FORFATTEREN PÅ BESØG
MØD NANNA GOUL

Nanna Goul (f. 1980) er en dansk forfatter, skribent og klimaengageret planteaktivist. Hun
har i 2022 udgivet den anmelderroste roman Heksens alfabet om bibliotekaren Kamma, der
går i lære som heks. Nanna Goul har igennem en årrække skrevet for en række dagblade, både
som litteratur- og teaterkritiker og kulturjournalist, hun har været redaktør på Weekendavisen, litteraturkonsulent på et bibliotek og underviser i bl.a. kreativ skrivning. Nanna Goul har
igennem sit forfatterskab, som tæller to romaner og en novellesamling, været dybt optaget af
relationen mellem mennesket og naturen og har i de seneste år stillet skarpt på litteraturens og
sprogets rolle i den nuværende klimakrise.
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”Et lille stykke heksekunst.”
Politiken
“Goul balancerer hårfint mellem mørk sorg og
skæv humor i kærlig roman, hvor magien sniger
sig ind en moderne hverdag.”
Litteratursiden

★★★★

”Nanna Goul skriver sig ind i det ubærlige med
mild humor, sart følsomhed og vilde indfald.”
Jyllands-Posten

Heks
– en kulturhistorisk rejse med
afsæt i Heksens alfabet

Kreativ skrivning for begyndere
– en workshop
Hvordan skriver man en verden frem? Hvilke
teknikker, metoder og øvelser kan man bruge
for at nærme sig det skabende rum – og hvordan
arbejder man med sit udtryk? Til denne workshop
deler Nanna Goul ud af sine egne erfaringer og
præsenterer en række frugtbare tilgange, der ikke
mindst handler om at gøre op med sin indre skolelærer og præstationsangsten – og komme i gang
med en lystbaseret undersøgelse af sin egen pen og
indre skriftverden. Sammen og hver for sig skriver
vi ud fra en række skriveøvelser – så alle kommer
hjem med deres egne digte og små kortprosatekster. Workshoppen kan med fordel udvides til et
længere forløb.
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Heksen er genopstået på ny – hvilket måske
ikke er så mærkeligt i en tid med klimaforandringer, #MeToo og spirituel længsel. I
romanen Heksens alfabet møder hovedpersonen
Kamma den aldrende heks Birgitte og beslutter sig for selv at prøve kræfter med magiske
planter, ritualer og heksekunst. Men hvad er en
heks egentlig? I dette foredrag beretter Nanna
Goul både om sine egne møder med forskellige
moderne hekse og om heksens kulturhistorie.
Forfatteren fortæller om den lange rejse, som
heksen har gennemgået siden Kirke og sirenerne i Homers Odysseen og vølven i den nordiske
mytologi frem til nutidens feministiske og
klimaaktivistiske hekse, shamaner, wiccanere og
heksekunstnere.

Planternes magiske liv
Planter er årsagen til, at vi mennesker overhovedet kan eksistere på kloden. Alligevel har
vi i den moderne verden behandlet planterne
som en lavere rangerende eksistensform. Det
skal ændre sig, hvis vi skal modvirke klimaforandringerne. En god start kunne være at
(gen-)lære planternes navne, historie, myter og
medicinske egenskaber. Med udgangspunkt
i Heksens alfabet præsenterer Nanna Goul en
række magiske og medicinske planter og urter
og fortæller om virkninger og overtro. Denne
talk kan med fordel udspille sig i et uderum,
hvor der er plads til at sanke, smage, røre – og
eventuelt lave et fælles planteritual.
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