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Caféen er åben alle ugens dage
MANDAG-ONSDAG 10:00-22:00

TORSDAG-LØRDAG 10:00-24:00/02:00
SØNDAG 10:00-16:00

Foreningen
Studenterhus ODENSE

Amfipladsen 6
5000 Odense C

info@studenterhus.dk
www.studenterhus.dk

 

Mesterlig ordkesteri vil fylde Odenses gader i den syvende, 
flyvende udgave af SPOKEN WORD FESTIVAL. Oplev 
ordrige originaler og talebands give litteraturen krop til 
dine spidsede sanser. Årets festival har sat en inspirations-
overskrift ved navn UNGDOM. Vi skal se og smage ordene 
- de samme som vi hver dag beskriver og forstår os selv og 
verden med - ramle sammen i nye sammenhænge. 

Debat - battle - samtale - slam poetry - pop-up - rapshows -  
digtoplæsninger - der vil være MANGE udgaver af det talte 
ord i Odense i denne bevidsthedsudvidende uge.  
Fra både de nyeste talende talenter og 
Tordenskjolds sprogsoldater. 

VEL MØDT!

Per Vers
Kunstnerisk konsulent

Betina Følleslev
Festivalleder

PRAKTISK INFO

BILLETSALG:

www.tikko.dk

Pris: Se under det enkelte arrangement. Tilmelding og pladsreservation kan være 
nødvendig ved enkelte arrangementer, ligesom det anbefales at købe billetten i 
forsalg for at sikre sig en plads. Flere billetter kan desuden købes med studierabat 
i forsalg. Pay What You Want er et nyt tiltag til udvalgte af vores arrangementer. 
Her vælger du selv hvad eller om du vil betale (donation). 

SPØRGSMÅL OM BILLETSALG OG RESERVATION
mail@spokenwordfestival.dk 

D: Dør   F: Forsalg  S: Studerende

Spoken Word Festival
Foreningen Studenterhus Odense
Amfipladsen 6, st.
5000 Odense C

”Af ORD er du opstået, 
til ORD skal du blive...”



Sprudl med på

FACEBOOK:
http://tiny.cc/swf16

INSTAGRAM:
@spokenwordfestival

#SWF16
#whitelipsspeaking 

#sætordpådinby

#spokenwordfestival

Følg med på
FACEBOOK og INSTAGRAM 

når vi hele festivalen igennem 
sprudler med ord og billeder
 i en bevidsthedsudvidende 

strøm af oplevelser i 
ungdommens tegn .



SALEM - KONCERT & 
SKÆBNEFORTÆLLINGER
18. August Kl. 20.00- 22.30
STED: Studenterhus Odense
ENTRÉ: D: 120 kr. / F: 90 kr. / S: 50 kr.
Med bombastisk orkestrerede landskaber af 
lyd, intim natklub-dekadence og rå, akustisk 
ærlighed har Salem skabt deres helt egen 
lyd. Salem er sjældne gæster på den danske 
livescene, men når de optræder, udfordrer de 
rammerne for den traditionelle rockkoncert 
med deres medrivende og bloddryppende 
skæbnefortællinger, der denne aften er et 
sammenhængende værk, hvor vi i fælles-
skab kommer til at udforske ungdommen 
som fænomen.

— Arrangeres i samarbejde med 
    Songwriters Circle

POETRY SLAM
19. August Kl. 20.00 -23.00
STED: Studenterhus Odense
ENTRÉ: D: 60 kr. / F: 30 kr.
Vi byder på lyrik i kampuniform - humor, rytme, 
tristesse og skarpt tankespind som treminutters 
performances. Oplev grænsesøgende, politisk 
og personlig poesi i selskab med fynske poeter. 
Aftenens tema er Vild Ungdom – Herfra min 
verden går! 
Tilmelding på www.psfyn.dk

— Arrangeres i samarbejde med PS Fyn

RETORIK BATTLE
20. August Kl. 20.00-22.00
STED: Studenterhus Odense
ENTRÉ: D: 50 kr. / F: 30 kr.
Det bliver med knivskarp retorisk snilde og med 
argumentationen som våben, når deltagerne 
skal fægte sig frem til titlen som bedste retor-
iske taler. Oplev appetitlig argumentation fra no-
gle af de dygtigste talere på Københavns Universitet. 
Værter: Mathias Stilling og Rasmus Rudbæk.

GRISEFORTÆLLINGER 
& EVENTYR
Mandag d. 22.8 Kl. 15, og 16.30 
Onsdag d. 24.8 Kl. 14, 15 og 17.00 
Fredag d. 26.8 Kl. 14, 15 og 17.00 
Lørdag d. 27.8 Kl. 11, 12 og 13.00
STED: AMFIPLADSEN
ENTRÉ: GRATIS
Børn og barnlige sjæle kan opleve Else Marie 
Kristensen fortælle eventyr og andre gode 
historier med og om de to små grise, Torben og 
Kirsten. Mens Else fortæller, har du mulighed for 
at komme helt tæt på kælegrisene. 

— Arrangeres i samarbejde med 
    Brandts  Passage og HCA Festivals

DRØMMEN OM AT FLYVE 
– PAPIRFLY & POETRY 
PERFORMANCE
23.-27. August Kl. 15.30-16.00
STED: AMFISCENEN & 
ALTANEN VED BRANDTS
ENTRÉ: GRATIS
I forbindelse med Brandts udstilling “The Dream 
of Flying” kan du fra tirsdag til lørdag i festivalu-
gen opleve flyvende lyriske drømme blive sendt 
af sted fra Brandts balkon ud over Amfiscenen! 
Det sker med kunstfærdige og fantasifulde 
papirfly med digte gemt under vingerne, alt 
sammen ledsaget af levende poesi performet af 
poetry slammere fra PS Fyn. 

—  Arrangeres i samarbejde med Brandts, 
    PS Fyn og HCA Festivals

FØR & UNDER 
FESTIVALEN

ÅBNING AF SPOKEN 
WORD FESTIVAL 2016
Kl. 15.30-17.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: GRATIS
Kom til officiel åbning af Spoken Word Festival, 
når vi åbner dørene til en ordrig festivaluge i 
Odense. Kulturudvalgets næstformand Peter 
Rahbæk Juel byder velkommen, mens rapper 
Per Vers og regerende Danmarksmester i 
poetry slam Emil Nygård giver smagsprøver på 
ugens program.

OPEN WORD 
vært: PER VERS
Kl. 17.00-18.30
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: Pay what you want 
Spoken Word Festival afholder Open Word, 
hvor scenen er åben og ordet frit - og derfor 
dit! Rapper og kunstnerisk konsulent Per Vers 
er vært.

HJEMMESTRIKKEDE 
HISTORIER 
Kl. 19.00-21.00
STED: TEKSTILVÆRKSTEDET 
KULTURMASKINEN 
ENTRÉ: D: 30 kr.
Oplev historiefortælling med Jens Peter Mad-
sen i Tekstilværkstedets populære strikkeværk-
sted. Du medbringer selv strikkepinde og garn, 
mens Jens Peter fortæller hjemmestrikkede 
historier.

— Arrangeres i samarbejde med 
   Tekstilværkstedet

 

UHA - LIVE 
IMPRO-COMEDY
Kl. 19.30-21.30
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: D: 130 kr. / F: 100 kr. / S: 
75 kr.
Sammen med Teater 95b præsenterer vi 
igen UHA, der leverer aktuel og tempofyldt 
impro-comedy. Intet er planlagt på forhånd, og 
du kan derfor se frem til en fuldstændigt unik 
og underholdende oplevelse!

— Arrangeres af Teater 95b

 “SPROGET FÅR DET 
GLATTE LAGEN” 
Kl. 20.00 -22.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: D: 50 kr. / F: 20 kr. / S: Gratis
Vi sætter sprogets konstante udvikling, særligt 
blandt unge under lup, sammen med sprog-
forsker og forfatter Michael Ejstrup. ”Sproget 
får det glatte lagen”, og “verden er af lava”. Eller 
hvad siger du? Per Vers bidrager med underhol-
dende, improviserede eksempler og ordkideer 
undervejs.



Chirine el Ansary
Frankrig
Serap Güven
Belgien
Raphael Rodan
Holland
Dominic Kelly
England
Vigga Bro 
Danmark

Fortællekunst 
i Fyrtøjet 25.- 27. august

Dominic KellyVigga Bro

Chirine el Ansary

Gratis entré

Find hele  
programmet  

på  
internatio- 

nalefortaelle 
dage.dk

LITTERATURTIMEN feat. 
NIELS S. JØRGENSEN
Kl. 16.00-17.30
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: Pay what you want
Kan romanen overleve i en tid, hvor antallet 
af Youtube-kanaler og streamingtjenester er 
nærmest uendelige? Det forsøger cand.mag. i 
Litteraturvidenskab Niels S. Jørgensen at svare 
på, når du inviteres med på en litterær rejse fra 
1960’erne og frem til nutiden.

OPEN WORD vært: 
JENS PETER MADSEN
Kl. 18.00-19.30
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: Pay what you want 
Kom til Open Word, hvor er scenen åben og 
ordet frit - og derfor dit! Historiefortæller Jens 
Peter Madsen er vært.

TO SLAGS MØRKE 
feat. KRISTINA 
HOLGERSEN FRIT 
EFTER HELLE HELLE
Kl. 20.00-22.00
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: D: 80 kr. / F: 50 kr. / S: 30 kr.
Oplev litterær pop med musiker og sangskriver 
Kristina Holgersen, der har forvandlet udpluk fra 
Helle Helles værker til det anmelderroste album 
”To slags mørke”. 

COMEDY OPEN 
MIC DELUXE
Kl. 20.00-23.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: D: 100 kr. / F: 70 kr. / S: 50 kr.
Få rørt lattermusklerne og mød et udvalg af 
de bedste lokale komiske talenter, samt en 
håndfuld professionelle komikere, når vi byder 
indenfor til Studenterhusets populære Comedy 
Open Mic - her i en deluxe udgave. Aftenens 
vært er Molly Thornhill.

— Arrangeres i samarbejde med Studenterhus          
   Odense, Marie Toft Projects og HCA Comedy 
Festival

OPEN WORD 
vært: RUDBÆK 
Kl. 21.00-23.00
STED: UTEATER
ENTRÉ: Pay what you want 
Kom til Open Word, hvor scenen er åben 
og ordet frit - og derfor dit! Rapper 
Rasmus Rudbæk er vært.



SUMPPLANTE ELLER 
MØNSTERBRYDER – OM 
DEN UNGE ANDERSEN
Kl. 18.30-19.30
STED: MOMENTUM
ENTRÉ: Pay what you want 
Kom ind bag facaden på en af datidens helt 
store mønsterbrydere, der beskrev sig selv som 
en sumpplante, der havde rødderne dybt nede 
i mudderet, mens toppen stræbte efter lyset og 
solen – uden at kunne nå den! I foredraget vil 
Professor Johs. Nørregaard Frandsen, gennem 
fortællingen om H.C. Andersens sære karriere, 
give nogle karakteristika af hans samtid, samt 
begreber som barndom og ungdom på hans tid. 
Foredraget foregår før den hæsblæsende fores-
tilling “H.C. Andersens samlede eventyr”.

MADS MOURITZ TRIO    
Kl. 20.00-22.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: D: 70 kr. / F: 40 kr. / S: 30 kr.
Oplev den anmelderroste komponist og musiker 
Mads Mouritz, der er kendt for sit samarbejde 
med nogle af landets førende digtere. Nu er 
Mouritz gået solo og spiller her sange fra sit nye 
album samt fra bagkataloget.

— Arrangeres i samarbejde med Studenterhus 
Odense

SKUD FRA HOFTEN - 
feat. SPECIALKLASSEN
& PER VERS
Kl. 20.30-22.30
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: D: 180 kr. / F: 150 kr.
Oplev impro-comedy konceptet 
“Skud Fra Hoften”, et unikt improviseret 
show, fremført af impro-comedygruppen 
Specialklassen og freestylerapper Per Vers. 
Det bliver et helt særligt show, som ingen har 
oplevet før. 

— Arrangeres i samarbejde med Teater 95b

ARTIST TALK 
feat. PER VERS
Kl. 12.30-14.00
STED: ODENSE FAGSKOLE 
(Kantinen)
ENTRÉ: GRATIS
Sammen med Odense Fagskole præsenterer 
vi igen Artist Talk, denne gang med rapper og 
ord-opfinder Per Vers, der vil fortælle om sit 
arbejde med ord og performance 
som omdrejningspunkt.

— Arrangeres i samarbejde med Odense 
Fagskole

LØVENS GAB - MASTER-
CLASS MED PER VERS
Kl. 16.00-18.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: GRATIS, 
KRÆVER TILMELDING
Du har her muligheden for at præsentere en 
performance af eget tekstmateriale for rapper 
og ordsmed Per Vers. Vil du være med, så 
send en mail med din udvalgte tekst til 
mail@spokenwordfestival.dk, og du vil høre 
nærmere, hvis du er blandt de udvalgte.

FILOSOFISK TIME #1
Kl. 17.00-18.00
STED: STUDIESTUEN
ENTRÉ: Pay what you want 
Oplev en af Odenses filosofiske mestre i et kort 
oplæg om eftertænksomme og forunderlige 
emner og deltag selv i debatten. Dagens 
emne er Oprør.

// FILOSOFISK TIME #2
TID: 25. August kl. 17-18
STED: STUDIESTUEN
ENTRÉ: Pay what you want (or PWYW) 
Oplev en af Odenses filosofiske mestre i et kort 
oplæg om eftertænksomme og forunderlige 
emner og deltag selv i debatten.

//  CROSSOVER #2016
TID: 25. August kl. 17-19
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: D: 50 kr. / F: 20 kr. / S: GRATIS
Vi inviterer igen indenfor til cross-over, hvor 
tre kunstnere mødes og udfordrer hinanden 
på tværs af genre. Denne eftermiddag kan du 
opleve mødet mellem forfatter og digter Tine 
Enger, debuterende forfatter Daniel Boysen og 
den lokale rapper Rasmus Rudbæk.

// PLIGTEN KALDER
TID: 25. August kl. 19.00-21.30
STED: AMFISCENEN
ENTRÉ: Pay what you want (or PWYW) 
Der er lagt i kakkelovnen til en magisk aften, 
når vi præsenterer Pligten Kalder, der består af 
journalisten Torben Steno, rocksangeren Johan 
Olsen, kendt fra Magtens Korridorer, og saxo-
fonisten Peter Jessen. Før koncerten kan man 
opleve pop-up beatpoesi med Claus Høxbroe.

// Arrangeres i samarbejde med Studenterhus 
Odense og HCA Festivals

// ORDET FANGER 
TID: 25. August kl. 19-22
STED: PEN & PAPIR
ENTRÉ: D: 60 kr. / F: 30 kr. / S: 30 kr.
Vi præsenterer dette populære lyrikarrange-
ment i samarbejde med bogbutikken Pen & 
Papir. Kom frit med dine kladderim, fuldvoksne 
digte eller spændende ord, der bare skal siges 
højt. Alle er velkomne, når Ordet Fanger! Jona-
than Christensen er vært.

// COMEDY OPEN MIC
TID: 25. August kl. 20-22.30
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: GRATIS
Kom og få rørt lattermusklerne, når vi slår 
dørene op for de bedste lokale komikere. 
Måske er du en af dem?
// Arrangeres af Teater 95b

// BISSE (SOLO)
TID: 25. August kl. 23-24
STED: STUDENTERHUS ODENSE

ENTRÉ: D: 70 kr. / F: 40 kr. / S: 30 kr.
Oplev en kombineret solokoncert  og spoken 
word performance med denne oprørske 
og spændende artist, Bisse alias Thorbjørn 
Radisch, der tager os med på en sjæleudkræn-
gende rockrejse gennem ord og musik.KÆRE DAGBOG + 

ÅBEN SCENE
Kl. 21.00-23.00
STED: UTEATER
ENTRÉ: D: 30 kr.
Find dine gamle dagbøger frem og læs op fra 
dengang, du oplevede din første forelskelse 
eller slog dine knæ, da du faldt på rulleskøjter. 
Vi inviterer indenfor til en intim og underhol-
dende aften - med dine hemmelige ord og 
minder som omdrejningspunkt.

COMEDY LATE 
NIGHT OPEN MIC
Kl. 22.30- 02.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: Pay what you want 
Spoken Word Festival og HCA Comedy Festivals 
inviterer til underholdende comedy-afterparty 
på Studenterhuset, der er en uforudsigelig late 
night open mic med både lokale og profes-
sionelle komikere. Aftenens vært er Brian Mørk.

— Arrangeres i samarbejde med Studenterhus 
Odense, Marie Toft Projects og HCA Comedy 
Festival



FILOSOFISK TIME #2
Kl. 17.00 -18.00
STED: STUDIESTUEN
ENTRÉ: Pay what you want 
Oplev en af Odenses filosofiske mestre i et kort 
oplæg om eftertænksomme og forunderlige 
emner og deltag selv i debatten.

CROSSOVER #2016
Kl. 17.00-19.00
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: D: 50 kr. / F: 20 kr. / S: Gratis
Vi inviterer igen indenfor til cross-over, hvor 
tre kunstnere mødes og udfordrer hinanden 
på tværs af genre. Denne eftermiddag kan du 
opleve mødet mellem forfatter og digter Tine 
Enger, debuterende forfatter Daniel Boysen og 
den lokale rapper Rasmus Rudbæk.

PLIGTEN KALDER
(Poetisk support: 
Claus Høxbroe)
Kl. 19.30-21.30
STED: AMFISCENEN
ENTRÉ: Pay what you want 
Der er lagt i kakkelovnen til en magisk aften, 
når vi præsenterer Pligten Kalder, der består af 
journalisten Torben Steno, rocksangeren Johan 
Olsen, kendt fra Magtens Korridorer, og saxo-
fonisten Peter Jessen. Før koncerten kan man 
opleve pop-up beatpoesi med Claus Høxbroe.

— Arrangeres i samarbejde med Studenterhus 
Odense og HCA Festivals

ORDET FANGER 
Kl. 19.00-22.00
STED: PEN & PAPIR
ENTRÉ: D: 60 kr. / F: 30 kr. / S: 30 kr.

Vi præsenterer dette populære lyrikarrange-
ment i samarbejde med bogbutikken Pen & 
Papir. Kom frit med dine kladderim, fuldvoksne 
digte eller spændende ord, der bare skal siges 
højt. Alle er velkomne, når Ordet Fanger!
Jonathan Christensen er vært.

COMEDY OPEN MIC
Kl. 20.00-22.30
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: GRATIS
Kom og få rørt lattermusklerne, når vi slår 
dørene op for de bedste lokale komikere. 
Måske er du en af dem?

— Arrangeres af Teater 95b

BISSE (SOLO)
Kl. 23.00-24.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: D: 70 kr. / F: 40 kr. / S: 30 kr.
Oplev en kombineret solokoncert  og spoken 
word performance med denne oprørske 
og spændende artist, Bisse alias Thorbjørn 
Radisch, der tager os med på en sjæleudkræn-
gende rockrejse gennem ord og musik.

AF WILLIAM SHAKESPEARE

STORE SCENE 
1. - 24. SEPT.

WWW.ODENSETEATER.DK

Reserver uge 34
Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Følg os på             #hcafestivals

I samarbejde med

TORS
25/8
19:00

PLIGTEN KALDER

AMFISCENEN ENTRÉ:PWYW

M/ TORBEN STENO, 
JOHAN OLSEN & 
PETER JESSEN

SPOKEN WORD FESTIVAL



STORY SLAM 
WORKSHOP
Kl. 16.30-18.00
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: GRATIS
Hvordan fortæller man den gode historie, 
fanger folks opmærksomhed, skaber intensitet 
og vækker følelser hos publikum? Kom og lær 
mere, når Spoken Word Festival inviterer til 
fortælleworkshop ledet af historiefortæller 
Maria Junghans.

SØREN ULRIK THOMSEN 
- OM UNGDOM OG TID 
I SIT FORFATTERSKAB*
Kl. 16.30-18.00
STED: VOLLSMOSE KULTURHUS
ENTRÉ: D: 70 kr. / F: 40 kr. / S: 30 kr.
Forfatter og digter Søren Ulrik Thomsen læser 
op af sin seneste udgivelse “En hårnål klemt 
inde bag panelet” og reflekterer over temaet 
ungdom og begrebet tid gennem sit mangeårige 
forfatterskab i samtale med lektor Jon Helt 
Haarder. Snyd ikke dig selv for en eftermiddag 
i selskab med en af landets førende indenfor 
sit felt. 

 * Billet gælder også til Ørene i Maskinen kl. 
18.30

— Arrangeres i samarbejde med 
Vollsmose Kulturhus.

FILOSOFISK TIME #3
Kl. 17.00-18.00
STED: STUDIESTUEN
ENTRÉ: Pay what you want
Oplev en af Odenses filosofiske mestre i et kort 
oplæg om eftertænksomme og forunderlige 
emner og deltag selv i debatten. Dagens emne 
er uvidenhed, med udgangspunkt i fortællingen 
om Klods Hans.

ØRENE I MASKINEN 
– Digter-podcast om 
verden, i verden*
Kl. 18.30-20.00
STED: VOLLSMOSE KULTURHUS
ENTRÉ:  D: 70 kr. / F: 40 kr. / S: 30 kr.
Vi præsenterer live podcast performance med 
de to lokale ordsmede Shawnø og Jonathan 
Christensen, når de præsenterer spoken word 
konceptet Ørene i Maskinen.

* Billet gælder også til Søren Ulrik Thomsen 
kl. 16.30.

— Arrangeres i samarbejde med 
Vollsmose Kulturhus

KASPER SPEZ 
(Poetisk support: 
Emil Nygård)
Kl. 19.30-22.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE 
ENTRÉ: D: 110 kr. / F: 80 kr. / S: 60 kr.
Spezs unikke udgave af dansk rap kan fænge, 
men ikke fordøjes, ved første skæve ordbillede. 
Oplev et af dansk hip-hops mest respektere-
de navne. Musikken rykker ved hip-hoppens 
grænser og byder på tiltalende og udfordrende 
sange. Danmarksmesteren i Poetry Slam Emil 
Nygård sørger for poetisk support 
før koncerten.

STORY SLAM
Kl. 20.00-22.30
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: D: 60 kr. / F: 30 kr.
“Vild Ungdom” er temaet, når vi inviterer talent-
fulde fortællere til story slam. Du kan også være 
med og dele en vild, skør eller skæv historie 
fra din egen ungdom. Story slam ledes af den 
erfarne historiefortæller Maria Junghans, der 
også står bag Story Slam i Odense.

LOLA BAIDEL
Kl. 20.00-21.30
STED: STUDIESTUEN
ENTRÉ: D: 60 kr. / F: 30 kr. / S: 30 kr.
Oplev digteren Lola Baidel, der med sin debut i 
1977 fik en særlig plads i dansk litteraturhistorie. 
Med sine over 100.000 solgte digtsamlinger blev 
Baidel talerør for en hel ungdomsgeneration. I 
StudieStuen læser Baidel op af hendes nyeste 
digtsamling “Uden Videre” - hendes første i 
mere end 30 år!

OPEN STAGE 
CROSS OVER       
Kl. 22.30 - 02.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: Pay what you want 
Spoken Word Festival leger i år med en ny og 
anderledes cross-over. Vi sørger for musikken, 
mens du har muligheden for at improvisere, 
kaste med ord og freestyle på tværs af genrer - 
live! Alle er velkomne - også dig med saxofonen!



MEET THE STORYTELLER 
- RAPHAEL RODAN
Kl. 10.00-12.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: GRATIS
Kom til fortælleworkshop med Raphael Rodan! 
Som performer og workshopleder ønsker han 
at bruge fortællingen til at bringe folk sammen 
i en søgen efter vores fælles menneskelighed. 
Oplev Raphael fortælle historier og hør om hans 
arbejde med at overvinde konflikter gennem 
historiefortælling.

— Arrangeres af Internationale Fortælledage

POESI PÅ ÅEN med 
NIELS SKOUSEN
Kl. 11.00-12.00 & kl. 13.00-14.00
STED: ODENSE AAFART
ENTRÉ: D: 150 kr. / F: 130 kr. 
”Herfra hvor vi står” lyder titlen på en af Niels 
Skousens sange, der om nogen fanger ånden 
i en tid med ungdomsoprør og en verden i 
forandring. Titlen og teksten er stadig relevant i 
2016, og nu kan du opleve denne unikke musiker, 
sangskriver og forfatter, der både vil spille 
sange nye som fra bagkataloget og læse op af 
sine erindringer fra sin selvbiografi “Herfra hvor 
jeg står”, når vi gentager sidste års store succes 
“Poesi på åen”.

Billetsalg på http://www.visitfyn.dk/book-
ing/12900

— Arrangeres i samarbejde med Odense Aafart

RUS (REN UTILSLØRET 
SANDHED) 
Kl. 12.30-14.30
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: D: 80 kr. / F: 50 kr.
Oplev Maria Junghans fortællekoncept RUS 
(Ren Utilsløret Sandhed). Her inviteres fire 
fortællere med hver deres historie, hvor de må 
udleve deres vildeste drømme og mest bizarre 
forestillinger. Publikum inviteres til at vurdere 
hvor stor en del, der er sandhed!

ODENSE LÆSER
Kl. 12.30-14.30
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: Pay what you want
Hvilken bog læser du netop nu? Hvordan gør 
den indtryk på dig og din verden? Del dine 
læseoplevelser med andre i Odense, når vi 
inviterer til interaktiv læseklub.

— Arrangeres i samarbejde med Odense 
Centralbibliotek

CAND. HIPHOP feat. 
PER BYLUND KJAER**
Kl. 12.30-14.00
STED: VOLLSMOSE KULTURHUS
ENTRÉ: D: 60 kr. / F: 30 kr. / S: 30 kr.
Hvorfor lyder hiphop musikken, som den gør, 
og hvordan opstod genren egentlig? Hvad er 
det for et kulturelt arvegods, der har ”farvet” 
genren? Få svarene, når cand.mag. i amerikan-
ske studier og hiphop specialist Per Bylund 
Kjaer tager os med på en rejse tilbage til hiphop 
musikkens fødsel og dykker ned i genrens 
kulturelle DNA.

 ** Billet gælder også til Bag om byens unge 
rappere samt Beta Battles.

— Arrangeres i samarbejde med Vollsmose 
Kulturhus

BETA BATTLES (RAP 
SLAM PERFORMANCE)**
Kl. 16.00-17.00
STED: VOLLSMOSE KULTURHUS
ENTRÉ: D: 60 kr. / F: 30 kr. / S: 30 kr.
Oplev Beta Battles, som er en kort forsmag på 
Rap Slam Battles, når vi for 3. gang inviterer 
Odense indenfor til en dyst på ord mellem to 
kombattanter - rappere, stand-up komikere, 
poetry slammere og andre med ordet i 
deres vold.

** Billet gælder også til Cand. HIPHOP samt Bag 
om byens unge rappere.

— Arrangeres i samarbejde med Beta Battles og 
Vollsmose Kulturhus

FILOSOFISK TIME #4 
Kl. 17.00-18.00
STED: STUDIESTUEN
ENTRÉ: Pay what you want 
Oplev en af Odenses filosofiske mestre i et kort 
oplæg om eftertænksomme og forunderlige 
emner og deltag selv i debatten.

MENNESKET HAR 
MAGTEN - PATTI SMITH 
I DANSKE NYOVERSÆT-
TELSER (Poetisk sup-
port: Maja Petrea Fox)
Kl. 19.00-21.00
STED: TEATER 95B
ENTRÉ: D: 100 kr. / F: 70 kr. / S: 50 kr.
Oplev denne spændende crossover, hvor 
lydbilledet er tilført klassiske instrumenter og 
knitrende elektroniske flader, med nogle af den 
amerikanske musiker og forfatter Patti Smiths 
stærkeste numre oversat til dansk af forfatter 
og musikformidler Anya Mathilde Poulsen. 
Musikken spilles live af komponist og sanger 
Kristina Holgersen og ensemblet Lydenskab (der 
sidste år besøgte festivalen med Martin Hall). 
Poetisk support leveres før koncerten af den 
unge beatpoet Maja Petrea Fox. 

— Arrangeres i samarbejde med HCA Festivals

BAG OM BYENS UNGE 
RAPPERE - RAP INTER-
VIEW m/ Ahmad Soussi, 
Archetype, Mista Marco 
& Rudbæk**
Kl. 14.30-16.00
STED: VOLLSMOSE KULTURHUS
ENTRÉ: D: 60 kr. / F: 30 kr. / S: 30 kr.
Kom bag stemmerne på en række unge lokale 
rappere, når vi spørger, hvordan rap kan være 
talerør for forskellige samfundslag og klasser. 
De inviterede kommer fra vidt forskellige 
miljøer i Odense og har deres helt egen moti-
vation til det at udtrykke sig gennem musik og 
raptekster. 

** Billet gælder også til Cand. HIPHOP samt 
Beta Battles.

— Arrangeres i samarbejde med Rudbæk og 
Vollsmose Kulturhus

#VildOdense ER? 
KULTURPOLITIK 
MØDER KULTUREN - 
PANELDEBAT
Kl. 15.00-17.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ: GRATIS
Odense Kommune har fået ny kulturpolitik, 
hvor vi opfordres til at skabe urban stemning 
og vilde kulturoplevelser under hashtagget 
#VildOdense. Men hvad menes der egentlig 
med det nye begreb? Sammen med By- og 
Kulturforvaltningen stiller Spoken Word Festival 
spørgsmålstegn ved hvad #VildOdense ER? Vi 
spørger en lokal kulturpolitiker, en kulturprodu-
cent og en kulturaktør! Publikum kan deltage 
aktivt med spørgsmål undervejs. Moderator: 
Lasse Marker. 

— Arrangeres i samarbejde med By- og Kultur-
forvaltningen i Odense Kommune



ORD I ODENSE
Kl. 19.00-22.00
STED: STUDIESTUEN
ENTRÉ: D: 30 kr.
Vi præsenterer igen i år Ord i Odense, som en 
gruppe litteraturstuderende står bag med et 
ønske om at skabe et nærværende rum for 
poeter, prosaister og andre skæve sjæle i byen. 
Ord i Odense byder også på åben scene.

— Arrangeres i samarbejde med 
Ord i Odense og StudieStuen

TAKforSIDST
(Poetisk support: 
Anne Katrine Rask)
Kl. 20.00-22.00
STED: STUDENTERHUS ODENSE
ENTRÉ:  D: 80 kr. / F: 50 kr. / S: 40 kr.
Oplev selvsikker og farverig gør-det-selv-atti-
tude med det debuterende pigeband 
TAKforSIDST, der leverer skæve og bramfri 
tekster, ærlige og uperfekte historier - og ikke 
mindst vanvittigt catchy pop!
Poetisk support leveres før koncerten af poetry 
slammer Anne Katrine Rask, der med sine 
sensuelle digte og feminine charme skaber et 
særligt rum, hvor fantasi og billeder får frit spil.

— Arrangeres i samarbejde 
med Songwriters Circle

RAP SLAM BATTLES 
#18: SWF III ***
Kl. 23.00 - 01.00
STED: Studenterhus Odense
ENTRÉ: D: 100 kr. / F: 70 kr. / S: 50 kr.
Det bliver en leg med ord som aldrig før, når 
Rap Slam Battles vender tilbage til Spoken Word 
Festival, denne gang for at lukke festivalen 
med et brag af et show. Rap Slam Battles er en 
dyst på ord mellem to kombattanter - rappere, 
stand-up komikere, poetry slammere og andre 
med ordet i deres vold.

 *** Billet gælder ligeledes til alle øvrige rap-
arrangementer i Vollsmose Kulturhus d. 27. 
august så længe der ikke er udsolgt.

Reserver uge 34
Se hele programmet og køb billetter på hcafestivals.dk
Følg os på             #hcafestivals

I samarbejde med
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MENNESKET 
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PATTI SMITH I DANSKE NYE 
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Billetsalg: www.tikko.dk
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PER VERS PÅ ODENSE FAGSKOLE
Vil du med til artist-talk med Per Vers? 

Odense Fagskole har inviteret rap-
peren og ordkunsteren på besøg og vi 
glæder os til at høre ham fortælle om 
kreativt sprogbrug og velvalgte ord.

På fagskolen er vi eksperter i de 
kreative fag, og vi elsker at møde 
folk, der arbejder professionelt med 
kreativitet, kunst og kultur.
Kom og vær med! Arrangementet er 
gratis og åbent for alle der har lyst.

Tid: Onsdag den 24. august, kl. 12.30-13.30
Sted: Odense Fagskole, Ørstedsgade 28, 5000 Odense C
Se mere på ofag.dk, Facebook og Instagram

GRATIS ARRANGEMENT:



Følg os på de sociale medier:

Facebook
Instagram @spokenwordfestival
#spokenworfestival #whitelipsspeaking #sætordpådinby #swf16

LÆS MERE PÅ:
www.spokenwordfestival.dk

SKRIV TIL OS PÅ:
mail@spokenwordfestival.dk
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