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Amerikansk Skønlitteratur gennem tiderne
Fra Walt Whitman til Jonathan Frantzen

Tove Jansson Mumitroldene for voksne
Om Tove Janssons liv og univers i et eksistentialistisk perspektiv

Sælsomme gamle danske kvindelige forfattere
Blixen, Michaelis, Thit Jensen m.fl.

30 år i bøgernes vidunderlige verden
Fortæller om et liv blandt bøger og præsenterer hele 55 romaner, som har
gjort indtryk. Litteraturliste med de 55 romaner udleveres til hver deltager

Fra Dracula til Edward
Fortæller om vampyren i skønlitteraturen fra den Polidori udgav den første
moderne vampyrhistorie i 1819 til Twilight-bølgen i 2000´erne. Og om
skiftet fra vampyrer som et emne i voksenlitteraturen til vampyrer for unge.

Fantasyens mange former
Fantasi er mere end Ringenes Herre og Harry Potter. Hør mere om
fantasyens mange forskellige undergenrer og bliv introduceret til forskellige
og anderledes fantasybøger, både nye og gamle.
Hør også om fantasy som crossover-genre mellem børn og voksne.

Litteratur efter holocaust
Hvordan kan der være noget smukt og kulturelt efter holocaust? Et oplæg
om hvorledes store folkelige traumer fra holocaust til 11. september har
formet vores litteratur.

Hvorfor Jane Austen holder?
Et humoristisk oplæg omkring Jane Austen og hendes tid og et blik på
hvorfor hendes romaner stadig holder og bliver genfortalt den dag i dag.

Efter muren
Kom og hør mere om moderne litteratur og film fra Østeuropa. Vi dykker ned
og se på kulturens udvikling i en verden efter Sovjetunionen.

Mayhem og dystopia
Mazerunner og Hungergames er blot to serier i en hel bølge af dystopiske
historier, som har vasket ind over os de sidste par år.
Kom og lær hvor genren hitter og bliv præsenteret for en masse gode film,
romaner og spil i genren.

Løgn & sandhed
Fiktion & Fakta der bliver til Faktion
Hvor går grænsen?

Bøger om bøger
Bøger er en evig kilde til fordybelse og underholdning, og der findes
efterhånden bøger om alt mellem himmel og jord. Også bøger som fortæller
historien om læselyst gennem fiktive læsere, læseklubber og biblioteker.
Bibliotekar Kirsten Bloch fortæller om romaner hvor bøgerne er i centrum og
giver tips til bøger, som virkelig vækker læselysten.

