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Samtaleaften med Amrit Maria Pal
Sådan nogle som os.
Onsdag den 27. september kl. 19.30
Frederiksborg Valgmenighed byder på en litterær samtaleaften med litterat og forfatter Amrit
Maria Pal. I 2015 udkom hendes debutbog Sådan nogle som os, som er en fåmælt og
underspillet roman om anonyme eksistenser i en trist sønderjysk hverdag, hvor rigeligt med
kaffe og kage holder den kørerende.
Bogen kredser bl.a. om det
udkantsdanmark, som i øjeblikket har
den politiske bevågenhed, og i høj grad
også om det moderne urbaniserede
menneskes behov for anerkendelse og
accept af den provinsielle hjemstavns
positive egenskaber. Læseren bliver
ikke mødt med fortrolighed, men må på
baggrund af en minimalistisk skrivestil
se og lytte til personernes
hverdagsagtige replikker, og selv gætte
sig til, hvordan de virkelig tænker og
føler under facaden.
Pressefoto/Silvana Nicolic
Kom og hør Amrit Maria Pal bl.a. forholde sig til litterære genrer, hvornår noget er kunst,
hvilke overvejelser der gøres før, under og efter udgivelsen af en roman, forholdet til
anmelderne, hvad hun synes der er for lidt, eller for meget af i dansk litteratur, hendes
inspirationskilder, yndlingsforfattere og arbejdet med ”den svære toer”. Ligeledes vil hun
komme med forslag og ideer til, hvordan man kan komme i gang med at skrive, hvis man går
med forfatterdrømme eller bare ønsker at komme videre i en skriveproces.
Aftenen lægger op til spørgsmål fra tilhørerne, der vil blive læst uddrag fra bogen og være
mulighed for at købe et signeret eksemplar. Der vil blive serveret kaffe og kage.
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Samtaleaften med litterat og forfatter Amrit Maria Pal
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