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Litteraturfestivalen Terje Johanssen-dagene den siste
helga i mai byr blant annet på diktvandring opp
Langgutua. Målet er å gjøre vegen om til nasjonal
poesisti.

JAREN: På festivalen i fjor ledet Gerd Nyland an på en
historisk vandring opp Langgutua, fra Fagerlund skole
til St. Petri-kirken.

I år inviterer festivalen til en vandring langs samme
rute, men i år møter man poeter langs ruta.

Disse leser egne dikt.

På programmet står poeter som Stein Buan, Johan
Fredrik Grøgaard, Hilde Susan Jægtnes, Jørn
Haakenstad, Mona Vetrhus, Håkon Øverås og Leif
Høghaug.

- Festivalen har som mål å gjøre dette til en nasjonal
poesisti. Derfor begynner vi med å annektere stien og
gjøre den til vår, helt i Terje Johanssens ånd, sier
sønnen Audun Vinger.

Vel framme i kirken blir det foredrag om Terje
Johanssen ved Morten Moi. Mannskoret KK skal
synge og det blir konsert med operasangeren Håkon
Kornstad.

Poesivandringen foregår lørdag, men festivalen starter dagen før med et arrangement om Prøysen og
bygda på Folkvang. Vigdis Hjort skal snakke om sitt forhold til Prøysen og granasokningen Bjørn Ivar
Fyksen holder foredrag. Han holder på med doktorgrad om Prøysen. I tillegg stiller Karteswingen opp med
Prøysensanger.

Festivalen avsluttes søndag med et arrangement i Steinhuset. Her skal Jan Jakob Tønseth holde
foredraget «Ut i verden, til Paris med Terje Johanssen. Thor Sørheim skal lese egne dikt og Ingvild Herz-
og vil fortelle om Norsk Forfattersentrum, der hun er daglig leder. Hege Rimestad spiller.

Bildetekst:
 - POESISTI: Målet er å gjøre Langgutua til nasjonal poesisti. Her fra fjorårets vandring med Gerd Nyland i
spissen.
 - ARRANGØR: Audun Vinger er med å arrangere festivalen, sammen med Leif Høghaug, Bitten
Nesbakken, Marit Vinger og Ellinor Kolstad.
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