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Jazz og poesi i antikivariat

 TVEDESTRANDSPOSTEN 22.08.2013 Side 3 Seksjon: NÆRT OG NYTTIG
Peter Svalheim (poesi), Karl Seglem (poesi og
bukkehorn), Anne Elisabeth Danielsen (poesi) og Ann
Kavli (poesi) kan du møte på Skagerrak Antikvariat i
Tvedestrand i kveld.

Møter publikum
«Jazz&Poesi» ble startet i 2009 av Karl Seglem,
prisbelønnet jazzmusiker og poet, og Ann Kavli,
forfatter og billedkunstner.
Kavli, som store deler av året holder til på Gjeving, har
vært poesiformidler av egne og andres bøker i en
årrekke. Kavli og Seglem har de siste tre årene
arrangert en rekke møter mellom publikum, forfattere
og musikere, først og fremst på Litteraturhuset i Oslo.
Nå har de invitert forfattere og musikere på Sørlandet
til å møtes og skape nye uttrykk sammen. På
Skagerrak antikvariat i kveld, har de altså med seg
Peter Svalheim fra Tvedestrand og Anne Elisabeth
Danielsen fra Kragerø.

Les også
Karl Seglem til Vossa Jazz
Nynorsk Pressekontor - 01.12.2011

Opnar med poetisk reise; fakta Karl Seglem
Bergens Tidende - 01.12.2011

Inspirere

Karl Seglem med band spiller konsert på Smuget i
kveld. idag & ikveld Folk-jazz på bukkehorn
Aftenposten - 22.03.2004

- Gjennom disse nye møtene ligger et sterkt ønske om
Vis flere
å inspirere til videre skapende arbeid, å legge til rette
for frie ord- og musikkuttrykk. «Jazz&Poesi» gir mulighet for publikum å møte poesien i musikken, og
musikken i poesien, skriver Kavli og Seglem i en pressemelding.
De har skapt banebrytende sceniske møtesteder mellom forfattere og musikere, og gjennom tre nye
konserter på Sørlandet håper de å videreutvikle dette.

Hungrer etter poesi
- Det er min erfaring at poesien kunstig er gjort marginal, ikke fordi publikum ikke kjøper den, men fordi
publikum ikke får vite at den finnes. Som litteraturformidler av andres og egen bøker i over 20 år, har jeg
erfart hvor omgripende poesiinteressen blant publikum er. De kommer i hopetall for å høre, og de lytter. For
det er altså ikke slik at folk ikke vil ha poesi. Tvert i mot: jeg erfarer at folk hungrer etter poesi. Etter et
språk som ikke er tømt for innhold og mening, som står i dialog med, og i kontrast til nyhetsspråket,
reklamespråket og debattspråket vi bombarderes med daglig, sier Ann Kavli.
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Bildetekst:
- Poetisk kveld: Ann Kavli og Peter Svalheim fremfører poesi i Skagerrak Antikvariat i kveld. Med seg har
de også jazzmusiker Karl Seglem og Anne Elisabeth Danielsen. (ARKIVFOTO)
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