
DR Scenen

11.30 Dagens sang
Leif Davidsen vælger tre fællessange 
med udgangspunkt i ”Djævelen i hullet”. 
P2-vært Mathias Hammer sidder ved 
klaveret. Kom og syng med.

11.30 Dagens sang 
Mich Vraa vælger tre fællessange 
med udgangspunkt i sin bog ”Haabet”. 
P2-vært Mathias Hammer sidder ved 
klaveret. Kom og syng med. 
 

11.00 Homers Odyssé foregik 
i Norden!
Mød holdet bag DRs podcast-succes 
”Den Nordiske Odyssé” og kom med på 
en episk rejse i lyd og fortælling.

12.00 Videnskabens verden
Videnskabens verden på P1 får besøg 
af astrofysiker Anja C. Andersen. Det 
skal handle om, hvordan man gør svært 
tilgængelig videnskab let forståelig og 
fængende. Værter: Kristoffer Frøkjær 
og Marie Hougaard.

12.00  Klassikere genfortalt
Ib Michael genfortæller ”Moby Dick” på 
30 min. Live-version af den populære 
podcastserie ”Klassikere genfortalt”.

11.30 Dagens sang
Anna Grue vælger tre fællessange 
med udgangspunkt i sin bog ”I lige linje”. 
P2-vært Mathias Hammer sidder ved 
klaveret. Kom og syng med.

14.00 P1 Eftermiddag LIVE I:
Tom Buk-Swienty om sin nye biografi 
om søskendeparret Thomas Dinesen og 
Karen Blixen. Özlem Cekic og Kim Leine 
om at skrive bøger til børn.

14.03 Bogforum LIVE på P1
Det handler om kærlighed til bøger, 
gode historier, sprog og ord. 
Værter: Diana Bach og Helle Solvang.

13.00 DR Tværs interview: 
DR Tværs-vært Emil Nørlund intervie-
wer digteren Cecilie Lind med afsæt i 
hendes digtsamling ”SCARYKOST” og 
Tværs-podcasten om hende.

13.00 Klassikere genfortalt
Jens Smærup Sørensen genfortæller 
”Krig og fred” på 30 min. Live-version af 
den populære podcastserie ”Klassikere 
genfortalt”.

13.00 DR 2 Temalørdag 
præsenterer:
Anne-Cathrine Riebnitzsky om den 
kommende DR-kampagne om vold
mod børn.

12.00 Klassikere genfortalt
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
genfortæller Virginia Woolfs ”Bølgerne”.
Live-version af podcasten ”Klassikere 
genfortalt”.

16.00 Skriver du selv? 
Krimi-mester Jesper Stein og pris-
vindende børnebogsforfatter Hanne 
Kvist fortæller om ti masterclasses i 
Thiemers Magasin, der vil blive 
podcastet på DR.

16.00 Thomas Skov 
Thomas Skov har skrevet en bog med 
unge i hele Danmark. I dag er den færdig. 
Hør om projektet, turneen og om Tho-
mas Skovs møde med forfatterlivet.

15.15 DR Romanprisen:
Kirsten Thorup fortæller om sin roman 
”Erindring om kærlighed”, der handler 
om den konfliktfyldte kærlighed mellem 
en mor og hendes datter.

Bogforum 2016

16.00 Historien om Danmark 
Forfatter og arkæolog Jeanette 
Varberg om forårets bogudgivelse i 
dialog med Morten Thomsen Højsgaard, 
redaktionschef DR Historie og Tro.

Mød os på DR-standen (B6-002A)

10.30–16.00 DR Historie
Kom og prøv vores VR-briller og oplev at blive en del 
af historien.

10.45–16.00 DR Tilter 
Danmarks bedste bog-illustrator 
Under Bogforum vil en række af landets illustratorer iføre 
sig VR-briller og kaste sig ud i 3D-kunsten. Prøv om du kan 
tegne bedre end de professionelle.

Fredag 11.11 Lørdag 12.11 

Fredag 11.11
10:30 Tiden løber fra 
Thomas Skov! 
Den bog, han skriver med og til Dan-
marks unge, skal være færdig om 24 
timer. Hjælp ham!

Lørdag 12.11
10.45–11.30 DR Romanprisen
Merete Pryds Helle fortæller om 
sin roman ”Folkets skønhed”, der 
tager afsæt i forfatterens egen 
familiehistorie.

Søndag 13.11
10.30 Kalle fra Ramasjang
Kalle fra DR Ramasjang sætter musik 
til bøger. Kom og hjælp ham med at 
komponere en ny sang.

15.00 P1 Eftermiddag LIVE II:
Jesper Blendstrup om endelig at 
færdiggøre sin komisk-erotiske roman, 
Dorthe Nors om gennembruddet i 
udlandet m.fl.

15.03 Bogforum LIVE på P1
Det handler om kærlighed til bøger, 
gode historier, sprog og ord, når P1 
bl.a. møder Jan Guillou. Værter: Diana 
Bach og Helle Solvang.

14.03 Skønlitteratur på P1 
LIVE 
Klaus Rothstein får bl.a. besøg af 
forfatteren Erling Jepsen, der er 
aktuel med en ny roman.


