Showet vil være på engelsk.
// Arrangeret i samarbejde med Internationalt Hus

// Story fight night ml. KBH og ODENSE
TID: 19.30 STED: Mimeteatret ENTRÈ: 100 kr / 80 kr
Konkurrencen er hård og historierne skarpe, når stand-up-komikeren Sebastian
Dorset og historiefortællerne Kasper Sørensen og Lena Bjørn med flere dyster om
at improvisere og underholde publikum bedst.
// Arrangeret i samarbejde med Besttellers

// Piip med gæsteoptræder Benny Andersen
TID: 20 STED: Teater Momentum ENTRÈ: 100 kr / 80 kr
Spoken Word møder billede og musik, når de to tidligere Danmarksmestre i Poetry
Slam Thorkil Jacobsen og Lasse Thorning optræder sammen med forfatteren,
musikeren og den nationale legende Benny Andersen.
// Arrangeret i samarbejde med Piip Poetry

// Lyrisk lounge med Lone Hørslev og Claus Høxbroe
TID: 20 STED: Vollsmose Kulturhus ENTRÈ: 100 kr / 80 kr
En tilbagelænet poesilounge, hvor Lone Hørslev og Claus Høxbroe tager dig med
på rejser ud i byen og ind i sjælen. Aftnen løftes i gang af digter og forfatter Lone
Hørslev og byder derudover på beatpoesi af Claus Høxbroe.
// Arrangeret i samarbejde med Vollsmose Kulturhus

// Verbale Pupiller
TID: 22 STED: Nørregaards Teater ENTRÈ: Gratis (begrænsede pladser)
Verbale Pupiller er hardcore lyrik og bizarre billeder serveret specielt til dig. En eks
plosion og en stille erkendelse, der genplacerer fantasien og sprogets mangfoldighed
som frisættere. Opførelserne er unikke. Kun denne forestilling denne ene gang.
// Arrangeret i samarbejde med Nørregaards Teater

KUNSTNERE
Spoken word festival 2011
Fortælledag for børnefamilier
Tag børnene med til fantasiens verden,
når Spoken Word Festival fylder Børne
kulturhuset Fyrtøjet med eventyrlige
fortællinger fra havets dyb. I scenografien
fra Den lille havfrue bliver der fortalt et
væld af historier om sære havdyr, sunkne
skibe, bissede sørøvere og kærligheden
under havets overflade.

Shoplifting
Vi fylder byen med ord. Hårde, smukke,
sjove og filosofiske ord. SHOPLIFTING er
forretningsvinduer forvandlet til visuelt
forførende ORD-OPTRÆDENER, hvor
ordmennesket er synligt, men varen ikke
vejes. P4FYN indretter et studie og sender
direkte til lytterne om eftermiddagen i
al sin uvante synlighed, hvor forfattere
interviewes.

workshops
Odenses unge bliver udfordret, gamle
digte rettes til og fortælleglade fynboer
får en unik chance for at få undervisning
af en international mester. Spoken Word
Festival udbyder et væld af workshops,
der giver dig mulighed for at udfolde og
dygtiggøre dig. I programmet kan du finde
den workshop, der passer dig og dine ord
bedst.

- vi har ikke den største!
Til gengæld gør vi mere ud af for- og efterspillet...

Kommende film:

Premiere 10/11

Premiere 17/11

Premiere 17/11

Husk film skal ses i Cafe biografen
Find os på facebook eller www.cafebio.dk

www.ravnerockforlaget.dk
Amordfibie - Gitte Paracha Thorhauge
Smagen af Jordbær - Jette Slåen
Det sensitive Univers - Pernille Neder..
Sigøjner Dan - Bjarne Kim Pedersen
Fra Strandkanten - Ib Ivar Dahl
Pattedyr i Mørket - Ejler Nyhavn
Virvar - Mikkel Bork Petersen
Blade i vinden - Haikuantologi
Bowie - tilsæt vand og rør - diverse
I den Fri - Ida Hamre
Fra Carlis til Karlo - Per Nielsen

PROGRAM
LØRDAG D. 5. NOV 2011
// Busrazzia
TID: 11 - 14 STED: Byens busser ENTRÈ: Gratis
Når du tager bussen lørdag formiddag, er du måske heldig at få mere end
en bustur ud af det. Spoken Word Festival sender digtere og fortællere ud i
Odenses busser, så du kan få et skud ord med på vejen.
// Arrangeret i samarbejde med Odense Fortællekreds, PSFyn og Fynbus

// Workshop med Niall de Burca
TID: 12.30 - 15.30 STED: Mimeteatret ENTRÈ: 240 kr Tilmelding nødvendig
Find din indre fortæller frem og kom til en workshop, hvor den irske fortællemester
Niall de Burca underviser. Der vil desuden være mulighed for også selv at udfolde
sine evner inden for fortælling. Workshoppen foregår på engelsk.
// Tilmelding til kirstine@spokenwordfestival.dk

// November – et kærlighedscrossover
TID: 16 - 19 STED: Mimeteatret ENTRÈ: 100 kr/ 60 kr
Oplev et poetisk møde mellem digteren Katrine May Hansen og historiefortælleren
Kasper Sørensen, når de sammen udforsker forskellige versioner af kærligheden.
// Arrangeret i samarbejde med Besttellers

// Fortælle – og fortælle om at fortælle
TID: 16 STED: Teater Momentum ENTRÈ: 50 kr
Hvorfor er vittigheder sjove? Hvorfor er stand-up skægt? Findes der regler for et
skænderi? Sebastian Dorset, Jesper Kinch-Jensen og lektor Leif Søndergaard tager
os med ud på en fortællerundtur i de fortællinger, vi bruger i vores dagligdag.
// Arrangeret i samarbejde med Syddansk Universitet

// Fortælledag for familier
TID: 11 - 16 STED: Børnekulturhuset Fyrtøjet ENTRÈ: Gratis
Fortællinger om havet – fortalt rundt om i scenografien til Den Lille Havfrue. Her
kan børn og deres familier lytte til et væld af historier om sære havdyr, sunkne
skibe, sørøvere, sælsomme fiskefangster og kærlighed i havets dyb.
// Arrangeret i samarbejde med Odense Fortællekreds og Børnekulturhuset Fyrtøjet

// Workshop for unge med ian og brad
TID:11 - 13 & 14 - 16 STED: Vollsmose Torv ENTRÈ: 75 kr
Lørdag eftermiddag fyrer de to internationale kunstnere Ian Kateku og Brad Morden
op for en workshop i verdensklasse på Vollsmose Torv. Workshoppen er for unge
mellem 14 og 20 år, og fra d. 15. oktober kan du tilmelde dig på www.streetparty.dk.
// Arrangeret i samarbejde med Street Party

// Et uskrevet blad
TID: 17 STED: Den Smagløse Café ENTRÈ: Gratis
Oplæsning, digte, musik og alternativ brug af det talte ord. Ordet er åbent og
klar til at blive formet, så tal, lyt og skab dig selv. Optrædende: Shawn Ø, Casper
Bentsen og Mikkel Bork Petersen og digtere fra Ravnerock Forlag.
// Arrangeret i samarbejde med Ravnerock Forlag

GALLA
LØRDAG D. 5. NOV 2011

// Galla
TID: 19.30 STED: Magasinet ENTRÈ: Festivalbillet nødvendig
Spoken Word Festival afsluttes igen i år med et brag af en Gallafest. VIGGA BRO
er vært, når vi giver dig et dugfriskt udpluk af de bedste nationale og internationale
ordkunstnere. Der rappes og rables, når FLER FARVER åbner ordfarveladen.
Tidligere VERDENSMESTER i poetry slam IAN KETEKU med BRAD MORDEN sørger
for hygge og verbale hug, når de lukker op for ord med ukulele. VINDER af Spoken
Word Prisen 2010, Piip Poetry, disker op med poetiske traktementer, og irske NIALL
DE BURCA fortæller fortryllende fabler. Dele af Gallafesten vil foregå på engelsk.

Aros27
Klubben for dig på 27 og derunder

Fri
adgang
1 år • 1 person
150 kr
Aros27 er klubben for dig på 27 år eller derunder. For 150 kr får du:
Fri adgang til Aros i et helt år • Løbende information om udstillinger og
arrangementer • Invitationer til medlemsaftener • se mere på www.aros.dk

CENTRAL
TRAINSTATION
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1

Kulturmaskinen

2

Magasinet

3

Musikbiblioteket

4

Dexter

5

Nørregaards Teater

6

Brandts

7

Mimeteatret

8

Bogcaféen Studiestuen

9

Fairtrade butik Karibu

10

Banegården

11

Teater Momentum

12

Den Smagløse Café

13

Børnekulturhuset Fyrtøjet
Vollsmose Torv findes på adressen: Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ
Vollsmose Kulturhus findes på adressen: Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ

SPOKEN WORD FESTIVAL 2012
I 2012 indtager Spoken Word Festival byens rum. Gader, stræder, baggårde, butik
ker, museer, hemmelige afkroge, lofter og kældre, sale og kamre skal genlyde af
stemmer. Der skal råbes, rappes, tysses, hviskes, artikuleres, læses højt, prædikes,
tales, deklameres, gestikuleres, digtes, foredrages og fortælles i Odense bymidte i
dagene 3. til 10. november 2012.
Vil du vide mere så kontakt Spoken Word Festival på mail@spokenwordfestival.dk

Festivalbilletter kan købes på www.spokenwordfestival.dk
spokenwordfestival.dk

