
 

 

9  mei  -‐  Scandinavische  avond  
  
In  mei  vindt  een  bijzondere  BorderKitchenavond  plaats  met  drie  topauteurs  uit  Scandinavië:  Johan  
Harstad,  Dorthe  Nors  en  Gunnhild  Øyehaug  bespreken  hun  recent  verschenen  boeken.  
  
De  Noorse  Johan  Harstad  (1979)  vestigde  zijn  naam  al  met  zijn  roman  Buzz  Aldrin,  waar  ben  je  
gebleven?.  Zijn  meest  recente  roman  Max,  Mischa  &  het  Tet-‐offensief    (2017)  werd  juichend  
ontvangen  door  pers  en  publiek  en  gaat  over  de  ontheemde  toneelregisseur  Max  Hansen,  die  als  
puber  vanuit  Noorwegen  naar  Amerika  emigreert.  In  kunstenares  Mischa,  acteur  Mordecai  en  
Vietnamveteraan  Owen  vindt  hij  dierbare  lotgenoten.  De  roman  is  genomineerd  voor  de  Europese  
Literatuurprijs  2018.    
De  Deense  Dorthe  Nors    (1970)  brak  internationaal  door  met  de  verhalenbundel  Karateslag.  Haar  
onlangs  verschenen  roman  Spiegel  spiegel  schouder  gaat  over  Sonja,  die  op  haar  veertigste  eindelijk  
de  stap  zet  om  rijlessen  te  nemen.  Ze  is  vertaalster  van  Zweedse  thrillers  en  haar  sociale  kring  
beperkt  zich  tot  haar  zweverige  massagetherapeut  en  haar  kwebbelzieke  rij-‐instructrice.    De  roman  
werd  met  lovende  recensies  ontvangen,  en  kreeg  5  sterren  van  de  Volkskrant.  Spiegel  spiegel  
schouder  staat  op  de  shortlist  van  de  Man  Booker  International  Prize.  
De  Noorse  Gunnhild  Øyehaug  (1975)  schetst  in  haar  lichtvoetige  en  precieze  stijl  kwetsbare  
personages,  die  verstrikt  raken  in  hun  eigen  tekortkomingen.  Zo  is  er  de  vrouw  die  op  de  vooravond  
van  haar  negentigste  verjaardag  een  onheilspellende  droom  heeft.  In  een  verhaal  dat  barst  van  
jeugdig  verlangen  kijkt  een  meisje  jaloers  naar  haar  oudere  nichtje.  Een  hert  dat  steeds  dichter  naar  
de  rand  van  het  een  bos  trekt,  in  de  hoop  zo  eindelijk  te  worden  opgemerkt,  speelt  de  hoofdrol  in  
weer  een  ander  verhaal.  Haar  verhalenbundel  Knopen  zal  in  april  verschijnen.  

De  auteurs  worden  in  het  Engels  geïnterviewd  door  Hans  Bouman  en  Rosan  Hollak.      
  
  
Datum:     Woensdag  9  mei  
Aanvang:   20:00  
Locatie:     Zaal  3  

De  Constant  Rebecqueplein  20A,  Den  Haag  
Prijs  ticket:     €  12,50  per  stuk,  te  koop  via  www.borderkitchen.nl  [link  plaatsen].  
  
Kijk  hier  voor  meer  informatie.  
  


