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Velkommen til en festival, hvor vi fejrer en ver-

den af fantastiske historier for børn og unge. 

Forfatterne ejer den store gave, at de kan vise 

os verden, sådan som andre mennesker ser 

den. Det er et under, vi er her for at dele. (Fra 

festivalprogrammet.)

På "re begivenhedsrige dage fra den 26.-

29. oktober, foldede International Børne-

litteraturfestival sig ud i et inspirerende og 

legende miljø i DOKK1, det fantastiske nye 

bibliotek, med solskin, blæst og åben udsigt 

over Aarhus Havn og bugt.

Det er første gang, den internationale bør-

nelitteraturfestival præsenteres i Danmark, 

men skal man tro arrangørerne, bliver det ikke 

den sidste. Det har været en bragende succes.

Konceptet bag Hay Festival, som er afvik-

let over hele verden, er at invitere 39 af de 

bedste, her europæiske, forfattere til at skrive 

nye værker. Festivalen i Aarhus har haft Rejsen 

som tema, og det er den første Hay Festival, 

hvor man har fokuseret udelukkende på bør-

nelitteratur og illustration.

De 39 forfattere og deres historier spil-

lede en væsentlig rolle på festivalen, der bød 

på uforglemmelige oplevelser for børn i alle 

aldre, såvel som meningsfyldte debatter og 

foredrag for professionelle og alle andre med 

interesse for den magiske verden, der skabes i 

litteratur for børn og unge. (Fra programmet.)

En rigtig prinsesse

Et stort opbud af presse er mødt op til brie"ng 

forud for Hendes Kongelige Højhed Kronprin-

sesse Marys besøg i forbindelse med den of-

"cielle åbning af Hay Festival.

For børn og forældre, der har taget opstil-

ling udenfor indgangen for at se Kronprin-

sessen, stiger spændingen minut for minut. 

Kommer hun snart? En blomsterpige er tradi-

tionen tro klar med en #ot buket. 

- Det er min datter, der er blomsterpige, og 

jeg vil gerne have et foto, lyder det bag muren 

af fotografer, megastore kameraer, håndhold-

te "lmoptagere, tasker og rygsække.

Så må man bare give plads, for det aller-

bedste og mest betydningsfulde billede den 

dag blev garanteret taget med Mors mobil-

telefon.

Hay Festival
Børn & Bøger var med, da DOKK1 ved den festlige åbning 
bød velkommen til en verden af fantastiske historier. 

Af Anette 

Grønholt Andersen

En blomsterpige var traditio-

nen tro klar med en !ot buket 

til Hendes Kongelige Højhed 

Kronprinsesse Mary, der kom på 

besøg i forbindelse med den  

of"cielle åbning af Hay Festival.


