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Webstedet for alle med interesse for russisk litteratur!
Føljetonen

Quizzen

Som noget helt nyt
har du mulighed for
at følge med i
Føljetonen med større
oversættelser i flere
dele. Første
oversættelse er
Jevgenij Zamjatins Et
hul i Provinsen.

Litteraturquizzen
byder igen på en
bogpræmie: Daniil
Kharms: En uheldig
forestilling, oversat af
Marie Tetzlaffs, 2008.
Har du det, der skal
til for at
tippe en 13’er?

Prisuddeling

Kvartalets tema

Det Danske
Kvartalets tema
Akademis
Oversættelse byder på
Oversætterpris 2008 flere nye oversættelser
gik til Mette
af digte, seminarer,
Dalsgaard, oversætter
pristaler, artikler,
og forfatter. Læs
omtaler og meget
pristalen og
mere. Vi kan kun fra
takketalen - her på
redaktionens side
russisklitteratur.dk
sige: Glæd dig!
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I dette kvartal har vi den store glæde at byde velkommen til en ny redaktør, forfatter og oversætter Mette
Dalsgaard, som vil tage sig af emigrantlitteraturen på russisklitteratur.dk. Samtidig siger vi mange tak
for samarbejdet til sektionens tidligere redaktør, Ole Nyegaard.
“Føljetonen” er den seneste nyskabelse på russisklitteratur.dk, og vi åbner rubrikken med Else-Marie
Vigs oversættelse af første del af Jevgenij Zamjatins ”Et hul i provinsen”. Vi viderefører hermed den
gode, gamle (og stadig absolut levende) russiske tradition med at udgive god litteratur som, netop,
føljetoner i tidsskrifter. Vi inviterer også dig, kære læser, til at indsende dine oversættelser.
Kig også omkring ”Knopka Plus” og se optagelser af russiske sangere og reciteringer af russiske digte.
Måske har du dine egne favoritter, som du har lyst til at dele med russisklitteratur.dk?
Sidste kvartals to heldige og dygtige vindere af quizzen var Eivind Salen, Bergen, og Karin Røsstad, også
Bergen. Tillykke! I får bogpræmien tilsendt med post. Der er en ny og krævende quiz parat til de
stålsatte.
Til slut kvartalets russiske bevingede ord: “Lykken er ikke, at man altid kan gøre det, man kan lide, men
at man altid kan lide det, man gør”. Citat: Lev Tolstoj.
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russisklitteratur.dk fremsender et nyhedsbrev en gang i kvartalet. Ønsker du ikke at modtage
nyhedsbrevet, kan du give foreningen besked på følgende adresse:
redaktion@russisklitteratur.dk

