Program
Programmet vil vare i én time, og er uten pause.
Det blir vekselvise opplesninger ved de ulike poetene,
bundet sammen av musikk fra et strengeinstrument.
Velkommen til en kveld med poesi og musikk.
Akustisk. Dempet. Med ro, og rom for refleksjon.
Ettertanke.

Kort presentasjon av kunstnerne:
Jan I. Sørensen er fra Kongsberg, og bor på
Spikkestad ved Drammen. Han begynte sent å
skrive, og har utgitt to diktsamlinger, den siste
kom ut 2014 og har tittelen Stige opp mot en tom
himmel. Han er også med i diktantologien Ren
Poesi i 2015. Sørensen skriver nært om tap og
sorg, og har utviklet et eget lekent språk, fritt for
selvmedlidenhet og tunge passasjer.

Simen Kjærsdalen er litteraturviter, poet,
musiker og lærer. Han bor i Bergen, men har
røttene sine i Telemark og i Vestfold. Kjærsdalen
står i en kirkemusikktradisjon, med røtter i
middelalderens vokalmusikk, og renessansens
luttmusikk. Han spiller lutt, mandola, mandolin
og gitar, og har komponert omkring tusen lyriske
stykker.

Marit Todal er fra Todalen i Aure kommune på
Nordmøre, bor og arbeider i Trondheim som
lærer ved Dramalinjen på Charlottenlund VGS.
Hun har en stor lidenskap for dramafaget, og da
spesielt regisiden, så mye at hun også vier mye
av sin fritid til oppsetninger av dramatiske
stykker. Todal har skrevet sang- og revytekster
helt fra ung alder, og det er først som voksen hun
har beveget seg mot poesi i dikterisk form. Hun
er samfunnsbevisst, og ofte speiler diktene dette.

Kjetil Almelid er opprinnelig Vestlending, og bor i
dag i Sør-Fron i Gudbrandsdalen med kone og to
barn. Ved siden av å være lærer er han musiker.
Han har spilt bass i en bluesgruppe, og er vel mer
enn gjennomsnittlig interessert og glad i
moderne musikkhistorie. Han skriver også selv,
både sanglyrikk og dikt, og han har vært og er
aktiv i sosiale fora innenfor dette området.

Geir Svanholm bor i Trondheim. Han ser poesi i
det meste, ikke minst i gamle amerikanske biler
som han restaurerer i egen garasje. ”Poesi i hvert
stempelslag” som selv sier. Han har skrevet i
mange år, og har bidratt i diktantologiene
Nettpoetene Offline og Pax Poeta. Han jobber for
tiden med et manus om demens, og magasinet
Stemmer trykket i år noen av tekstene fra dette
prosjektet.

Kammerpoetene er en gruppe poeter som fant hverandre på
nettforumet Diktkammeret. De har ulike stemmer, lever ulike
liv i ulike deler av landet, men deler alle gleden over ordet.
Musikken er sentral i Kammerpoetenes univers. Noen av
poetene er også musikere. Flere er publiserte, og siden
oppstarten i 2013 har gruppen holdt konserter i Vennesla
frikirke, Hornnes kirke, i Hansgarden på Averøya, Ibsenmuséet
i Oslo, Garborgsenteret på Bryne, Seljord kirke, Tanum kirke,
Emanuel Vigelands mausoleum i Oslo, Mariakirken i Bergen,
Litteraturhuset i Bergen, Kilden konserthus i Kristiansand,
Borre kirke og Hvaler kirke.
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