- BERLINGSKE

“Klougart har skrevet en pageturner af rystende god prosa.”
“New Forest er ikke kun Josefine
Klougarts bedste roman siden
debuten, det er en af de bedste
romaner - punktum.”
– INFORMATION

”Det er læsefryd i koncentreret
form, og det er et af de sjældne tilfælde, hvor jeg synes, jeg
mangler ord til på retfærdig vis
at beskrive bogen.”
- LITTERATURSIDEN

✶✶✶✶✶✶

”Vildtvoksende mastodont”
-NORDJYDSKE STIFTSTIDENE.

❤❤❤❤❤
- POLITIKEN
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“Med inspiration fra blandt andet
digteren Inger Christensen, som
romanen direkte og indirekte hilser på flere steder, formår Klougart med ”New Forest” at skabe
en bemærkelsesværdig roman
om, hvad det vil sige at være
menneske.“
- KRISTELIGT DAGBLAD
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For info om priser mv, kontakt:
josefineklougart@gmail.com /telefon: 51944883
w w w. j o s e f i n e k l o u g a r t . c o m
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Foredraget kan vinkles efter ønske, men vil tage udgangspunkt
i en præsentation af New Forest
og åbne for en større samtale om
bogens eksistentielle temaer: myter og natur, kærlighed og død.
En udfoldelse hele forfatterskabets undersøgelse af spørgsmålet om hvad det vil sige at være
menneske.
Foredraget kan også rumme
perspektiver på hvad vi skal med
litteraturen, og hvad det er for
nogle erfaringer man kan have i
kunsten og litteraturen. Hvordan
litteraturen bidrager til at holde
sindet smidigt så man undgår
dogmatisk tænkning.
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Josefine Klougart er aktuel med
romanen New Forest. En bog der
handler om de fortællinger vi forstår verden og os selv igennem.
Fortællinger der bliver kollektive
og til sidst myter som vi må bryde med for at få luft.
I bogen følger vi tre kvinder i tre
aldre – deres fortællinger fletter
sig ind i hinanden, og de bliver hinandens søstre, mødre og
døtre.
New Forest handler om
moderskab og om menneskets
forhold til naturen. Det er en
kærlighedshistorie om parret der
lever i drømmene og idéerne, om
det der kunne være - frem for at
have modet til at leve i virkeligheden. Den handler om hvordan
vi ind imellem må tage kampen
op i familien og turde åbne forhandlingen om vores kollektive
erindring. Præcis som vi må gøre
det i samfundet. For hvem har
egentlig retten til at definere fortiden? Det er en bog om at være
levende død. Om ikke at kunne
give slip – både på den kærlighed
der er destruktiv, men også helt
konkret når den ældre kvinde i
bogen murer sig inde i sit hus
med sin afdøde mand. Insisterer
på at være den elskede i sorgen
og ikke – først og fremmest –
mor.

Josefine Klougart
er en af de mest
markante forfattere
i Norden. Siden
debuten i 2010 har
Klougart udgivet 6
romaner hvoraf to
har været nomineret
til Nordisk Råds
Litteraturpris. Ud
over at være en
spændende forfatter
er Josefine Klougart
også en erfaren
foredragsholder
og en engageret
formidler af litteratur.
Lige nu er der åbent
for booking af
foredrag i 2017.

