
Invitation
Kære forfattere, udgivere, illustratorer, redaktører, boghandlere 
og andre gode bogfolk 

Nu har du en unik mulighed for at deltage i vores læsefestival

Frederikssund Bibliotekerne gentager læsefestivalen ORD over FJORD d. 5. og 6. oktober 2018. 
Sidste år mødtes over 700 kulturinteresserede børn og voksne til et par spændende dage med 
læsning og litteratur i fokus. I år gentager vi succesen og udvider programmet med et 

Kulturmarked lørdag 6. oktober kl. 11-17 i Præstegården i Frederikssund

Formålet er at vise den mangfoldighed af forfattere, forlag og illustratorer vi har i Frederiks-
sund kommune. Det hele skal syde af kreative aktiviteter og boder, hvor man kan se på og 
købe bøger, produkter og tale med lokale forfattere, redaktører, udgivere osv.  

For de besøgende vil der naturligvis også være mulighed for at købe lidt godt til ganen, 
kaffe/te eller måske en lækker muffin, som man kan nyde, mens man hører gode historier, 
digtoplæsning eller om erfaringer med at udgive bøger. 

Vi vil gerne invitere dig til at være med
Du kan deltage på flere forskellige måder:
1. Du kan booke en gratis stand, med mulighed for at præsentere bøger, produkter, illustrati-

oner osv.
2. Booke plads på ”Åben scene”: På scenen er der mulighed for oplæsning, historiefortælling, 

du kan fortælle om din erfaring med at udgive, om dit forfatterskab eller måske noget helt 
tredje. Åben scene styres af en konferencier. Har du brug for en interviewer eller sparring 
inden dagen, så finder vi ud af det. Vi sørger naturligvis for det tekniske.

Rent praktisk: 
• Tilmelding: Send en mail til ordoverfjord@frederikssund.dk, hvor du skriver, hvordan du vil 

deltage. 
• Stand: Standens størrelse kan variere men vil være ca. 75 x 100 cm. 
• Deadline for tilmelding: 1. september. Men tilmeld dig gerne allerede nu! Der er begrænset 

plads.
• Hvor og hvornår: Præstegården, Kirkegade 7, 3600 Frederikssund (indendørs) 6. oktober 

2018 kl. 11-17.
• Alt salg er velkomment.
• Flere oplysninger: kontakt Marianne Hansen tlf. 23 29 99 69 eller Lotte Møller 47 35 30 00.
• Gratis kaffe/te og en sandwich til udstillere.

Venlig hilsen

Marianne Hansen og Lotte Møller
Frederikssund Bibliotekerne

5.-6. OKTOBER
LÆSEFESTIVALEN


