
Vi bruger også DANSK LYRIK

Bestyrelsen i 57Nord har besluttet at vi lør d 6. nov vil medvirke i den markering, til støtte for
forfatterstøtten, som afvikles i København (og Århus?) gennem arrangementet Mega Litt.

Vi vil lave en happening med oplæsning af anerkendte danske lyrikere som har nydt godt af den
offentlige støtte.

Den vil foregå samtidig med et Råvaremarked i Kedelhallen på Nordkraft fra kl. 10 – 16.

Vi har ventet på en forespørgsel til Copydan, da vi havde i tankerne at uddele digte til de som ville
læse højt fra vores ’scene’. Vi har nu fået svaret at tilladelser skal indhentes hos de enkelte
forfattere.

Derfor vil vi ændre præmissen så man blot vælger sit yndlingsdigt fra fremlagte antologier mv og
støtter ved at oplæse det. Det vil, i mangel af interesserede ’kunder’, være de tilforordnede frit for i
stedet at læse klassiker eller egne digte.

Vi søger derfor medlemmer og venner der vil afse tid til at bakke op om tiltaget og afse tid til at
’passe’ scenen.

Vi vil gennemføre 4 halvtimers sessioner hhv kl 12:00, 13:00, 14:00 og 15:00.

Happenings bygger på spontanitet, så - trods det sene varsel - støt os, og støt lyrikken. Meld dig
som oplæser og ’tilforordnet’ til en af sessionerne på info@57nord.dk.

Jan og undertegnede vil være til stede som koordinatorer og bagvagter.

Hvis man ønsker at hjælpe med opstilling mv kan man møde op kl 11:00 på Nordkraft. Disponerer
nogen over en flip-over vil vi gerne låne en. Scene, bord til bøgerne, klapstole og mikrofon og lyd
skal vi også bruge. Meld ligeledes gerne ind, hvis I skulle råde over nogle af disse effekter.
Derudover har vi styr på alt (plakater og bøger).

De har lovet at være behjælpelige på Nordkraft, men man behøver jo ikke hjælp hvis man kan selv.

Med venlig hilsen

Kell I Thygesen
Formand for 57Nord

PS. Der kan også gøres gode indkøb på markedet der er en ud/indflytning af det tidligere Rostrup
marked.


