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VELKOMMEN 
til FAGLITTERÆR FESTIVAL
I en tid præget af fake news, usynlige afsendere og 
manipulerede budskaber er det ikke nemt at gen-
nemskue, hvor man finder vej til troværdig informa-
tion. På den baggrund er det ikke overraskende, at 
interessen for faglitteratur er stærkt stigende i disse år. 
Den tendens tager vi konsekvensen af på Stadsbib-
lioteket i Lyngby og inviterer til Danmarks første littera-
turfestival om faglitteratur: Faglitterær festival. 

Over tre uger hiver biblioteket den velfortalte historie 
om virkeligheden ned fra hylderne. Fordommen om 
faglitteratur som dit værste mareridt fra skoletiden 
skal erstattes med en mere tidssvarende fortælling 
om, at vidensformidling sagtens kan få dig til at glem-
me tid og sted. 

Festivalen sparkes i gang med en debat: Adam Holm 
styrer panel og publikum gennem en samtale om 
faglitteraturens rolle i samfundet. Vi skal også se ud 
i verden og frem i tiden med Mogens Lykketoft og 
Uffe Ellemann-Jensen, Ove Kaj Pedersen og Kaspar 
Colling Nielsen. Og så tager vi et kig ind i sindet og 
selvbevidstheden med Lone Frank, Anne Lise Mar-
strand-Jørgensen, Karen Fastrup, Nørrebro teater m.fl. 
Vi skal naturligvis også rundt om biografien med Jens 
Andersen. Børnene skal ikke snydes for god faglittera-
tur, så de kan bl.a. opleve Sebastian Klein og en tur 
ud i rummet.

Er du videbegærlig, nyhedshungrende, skeptisk, kil-
dekritisk, læselysten eller bare generelt nysgerrig, så 
er Faglitterær festival noget for dig! 

Jeppe Bjørn 
Kultur- og Bibliotekschef



FESTIVAL 
KICKOFF

Er faglitteraturen den bedste kilde til 
sandhederne? Har den en samfunds-
justerende funktion? Og er der en sam-
menhæng mellem det enorme fokus på 
fake news og det stigende salgstal af 
faglitteratur? Det er nogle af de spørgs-
mål, vi skal diskutere, når Adam Holm 
spørger ind til faglitteraturens rolle tors-
dag den 21. marts.

Inden debatten inviterer biblioteket til
 officiel åbning af festivalen kl. 18.30-19

Torsdag den 21. marts 18.30-21
Stadsbiblioteket, Fennebergsalen
Gratis - tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

DEBAT OM FAGLITTERATURENS 
ROLLE I SAMFUNDET MODERERET AF ADAM HOLM



Kom og mød dansk politiks grand old men, Mo-
gens Lykketoft og Uffe Ellemann-Jensen. I 2018 ud-
kom deres samtalebog Du store verden, hvor de 
deler deres perspektiver på den nye verdensor-
den, globale konflikter og hvad fremtiden bringer 
af muligheder og udfordringer. Denne eftermid-
dag skal vi forbi de helt store geopolitiske temaer, 
men vi tager os også tid til at høre de to herrer 
udpege hinandens stjernestunder i dansk politik. 

Fredag den 22. marts kl. 16-18
Stadsbiblioteket, Fennebergsalen

Entré 100 kr. Billetter købes på lyngbybib.dk

DU STORE VERDEN
samtale med 

Uffe Ellemann-Jensen og Mogens Lykketoft

DEBAT OM FAGLITTERATURENS 
ROLLE I SAMFUNDET MODERERET AF ADAM HOLM



#1
ANJA LEIGHTON 
DU ER ALDRIG 
KUN TIL PYNT!
Antallet af piger med spiseforstyrrel-
ser, stress og depression er stigende, 
og den unge generation vokser op 
i en `Se mig´-kultur med konstant fo-
kus på perfektion, likes og følgere. 
Med afsæt i sit eget liv råber Anja 
Leighton sin generation op. Piger 
må aldrig tro, at de er forkerte, for 
meget, eller at de skal holde deres 
kæft, skriver Leighton i sin bog Al-
drig kun til pynt, som arrangementet 
handler om.

Fredag den 22. marts kl. 8.30-9.20

 WAKE-UP CALL
MORGENFOREDRAG 
DER SPARKER DIN 
DAG I GANG



#1
#2

#3

DENNIS 
NØRMARK
STOP 
PSEUDOARBEJDET!
Foredraget er en provokerende 
og øjenåbnende indsigt i de ar-
bejdsopgaver, vi spilder hinan-
dens tid med og de simple æn-
dringer, medarbejdere og ledere 
kan implementere for at trække 
tæppet væk under administra-
tive overflødigheder og vrang-
forestillinger om, hvad der faktisk 
er vigtigt. Arrangementet tager 
afsæt i bogen Pseudoarbejde af 
Dennis Nørmark og Anders Fogh 
Jensen.

Fredag den 29. marts kl. 8.30-9.20

CARSTEN 
JENSEN
SÆT DIG DE 
STØRSTE MÅL!
Med udgangspunkt i sine egne 
møder med danske unge og 
tv-serien SKAM undersøger Car-
sten Jensen ungdommens so-
cialkarakter - hvem de er, og 
hvad de efterstræber. Er det 
en kosmopolitisk jeg-svag, men 
vi-stærk mennesketype eller en 
marginaliseret generation af 
afmægtige? Arrangementet 
tager afsæt i Jensens bog Mod 
stjernerne.

Fredag den 5. april kl. 8.30-9.20

Gratis - tilmelding nødvendig på lyng-
bybib.dk OBS! Biblioteket serverer kaffe 
i tilfælde af, at budskabet skulle være 
svært at sluge. 
Stadsbiblioteket,biblioteksrummet



I en tid præget 

af fake news, 

usynlige afsen-
KIM LARSEN

Mine unge år
At skrive en god biografi er en disciplin, som få mestrer på 

Jens Andersens niveau. Andersen har tilbragt mange timer 
i samtale med Kim Larsen, og resultatet kan læses i den an-

melderroste biografi Kim Larsen. Mine unge år.

Hør Jens Andersen fortælle om samtalerne hjemme i Kim 
Larsens køkken. Overvejelserne om at skildre Danmarks 

nationalskjald, om Larsens unge år, slægten og rødderne, 
hippieårene på kanten af 68-oprøret, som Kim Larsen aldrig 
følte sig som en del af. Sidst, men ikke mindst, den første tid 

med Gasolin’, som udviklede sig til Danmarks største rock-
orkester.

Lørdag den 23. marts kl. 15-17 
Stadsbiblioteket, biblioteksrummet

Entré 65 kr. 
Billetter købes på lyngbybib.dk



I en tid præget 

af fake news, 

usynlige afsen-
VERDENSKORT
”Mennesket så verden i fugleperspektiv, læn-
ge før det lærte at flyve.” Således begynder 
Thomas Reinertsen Berg sin fortælling om 
kortets historie i bogen Verdenskort – fra de 
kort, der blev hugget i sten for over 3000 år 
siden til Google Earth i dag. Men hvad er et 
kort? Og hvordan har mennesker tegnet ver-
den op gennem historien? Berg tager os med 
på en tour-de-Verdenskort: en fascinerende 
fortælling, hvor vi kommer forbi videnskab, 
kunst, magt og drømme om det fremmede. 
Vi runder af med et blik på de lokale kort i 
Lyngby-Taarbæk. 

Thomas Reinertsen Berg er norsk kultur- og 
videnskabsjournalist og modtog i 2017 Bra-
geprisen for bedste fagbog med bogen Ver-
densteater.

Søndag den 24. marts kl. 13-15
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
Entré 35 kr. Billetter købes på lyngbybib.dk



SUNDHED 
Gåtur og oplæsning 
af litteratur om fysisk 
og mental sundhed. 
Hvem ved – måske 
får du inspiration til et 
sundt liv via naturen 
og litteraturen?

Onsdag den 20. marts kl. 10-11
Mødestedet er Sorgenfri Slot – ved 
P-pladsen foran slottet.
Gratis – bare mød op

NATUR
Gåtur og oplæsning 
af litteratur om natu-
ren. Med på turen er 
en naturvejleder 
Camilla B. Wanscher, 
som fortæller om na-
turen og dyrelivet, vi 
møder undervejs.
Tirsdag den 26. marts kl. 16-17
Mødestedet er indgangen ved 
Stadsbiblioteket.
Gratis – bare mød op

LITTERATUR I 
DET FRI 



NATUR
Gåtur og oplæsning 
af litteratur om natu-
ren. Med på turen er 
en naturvejleder 
Camilla B. Wanscher, 
som fortæller om na-
turen og dyrelivet, vi 
møder undervejs.
Tirsdag den 26. marts kl. 16-17
Mødestedet er indgangen ved 
Stadsbiblioteket.
Gratis – bare mød op

VANDRING
Gåtur og oplæs-
ning af litteratur om 
arkæologi og folke-
vandringer. Med på 
turen er arkæolog 
Jeanette Varberg 
(Nationalmuseet), 
som læser op fra sin 
bog Mennesket har 
altid vandret. 
Onsdag den 3. april kl. 17-18
Mødestedet er indgangen ved 
Stadsbiblioteket. Afslutning ved 
Stadsarkivet.
Gratis – bare mød op



TÆNKEPAUSER 
LIVE – SUNDHED
En sund sjæl i et sundt legeme. Det lyder godt, men kræ-
ver sin mand og kvinde. Vi skal skodde smøgerne, have 
seks om dagen, ikke tage en tår over tørsten og få pulsen 
op en halv time dagligt. Pyha, den slags velmenende råd 
er lige til at miste pusten over. Men bare rolig: Lars Thorup 
Larsen, sejlivet sundhedsprofet ved Aarhus Universitet, 
har givet vores ideer om sundhed et sundhedstjek. 

Alt dette bliver uddybet til TÆNKEPAUSER LIVE. Oplev bo-
gen Sundhed omskrevet til monolog og fremført af Nørre-
bro Teater. Efter videnskabsmonologen er der talkshow, 
hvor vært Sebastian Dorset møder Lars Thorup Larsen.

Mandag den 25. marts kl. 19.15-21
Stadsbiblioteket, biblioteksrummet
Entré 100 kr. Billetter købes på lyngbybib.dk. 
Et eksemplar af Tænkepauser-bogen er med 
i billetprisen.



HUNTING FOR 
HEDONIA
FAGLITTERATUR PÅ FILM
Se den dugfriske dokumentar Hunting for 
Hedonia, som tager afsæt i Lone Franks anmel-
derroste bog Lystens pioner. Det er en viden-
skabelig rejse helt ind i hjernen, som undersø-
ger neurokirurgiens seneste landvindinger og 
lægger op til etisk debat. 

Efter filmen taler vi med Lone Frank og filmens 
instruktør Pernille Grønkjær om, hvilke overve-
jelser de har gjort sig i forhold til at levendegøre 
faglitteratur på film og af afsøge videnskabens 
oversete opdagelser og seneste gennembrud. 

Torsdag den 4. april kl. 19
Stadsbiblioteket, Fennebergsalen
Entré 65 kr. Billetter købes på lyngbybib.dk



VIRKELIGHEDEN PÅ 
VRANGEN

VIRKELIGHEDEN PÅ 
VRANGEN

Vi undersøger muligheder og benspænd i den skønlitterære og 
faglitterære genre. Biblioteket har inviteret en række forfattere til 
samtaler om, hvordan de forskellige fortælleformer kan præge 
skriveproces, læseoplevelse og kreativitet. 

KASPAR COLLING 
NIELSEN OG OVE 
KAJ PEDERSEN
Med afsæt i bøgerne Det europæ-
iske forår og Reaktionens tid (ef-
terfølgeren til Konkurrencestaten) 
dykker Kaspar Colling Nielsen og 
Ove Kaj Pedersen ned i national-
romantiske og reaktionære tilbøje-
ligheder, utopier og dystopier og 
staters påvirkning af menneskelig 
adfærd. Kan vi gennemskue vores 
kommende virkelighed ved at fu-
sionere tankerne fra to forfattere, 
der leverer hver deres udlægning 
af samtid og nær fremtid?

Onsdag den 27. marts kl. 19-21 
Stadsbiblioteket, 
Fennebergsalen
Entré 100 kr. Billetter købes 
på lyngbybib.dk



VIRKELIGHEDEN PÅ 
VRANGEN

VIRKELIGHEDEN PÅ 
VRANGEN

Vi undersøger muligheder og benspænd i den skønlitterære og 
faglitterære genre. Biblioteket har inviteret en række forfattere til 
samtaler om, hvordan de forskellige fortælleformer kan præge 
skriveproces, læseoplevelse og kreativitet. 

ANNE LISE 
MARSTRAND- 
JØRGENSEN OG 
KAREN FASTRUP
Kan litteraturen komme os til und-
sætning, når psykiske lidelser skal 
beskrives og begribes? Karen 
Fastrup (Hungerhjerte) og Anne 
Lise Marstrand-Jørgensen (Sorgens 
grundstof og En flod skal være i 
bevægelse) har skrevet om det 
svære, tabubelagte emne, som 
selv videnskaben har svært ved at 
forstå. Med egne erfaringer i ryg-
gen udforsker de emnet i skønlitte-
rære, autofiktive og samtalende 
formater, hvilket har resulteret i vidt 
forskellige bøger.

Lørdag den 6. april kl. 14-16 
Stadsbiblioteket, Fennebergsalen
Entrè 100 kr. Billetter købes på 
lyngbybib.dk

      Arrangementet er      
      lavet i samarbejde med 

Den faglitterære gruppe     ,
 Dansk forfatterforening.



STJERNE-
LITTERATUR 
FOR BØRN
Tag med på en tur ud i rummet. Inden 
afgang bliver alle iført et personligt rum-
badge og anvist en plads på fartøjet. 
Undervejs på turen fortæller vi historier 
om stjerner, planeter og rumrejser, og vi 
læser op fra bøger, der kan gøre os 
klogere på universet. 

Rumskibet afgår tre gange og for at 
sikre, at så mange børn som muligt får 
chance for en rumrejse, kan der kun 
komme én voksen med per barn. Arran-
gementet varer 45 minutter.

Oplevelsen foregår i et oppusteligt pla-
netarium fra Kroppedal Museum.

Lørdag den 30. marts kl. 10, 11.30 og 13
Stadsbiblioteket, Biblioteksrummet
Gratis - tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Alder: 5-8 år.



VERDENS 
FARLIGSTE 
DYR
SHOW MED
SEBASTIAN KLEIN
Ved du, hvilke dyr, der er de absolut 
farligste i verden? Og hvad du skal 
gøre, hvis du møder dem? Sebastian 
Klein fortæller om nogle af de dyr, der 
er med i hans bog Verdens 100 farlig-
ste dyr. Alt fra tunge giganter og hur-
tige dræbermaskiner til små kryb og 
giftige snigere. Vi skal både se dem 
på film og i virkeligheden. Og så får 
du gode råd til, hvornår du skal rea-
gere ved at fryse til is og stå helt stille 
eller spæne alt, hvad du kan. 

Tør du godt komme? Tør du lade 
være? 

Efter showet kan du købe Sebastian 
Kleins bøger og få en ægte autograf.

Lørdag den 6. april kl. 12-14 
Stadsbiblioteket, biblioteksrummet
Entré 35 kr. for børn, 
65 kr. for voksne.
Billetter købes 
på lyngbybib.dk
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PRAKTISK 
INFORMATION
BILLETSALG 
Billetter kan købes på lyngbybib.dk eller på biblio-
teket i åbningstiden fra mandag den 11. februar kl. 
12. Priserne står oplyst i programmet ved hvert ar-
rangement. 

PARTOUTKORT
Hvis du ønsker at deltage i flere arrangementer, 
kan du med fordel købe et partoutkort, som giver 
adgang til samtlige arrangementer på festivalen. 
Partoutkort til alle arrangementer koster 200 kr. 
Du skal dog huske at bestille billetter til de arrange-
menter, du ønsker at deltage i.

BOGSALG OG SIGNERING
Efter arrangementet vil der være mulighed for at 
købe bøger samt at få dem signeret af forfatteren.

MAD OG DRIKKE
Der vil være mulighed for at købe mad, såfremt 
arrangementet ligger i caféens åbningstid. Der vil 
være salg af drikkevarer til alle voksenarrangemen-
ter.

FAGLITTERÆR FESTIVAL
Stadsbiblioteket i Lyngby
Lyngby Hovedgade 28
2800 Kgs. Lyngby
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Onsdag den 20. marts kl. 10-11
Litteratur i det fri SUNDHED

Torsdag den 21. marts 18.30-21
Festival kickoff: debat om faglitteraturens rolle i samfundet

Fredag den 22. marts kl. 8.30-9.20
Wake-up call med Anja Leighton

Fredag den 22. marts kl. 16-18
Du store verden 

Uffe Ellemann-Jensen og Mogens Lykketoft 

Lørdag den 23. marts kl. 15-17 
Kim Larsen - Mine unge år

Søndag den 24. marts kl. 13-15
Verdenskort

Mandag den 25. marts kl. 19.15-21
TÆNKEPAUSER LIVE – Sundhed

Tirsdag den 26. marts kl. 16-17
Litteratur i det fri NATUR

Onsdag den 27. marts kl. 19-21 
Virkelighed på vrangen 

Kaspar Colling Nielsen og Ove Kaj Pedersen

Fredag den 29. marts kl. 8.30-9.20
Wake-up call med Dennis Nørmark

Lørdag den 30. marts kl. 10, 11.30 og 13
StjernelitteraTUR for børn

Onsdag den 3. april kl. 17-18
Litteratur i det fri VANDRING

Torsdag den 4. april kl. 19
Hunting for Hedonia med Lone Frank 

Fredag den 5. april kl. 8.30-9.20
Wake-up call med Carsten Jensen

Lørdag den 6. april kl. 12-14 
Verdens farligste dyr med Sebastian Klein

Lørdag den 6. april kl. 14-16 
Virkelighed på vrangen 

Anne Lise Marstrand-Jørgensen og Karen Fastrup




