
Aktører: Til bords med Ibsen 27. - 29. november 2019

Astrid Sæther er forfatter og professor emeritus (UiO). Hun har - i tillegg til  
forskning og undervisning, skrevet og bidratt i flere bøker. I hovedsak norsk  
litteratur med vekt på Henrik Ibsens forfatterskap og biografi, Sigrid Undset  
og Knut Hamsuns forfatterskap...

Atle Næss er omtalt som kritikerrost, mangfoldig og dypt kunnskapsrik!
Han debuterte i 1975 og har skrevet en rekke kritikerroste bøker innen flere  
sjangre. Han er trolig mest kjent for sine romaner som I himmelens tjeneste  
og Den tvilende Thomas (om den italienske maleren Caravaggio) og for sak- 
prosabøker om blant annet Edvard Munch, Nidarosdomen og Galileo Galilei...

Inger-Helen Kilsti har skuespillerutdannelse fra Danmark, USA, Sveits og Italia. 
Hennes spesialisering er klovning og hun spilte i flere år med klovnegruppen KiSaCo 
rundt i Europa og USA. Nå er hun bosatt i Grimstad og hun jobber med ulike  
kulturprosjekter og teaterforestillinger rundt om...

Jørgen Haave er litteraturviter og førstekonservator NMF. Han forsker på Henrik 
Ibsen og ga våren 2017 ut boken Familien Ibsen. Han har publisert en rekke artikler 
om Henrik Ibsen og er også en kunnskapsrik formidler og foredragsholder...

Sverre Mørkhagen er forfatter og tidligere journalist, men er i dag forfatter på 
heltid. Han har blant annet jobbet med et storverk om den norske utvandringen 
til Amerika og mottok for det svært gode anmeldelser. Forfatteren har også utgitt 
Kristins verden om norsk middelalder på Kristin Lavransdatters tid og Peer Gynt.- 
Historie, sagn og forbandet Digt..

Hilde N. Gundersen er sanger og har reist land og strand rundt med Ibsenplaten 
Markblomster og Potteplanter sammen med blant andre; musiker og ektemann 
Espen G. Gundersen. Hun er også medlem av folk-duoen Perler for folk og er front- 
vokalist i jazz-salmeprosjektet «Hymne». Hilde har også opptrådt med flere store 
artister samt vært korist for div. TV-produksjoner. Med er også André Kassen  
(saxofoner). Han har en mastergrad  fra universitetet i Agder og spiller bl.a.  
i Michael Aadal Group, Hymne og Scheen Jazzorkester i tillegg til frilansoppdrag...

Jan Olesen er litteraturviter, utdannet fra Universitetet i Oslo. Han holder en  
rekke litteraturkurs og arrangerer også reiser med litterær vinkling i Norge og  
utlandet. Jan er også autorisert Oslo-guide...
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