Program for Hamsun-Selskapets litteraturseminar på
Hamarøy 05.-06.08.2016

Hamsun og livet
Vitalisten Hamsun

Vitalismen er en livsfilosofi som oppstod på slutten av 1800-tallet og påvirket flere norske
forfattere, særlig fram til 1930-tallet. Begrepet vitalisme utløser både positive og negative
assosiasjoner: nærhet til naturen, sunnhet og økologiinteresse, men også reaksjonære
holdninger til masseindustri og i ytterste fall: fascisme. Hvilken rolle har vitalismen spilt i
norsk litteratur, og da spesielt hos Hamsun? Flere av foredragene vil kretse rundt dette.
Programmet inneholder også en rekke andre poster som tar for seg ulike aktuelle sider ved
Hamsuns liv og diktning. Vi staser på en god miks av foredrag, kåseri, sofasamtale og intervju
– noe som passer både leg og lærd. Årets høydepunkt er historiker og samfunnsdebattant
Terje Tvedt, som med sin nyeste bok «Norske tenkemåter» har utfordret det politiske
lederskap. Vi lover seminardeltakerne et forfriskende skråblikk på norsk politikk - og på
Hamsun. Tvedt er en glimrende kåsør som man ikke bør gå glipp av. Velkommen til seminar!
Full seminarbillett forhåndsselges kun som e-billett:
https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?frs_id=4949875&frs_pris&dato&p_id=1188&
Full seminarbillett kan også kjøpes i døra når registreringen åpner. Priser:
Betalende medl. av selskapet: kr 900, ikke-medl. kr 1100,- Enkeltforedrag: 200,(kun i døra). Det understrekes at programmet er foreløpig. Endringer kan forekomme.
En minibuss kjører gratis mellom arrangementsstedene for dem som er dårlig til beins.

Program fredag 5/8:
11.00: Årsmøte i Hamsun-Selskapet, i Hamarøyhallen.
14.00: Registreringen åpner. Sted: Hamarøyhallen
15.30: Seminarstart, velkomsthilsen ved Hege Faust, styreleder i Hamsun-Selskapet

15.45: Åpningsforedrag: «Livskraft,
soldyrking, naturkultus – og
sivilisasjonskritikk. Vitalismen i norsk
litteratur”. Ved professor Eirik
Vassenden, UiB

Eirik Vassenden

16.30: Kåseri og sofasamtale med forfatter,
samfunnsdebattant og professor Terje Tvedt:
«Norske tenkemåter og Hamsun»

Terje Tvedt
Alvhild Dvergsdal

17.45: Foredrag: «Eventyret som tok slutt. Om Hamsuns Victoria»
Ved dr. philos Alvhild Dvergsdal, Nordlandsmuseet
Ca 18.30: Dagens seminar er slutt.
21.30: Sosialt treff for alle seminardeltakere og gjester på kantina ved internathusene.

Program lørdag 6/8:
09.00: Registrering. Sted: Kultursalen ved Hamsunsenteret på Presteid
Frode Boasson

10.00: Seminarstart. Foredrag om Hamsuns vitalisme ved dr.
Frode Boasson, NTNU

10.45: «Å dramatisere Landstrykere».
Stipendiat Andreas Lødemel om Hamsuns Landstrykere og
om grep for å vitalisere, fornye og tilrettelegge romanen for
teaterscenen. Stykket settes opp på Hålogaland teater med
premiere i sept. 2016, regi Yngve Sundvor, og skal deretter ut
på turné over hele landet .

11.45: Foredrag: «Hamsuns Sværmere: Nordlandsidyll og vitalisme».
Ved prof. Linda Nesby, UiT

Linda Nesby

12.30: Lunsj i Hamsun-Selskapets regi

13.30: Foredrag: «Det beste som er skrevet på norsk», om
Hamsuns språk og stil. Ved cand.philol. Hege Faust, leder i
Hamsun-Selskapet

Hege Faust

14.15: Den unge Hamsuns Laura: Arkivfunn som gir Hamsunbiografien et nytt tilskudd. Ved Børge Strandskog, redaktør i
avisa Nord-Salten.

Børge Strandskog

15.30: «Mitt liv med Hamsun» - sofasamtale med psykiatrisk
sykepleier, boksamler og Hamsun-elsker Kirsten Hedvig
Rasmussen, Tyskland/Danmark. Samtalen ledes av prof.em.
Nils Magne Knutsen, UiT
Kirsten Hedvig Rasmussen

Ca 16.30: Seminaravslutning ved styret i Hamsun-Selskapet
19.00: Sosialt treff for alle seminardeltakere og gjester på kantina ved internathusene. Ev
filmvisning og/eller Hamsun-Quiz.
Det vil være flere småpauser i programmet. Servering av kaffe/te/mineralvann og frukt om
morgenen og i alle pauser under seminaret.

Søndag 7. august: Seminardeltakere er velkommen til gratis, guidet litteraturvandring på
Hamsunsenteret (inne og ute). Oppmøte kl 10.30.

For dem som vil ha med seg mer av festivalen «Hamsun-dagene på Hamarøy»,
starter arrangementene allerede ons 3/8 og avsluttes søn 7/8. Torsdag 4/8 er
det kransenedleggelse ved Hamsun-bysten på Hamsund, ved Leif og Kristine
Hamsun. Musikk, kunst, markeder og teater (i år bl.a. Pan) er faste innslag
under Hamsun-dagene hvert år. Mer info her: http://www.knuthamsun.no/om-oss
Hamsun-selskapet takker for økonomisk støtte fra Gyldendal, Fritt Ord, Norsk
Kulturråd og Nordland Fylkeskommune:

Hamsun-Seskapet er Norges største litterære forening. Ønsker du å melde deg
inn i Hamsun-Selskapet? Les mer om oss på hamsun-selskapet.no.
For innmelding: Send en mail til polden@hamsun-selskapet.no.
Priser: Enkeltmedlem: kr 300, par: 350,- studenter: 150,- Institusjoner: 500,-

