
PRESSEMEDDELELSE                            Aarhus, 22. januar 2018 

Aarhus får en ny stor litteraturfestival 

Der er godt nyt til alle litteraturelskere i Danmark. I juni 2018 lancerer Aarhus Litteraturcenter, Aarhus 

Kommune og Folkeuniversitetet i Aarhus en ny stor international litteraturfestival, der i 11 dage vil fylde 

Smilets By med litteraturarrangementer.  

Aarhus kommer til at summe af dansk og international litteratur, når byens nye internationale 

litteraturfestival, LiteratureXchange, løber af stablen 14. – 24. juni 2018. Festivalen vil foregå i hele byen på 

cafeer, på tage og på kulturinstitutioner som Dokk1, Godsbanen, ARoS og i Midtbyens Kirker.  

”Det er vigtigt, at byens kulturliv fortsat udvikler sig, tænker stort og ikke mindst, at den i lyset af 

Kulturhovedstad 2017 bliver ved med at tænke internationalt. Det er derfor afgørende  med initiativer som 

dette og det glæder mig, at der kommer forfattere ikke kun fra Europa men også fra Mellemøsten, Asien, 

Afrika og Syd- og Nordamerika til festivalen. Dermed kan publikum i Aarhus igen glæde sig til en spændende 

internationalt oplevelse” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad,.  

LiteratureXchange bygger på et helt særligt koncept om udveksling, som festivalens navn også lægger op til. 

Festivalen vil undersøge, diskutere og perspektivere litteratur og aktuelle, globale temaer. Det vil ske i 

samtaler og debatter mellem internationale og danske forfattere, forskere og kritikere og ikke mindst 

publikum. 

”Med LiteratureXchange vil vi gerne skabe en ramme for udveksling mellem danske og internationale 

forfattere og forskere. Det gør vi med det mål for øje, at der i udvekslingen af synspunkter på forskellige 

emner ligger en stor værdi ikke mindst for publikum. Der vil med andre ord være chance for at blive lidt 

klogere på sig selv, hinanden og den verden vi lever i,” siger Sten Tiedemann, rektor for Folkeuniversitetet i 

Aarhus. 

Aarhus Litteraturcenter har i flere år arbejdet på af få en international litteraturfestival til byen. Nu er den 

her og tilmed er det bekræftet, at den verdensberømte tyske forfatter Herta Müller bliver et af 

hovednavnene på programmet.  

”Vi ser meget frem til at bringe verdenslitteraturen til Aarhus og er enormt stolte af at kunne præsentere et 

så stort og velrenommeret navn som Herta Müller. Aarhus har aldrig haft en stor international 

litteraturfestival, og det er en fejl i en by med så rigt et litteraturmiljø. Det er vi glade for at være med til at 

rette op på,” siger Jette Sunesen, leder af Aarhus Litteraturcenter.  

Festivalen understøttes af byens litteraturmiljø, heriblandt Testrup Højskole, Litteraturen på Scenen, 

Carmel Nordic, boghandlere og forlag. Alle har valgt at bakke op om festivalen med arrangementer.  

Læs mere om festivalen her http://litx.dk/om-festivalen/  og 

https://www.facebook.com/literaturexchange/ 

 

http://litx.dk/om-festivalen/
https://www.facebook.com/literaturexchange/


 

Yderligere information: 

 Sten Tiedemann, Folkeuniversitetet: st@fuau.dk – telefon 2217 0566 

 Lise Kloster Gram, Aarhus Kommunes Biblioteker: lkg@aarhus.dk – telefon 5123 1454 

 Jette Sunesen, Aarhus Litteraturcenter: jette@litteraturen.dk - telefon 2920 9044 

 

Om LiteratureXchange 

 LiteratureXchanges initiativtagere arbejder på at gøre festivalen folkelig og debatskabende, så 

festivalen når ud til et nyt og stort publikum.  

 14. – 24. juni 2018 

 Flere end 100 arrangementer over 11 dage 

 Der forventes flere end 10.000 deltagere til festivalen 

 Arrangeret af Folkeuniversitet i Aarhus, Aarhus Kommunes Biblioteker og Aarhus Litteraturcenter 

 LiteratureXchanges er blevet til via en bevilling fra Aarhus Kommunes kulturbudget og med støtte 

fra en række private fonde. 

 LiteratureXchange er stadig under udvikling, og der vil løbende blive offentliggjort forfatternavne 

og arrangementer på festivalens hjemmeside og Facebook http://litx.dk/om-festivalen/  og 

https://www.facebook.com/literaturexchange/ 
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