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10.00 
Velkomst ved kulturudvalgsformand
Jørgen Bang og præsentation af
Horsenskrimien “I skyggen af
Horsens”. Scene 1

10.15 
De gode nordiske fra 2006. Causeri
ved Anton Koch-Nielsen. Scene 1

10.45 - ca. 12.30 
Høring: Forfattere og kritikere tager
temperaturen på den nordiske krimi.
Mød Gunnar Staalesen, Nils Nordberg,
Arne Dahl, Bo Tao Michaëlis, Niels
Lillelund, Gretelise Holm, Mette
Strømfeldt, Alexandra Hagenguth og
Nanna Rørdam Knudsen. Scene 1

11.00 
Lene Rikke Bresson i samtale med
Jette Holst om ”Månegrus”.
Scene 2

11.30 
Steen Harvig i samtale med Stig
Petersen om ”Blind vej”. Scene 2

12.00 
Anita Lillevang i samtale med Steen
Piper om ”Trappen og tågen”.
Scene 2

12.30  
Martin Jensen i samtale med Walther
Knudsen om ”Grevens mænd”.
Scene 2

13.00 - 15.00
Politiskole for børn med Lars Eskesen
fra Horsens Politi.
Se nærmere omtale side 14.
Lokale: se opslag.

13.15 
Det Danske Kriminalakademi uddeler
Palle Rosenkrantz Prisen og den nye
Harald Mogensen Pris for årets bedste
danske krimi. Desuden uddeles flere
diplomer – bl.a. diplom for årets kri-
midebut. Scene 1

13.45 
Inger Frimansson i samtale med Bo
Tao Michaëlis om ”Skyggen i vandet”.
Scene 1

14.00 
Anna Grue i samtale med Henrik Palle
om ”Det taler vi ikke om”. Scene 2

14.00 
Hitman – the true story. Thomas
Howalt giver en introduktion til com-
puterspilmarkedet, og viser hvad der
skal til for at udvikle et computerspil.
Endelig vil han give nogle bud på,
hvad de næste par år vil byde på.
Varighed ca. 2 timer. Lokale: se opslag

14.10 
Kirsten Holst i samtale med Jette
Holst om ”Sin brors vogter”. Scene 1

14.45 
Kjell Eriksson i samtale med Niels
Lillelund om ”Prinsessen af Burundi”.
Scene 1

15.00  
Nis Jessen i samtale med Bjarne
Nielsen om illustrationerne til ”A
Study in Scarlet”. Scene 2

15.10 
Sara Blædel i samtale med Nanna
Rørdam Knudsen om sin nye roman.
Scene 1

15.40 
Jan Mehlum i samtale med Nils
Nordberg om ”En nødvendig død”.
Scene 1

16.00 
Arne Dahl i samtale med Jesper Stein
Larsen om ”Mørketal”. Scene 1

16.30 
Skurkologi – bøhmænd fra Homer til
Harry Potter. Henrik Palle og Bo Tao
Michaëlis. Scene 1

Program lørdag den 24. marts

10.00 
Kriminalitet – myter og virkelighed.
Bent Isager Nielsen fortæller om dra-
matiske drabssager, om sine år som
drabschef for Rejseholdet og om
overvejelserne omkring opbygningen
af et centralt DNA-register i
Danmark. Scene 1

11.00  
Det danske DNA-register.
H.H. Stilund Andersen fortæller om
hvordan DNA-profiler og biologiske
spor bliver brugt som bevismateriale i
efterforskningen. Han fortæller også
om internationalt samarbejde med
Interpol. Scene 1

11.00  
Boris Hansen og Sara Bindeballe i
samtale med  Henrik Dalgaard om
”Marburg-eksperimentet”. Scene 2

11.00 - 14.00  
Politiskole for børn med Lars Eskesen
fra Horsens Politi.
Se nærmere omtale side 14.
Lokale: se opslag.

11.30  
Steen Langstrup m.fl. fortæller om
Horsenskrimien “I skyggen af
Horsens”. Scene 2

12.00  
Sara Blædel og Per Larsen i samtale
om ”Politiet i fiktion og virkelighed”.
Scene 1

13.00  
Ole Frøslev i samtale med Walther
Knudsen om 3. del af serien
”Mørketid”. Scene 2

13.45  
Inger Wolf i samtale med Nanna
Rørdam Knudsen om ”Sort
Sensommer”. Scene 2

14.00 
Anna Jansson i samtale med Bo Tao
Michaëlis om ”Främmende fågel”.
Scene 1

14.25  
Gunnar Staalesen i samtale med Nils
Nordberg om sit forfatterskab.
Scene 1

14.30  
Christian Mørk i samtale med Jesper
Stein Larsen om ”De ti herskere”.
Scene 2

14.50 
Yrsa Sirgur ardóttir i samtale med
Niels Lillelund om ”Det tredje tegn”.
Scene 1

15.00  
Nis Jessen i samtale med Bjarne
Nielsen om illustrationerne til ”A
Study in Scarlet”. Scene 2

15.15 
Elsebeth Egholm i samtale med
Henrik Palle om ”Nærmeste pårøren-
de”. Scene 1

15.50   
Henning Mortensen i samtale med
Mette Strømfeldt om ”Ræven går
derude”. Scene 1

16.15  
Martin Petersen i samtale med Steen
Piper om ”Manden med sækken”.
Scene 1

Program søndag den 25. marts

Signering

Forfatterne signerer umiddelbart

efter interviewet i messeområdet 

www. krimimessen.dk
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Dette års Krimimesse har mange tilbud

til både børn og voksne, og jeg er over-

bevist om at det vil være spændende at

møde krimiforfattere i fængslende om-

givelser.

Med venlig hilsen

Jørgen Bang

Kulturudvalgsformand

Program søndag den 25. martsVelkommen
til Krimimessen i Horsens

Forfattere og oplægsholdere du 
kan møde på Krimimessen 

Som kulturudvalgsformand og fæng-

selsinspektør er det mig en fornøjelse at

kunne byde velkommen til den 6. Krimi-

messe i Horsens.

I år afholdes Krimimessen i det gamle

statsfængsel, efter at fængselsaktivi-

teterne er flyttet til nye omgivelser på

Enner Mark. Krimimessen er i år større

og bredere end nogensinde, og der er

gjort meget mere ud af ”messedelen”

end tidligere.

Krimimessen er en begivenhed, som

tiltrækker både læsere, forfattere, for-

lag, boghandlere, biblioteksmedarbejde-

re og andre interesserede. I år har Krimi-

messen fokus på de nordiske krimier,

så det glæder mig at kunne byde vel-

kommen til såvel norske, svenske,

islandske som danske krimiforfattere.

På Krimimessen vil der også blive præ-

senteret en ægte Horsenskrimi, dvs. en

krimi som er skrevet af amatører som er

guidet af forfatteren Steen Langstrup,

og hvor handlingen foregår forskellige

steder i Horsens, bl.a. i fængselsomgi-

velserne.

Horsens- 

krimien

H.H. Stilund Andersen
Leder af Rigspolitiets DNA-register og
betragtes i politikredse som det dan-
ske DNA-registers far.

Jørgen Bang
Kulturudvalgsformand i Horsens
Kommune og fængselsdirektør ved
Statsfængslet Østjylland.

Sara Bindeballe og Boris Mølgård

Hansen, har skrevet “Marburg-eksperi-

menet”, som i 2006 blev kåret til Årets

Århus-krimi.

Husets Forlag  

Sara Blædel
Forfatter til romanerne om politiassi-
stent Louise Rick. De første to i serien 
er ”Grønt støv” og ”Kald mig Prinsesse”.
Ny roman kommer forår 2007.
Forlaget Lindhardt og Ringhof

Lene Rikke Bresson
Har skrevet krimierne “Genveje” og
senest “Månegrus” i 2004.
Forlaget Carpe Diem

Lisbeth Christensen
Bibliotekschef i Horsens. Konferencier på
Krimimessen.

BOGDAGE i Musikhuset Aarhus
Den 21.- 22. april 2007

Mød Elsebeth Egholm, Knud Romer Jørgensen, Lars Muhl, Sara Blædel, Sjón - og mange andre forfattere

læs mere på:

www.bogdage.dk

KØB DIN BILLET NU OG SPAR PENGE!
Klik ind på www.billetnet.dk eller www.musikhusetaarhus.dk

Nordiske krimier i fængslet

"I skyggen af Horsens" 
Det er sensommer og varmt, og

der er Middelalderfestival i

Horsens. Mens munke og tigge-

re, fine borgfruer og andet godt-

folk mødes i midtbyen, så sker

der noget et helt andet sted....

Glæd dig til en krimi med gys,

spænding og masser af lokal

kolorit.

"I skyggen af Horsens" er skrevet

af 10 amatørforfattere, og 

forfatter og forlægger Steen

Langstrup står bag bogprojektet,

som Vejle Amt har givet støtte

til. Et gratis eksemplar af bogen

udleveres sammen med ind-

gangsbilletten, og kan desuden

købes på messen.
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Gå på opdagelse i 
det gamle statsfængsel 

Bog & idé • Søndergade 30 • 5720@bogpost.dk • tlf. 75 611 711
Bog & idé • bytorvHORSENS • 5721@bogpost.dk • tlf. 75 612 035

Krimimessen er skudt i gang

Mød os på vores stand 
- og lad dig inspirere...

Allan Nancke, Bog & idé Horsens

Arne Dahl (Sverige)
I 2006 udkom den 8. roman
“Mørketal” i serien om Sverige 
og A-gruppen.
Forlaget Modtryk

Henrik Dahlgaard
Forlagsdirektør på 
Husets forlag

Elsebeth Egholm 
Forfatter & journalist, der indtil nu har
skrevet fire romaner i "forsikringsserien"
om Dicte. I 2006 udkom den fjerde,
"Nærmeste pårørende".
Forlaget Gyldendal 

Lars Eskesen
Ansat ved Horsens Politi. På Krimi-
messen styrer han Politiskolen for børn.

Ole Frøslev
Har tidligere udgivet politiserien om
Station 3 i København. Startede i 2005
en ny serie om en politistation i Køben-
havn under 2. verdenskrig. Første del
hedder "Den grønne bar".
Forlaget Lindhardt og Ringhof

Anna Grue
Debuterede i 2005 med sin psykologiske
roman "Noget for noget". I 2006 udkom
”Det taler vi ikke om”.
Politikens forlag

Alexandra Hagenguth (Tyskland)
Redaktør af www.schwedenkrimi.de 
– tysk hjemmeside om nordiske krimier.

Kjell Eriksson (Sverige)
Aktuel med sin tredje roman i Danmark
”Prinsessen af Burundi”. Der er tidligere
udkommet to romaner med  Kriminal-
inspektør Ann Lindell.
Forlaget Klim

Steen Harvig
Aktuel med ”Blind vej”, som er hans
sjette roman. De første fire skrev han
sammen med Jørn Namer.
Forlaget Siesta

Gretelise Holm
Gretelise Holm er journalist og forfatter
til krimierne med Karin Sommer.
Forlaget Aschehoug

Inger Frimansson (Sverige)
Aktuel med ”Skyggen i vandet”, som er
en selvstændig fortsættelse af ”Godnat
min elskede” fra 2001.
Politikens forlag

Jette Holst
Bibliotekar på Horsens Bibliotek og 
medarbejder på litteratursiden.dk.

I 1853 lukkede det gamle Horsens Statsfængsel første gang por-

ten op for hurtigt at smække den i igen, da den første fange var

inde. Dengang var betegnelsen “Horsens Straffeanstalt” – for fan-

ger som skulle afsone længere fængselsstraffe. Om dagen arbej-

dede fangerne i fængslets værksteder og udførte blandt andet

opgaver for forskellige fabrikker. Om aftenen måtte fangerne 

frit bevæge sig rundt på afdelingerne, og  kun natten 

tilbragte de i deres celler.

Rundvisning i fængselsmuseet
Begge dage kl. 10.30, 13.00 og 15.00.

Billetter á 50 kr. kan købes i forsalg 

på Horsens Bibliotek.

Billetter
Billetter købes ved indgangen.

Heldagsbillet voksne 75 kr.,

børn 25 kr.

Buslinier
Linie 3 kører fra Horsens Banegård 

på fast minuttal 10.

Linie 107 - se www.midttrafik.dk.

Afstand Banegården-fængslet ca. 2 km.

Motorvejsafkørsel: nr. 56.

Taxa
Horsens Taxa 7550 3000

Methas Biler 7562 6100

Sponsorer
BG Bank, Vejle Amt, Horsens 

Kommune, Nordisk Kulturfond

Krimimessen er arrangeret af Horsens

Bibliotek i samarbejde med Bog & Idé 

og Arnold Busck Boghandel, Horsens.

Yderligere oplysninger på 

www.krimimessen.dk 

og tlf. 7629 2444.

Under arrangementet: 3067 4069
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Skrivekursus den 23. marts
på Horsens Bibliotek

Kirsten Holst
Kendt for sine mange romaner med
politifolkene Høyer og Therkelsen.
Hun er aktuel med ”Sin brors vogter”
med hovedpersonen Bea.
Forlaget Forum

Thomas Howalt
Business development manager hos IO
Interactive, der producerer computerspil-
let “Hitman”.

Bent Isager Nielsen 
Leder af Drabsafdelingen på
Frederiksberg.

Nis Jessen
Ejer af Bornholms ældste galleri med
udstilling af egne malerier siden 1974.
Har bl.a. skabt 650 illustrationer til
romanen “A Study in Scarlet” af Sir
Arthur Conan Doyle.

Walther Knudsen
Bibliotekar på Horsens Bibliotek.

Anton Koch-Nielsen
Cand.jur og krimikender. Bestyrelses-
medlem i Det Danske Kriminalakademi.

Steen Langstrup
Forfatter og forlægger. Står bag
Horsenskrimien “I skyggen af Horsens”,
som præsenteres på Krimimessen.
Forlaget 2 Feet

Anna Jansson (Sverige)
Anna Janssons tredje krimi på dansk
udkommer i foråret 2007. Den svenske
titel er ”Främmende fågel”, og romanen
handler bl.a. om udbrud af fugleinfluenza
på Gotland.
Forlaget Lindhardt & Ringhof

Per Larsen
Chefkriminalinspektør ved Københavns
Politi.

Niels Lillelund 
Journalist og anmelder ved Morgen-
avisen Jyllandsposten og desuden forfat-
ter til flere krimier med detektiven og
antikvarboghandleren Erik Andersen.

Martin Jensen
Har skrevet middelalderkrimierne om
byfoged Eske Little. I 2006 udkom den
nyeste ”Grevens mænd”.
Forlaget Klim

Anita Lillevang
Debuterer med provinskrimien ”Trappen
og tågen”.
Forlaget Hovedland

Horsens rocker med kulturen - www.hnt.dk

Vi fortsætter succesen fra sidste års skrivekursus og ind-

byder til ny temadag om at skrive krimi.

Gunnar Staalesen vil afslutte dagen med at fortælle om

eget forfatterskab.

Se nærmere omtale i særligt program for temadagen og 

www.krimimessen.dk

Billeder fra skrivekurset 2006
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Bogbyttemarked – forny

bøgerne på din hjemlige 

krimihylde

Hvad skal jeg læse? Jan Mehlum (Norge)
Jan Mehlum har skrevet flere romaner
med advokaten Sven Foyn fra Tøns-
berg. I 2006 udkom ”Kolde hænder”
og ”En nødvendig død” i Danmark.
Forlaget Siesta

Bo Tao Michaëlis
Krimiekspert og anmelder ved Politiken.
Bo Tao Michaëlis er desuden medlem af
bestyrelsen i Det Danske Kriminal-
akademi.

Henning Mortensen
Aktuel med ”Ræven går derude”, som er
anden del i Sondrup-trilogien.
Forlaget Gyldendal

Bjarne Nielsen
Bjarne Nielsen er oversætter af krimi-
nalromaner og indehaver af Sherlock
Holmes Museet.

Henrik Palle
Forfatter og journalist på Politiken, hvor
han bl.a. skriver om krimier og tv. Er des-
uden filmanmelder på TV.

Martin Petersen
Har bl.a. skrevet børne- og ungdomsro-
maner. Forlaget genudgiver nu romanen
“Manden i sækken” – om en mand, der har
siddet fængslet i Horsens Statsfængsel.
Forlaget Hovedland

Stig Petersen
Forlagsedaktør på 
Forlaget Siesta

Christian Mørk 
Debuterede i 2006 med romanen “De 
ti herskere”. Forfatteren bor i USA.
Politikens Forlag

Steen Piper
Forlægger på 
Forlaget Hovedland

Nanna Rørdam Knudsen
Cand. mag i nordisk sprog og litteratur
samt historie. Skribent ved litteratursi-
den.dk, romansiden.dk og krimisiden.dk

Nils Nordberg (Norge)
Instruktør i NRK Radioteatret og ekspert
i kriminallitteratur. Oversætter af bl.a.
romaner og noveller af Sherlock Holmes.

Jesper Stein Larsen
Journalist på Morgenavisen Jyllands-
Postens kulturredaktion. Skriver om 
litteratur og har en forkærlighed for
hårdkogte krimier.

På krimimessen kan du få byttet dine gamle læste krimier

med helt “nye”. Benyt chancen for gratis fornyelse af dit

hjemmebibliotek, og tag det samme antal “nye” krimier

med hjem, som du afleverer.

Hvis du mangler inspiration, kan du besøge standen

hvor litteratursiden.dk, krimisiden.dk og Horsens

Bibliotek hjælper dig med litteraturlister og spæn-

dende netsteder. Hør om læseklubber – bl.a. om

læseklubber for krimielskere.

Annonce Arnold Busck
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Mette Strømfeldt
Cand. mag i engelsk og litteraturvi-
denskab og desuden litteraturanmel-
der ved B.T.

Gunnar Staalesen (Norge)
Bl.a. kendt som forfatter til romanerne
om privatdetektiven Varg Veum. I foråret
2007 udkommer ”Tornerose sov i hund-
rede år”.
Forlaget Vindrose/Borgen

Inger Wolf
Krimidebuterede i 2006 med Århus-
krimien ”Sort sensommer”.
Forlaget Modtryk

Yrsa Sigur ardóttir (Island)
Debuterede med ”Det tredje tegn”, som
handler om mordet på en tysk udveks-
lingsstudent. Romanen udkom i Danmark
i 2006.
Forlaget Aschehoug

Fotos/tegniger m.v.:
Jo Michael, Hans Jørgen Brun, Morten Krogvold,
Peter Svendsen, Atli Már Hafsteinsson, Hanne Weinberg,
Sara Axelsson, Anne Marie Pedersen, Bo Jarmer,
Susanne Mertz, Sisse Jarmer, Jesper Sunesen, Lis Albertus,
Morten Holtum, Thomas Borberg, Henry Lauritzen,
Nis Jessen, Nina Wegner m.fl.

Politikens forlag

Mød os...

I messeområdet vil der være for-

skellige forlag med hver deres

stand. Her vil der være mulighed for

at møde forlagenes forfattere efter

forfatternes interview eller fore-

drag, og forlagene vil sælge deres

krimiudgivelser. Du kan også handle

hos boghandlerne og spilforhandle-

ren på messen.

Har man selv en forfatter i maven,

vil man også kunne få en snak med

forlagene om, hvordan man evt. selv

får en roman eller andet udgivet.

Forlagene på messen er:

● Dansk Politi-idræts Forlag

● Hovedland

● Husets Forlag

● Klim

● Siesta

● Forlaget Sohn

● Lindhardt & Ringhof  

● Forlaget Vindrose/Borgen

● Gyldendals krimibogklub

● Lydbogsklubben

● Jentas

Boghandlere:

● Bog & Idé

● Arnold Busck Boghandel

Spilforhandler:

● EB Games
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Politiskole for børn - kom og vær med!

På Politiskolen kan du prøve:

• at kropsvisitere en ”forbryder” og lægge forbryderen i håndjern

• at kende forskel på fingeraftryk og selv finde et fingeraftryk

• at sidde i en politibil og at tænde politisirenen og politiradioen

• at blive klædt ud som en rigtig politibetjent

Du får til slut et diplom med dit eget fingeraftryk og et foto af 

dig selv i politiuniform. Du får også en politimalebog og trafik-

reflekser.

Politiskolen bliver ledet af politiassistent Lars Eskesen fra 

Horsens Politi, Præventiv afdeling.

Lektionen varer ca. 1/2 time.

Politiskolen har åbent:

Lørdag den 24. marts kl. 13.00 - 15.00 

Søndag den 25. marts kl. 11.00 - 14.00

Det danskproducerede computerspil Hitman: Codename

47 udkom i 2000 og blev med det samme en stor succes.

I 2002 udkom efterfølgeren Hitman: Silent Assasin.

3’eren, Hitman: Contracts, kom i 2004 og endelig i 2006

kom nr. 4 i serien Hitman: Blood Money. Spillene handler

om lejemorderen ”47”, som arbejder for The Inter-

national Contract Agency (ICA). I Blood Money bliver

arbejdet som lejemorder pludseligt personligt for agent

47, da det viser sig at et konkurrerende firma er i gang

med systematisk at slå ICAs agenter ihjel, for selv at blive

dominerende i ”lejemorderbranchen”. Spillene har alle

vundet stor international anerkendelse, bl.a. for deres

flotte grafik, et fornyende gameplay samt Jesper Kyds

soundtrack.

Hitman er med på Multimedieforeningens danske spil-

kanon og filmatiseres i løbet af 2007 med Timothy

Olyphant i rollen som agent 47 og med bl.a. Luc Besson

som instruktør.

Kom og hør Thomas Howalt fortælle om Hitman-suc-

cesen, arbejdet med at udvikle computerspil og hvad

fremtiden vil bringe lørdag kl. 14.00.

Køb spillene hos EB Games’ stand på messen.

Hitman 

Mød forfatterne 

Martin Jensen og 

Kjell Eriksson på 

Krimimessen

Martin Jensen

Nu som paperbacks.

Eske Litle - Byfoged i 

Assens og Hellig-

åndens gæster.

Vejl. pris pr. stk. 99,95

Glæd jer til afsluttende 

bind i serien ultimo 2007!

Kjell Eriksson

Nu aktuel med Prinsessen 

af Burundi

vejl. pris 299,-

og Lad jorden revne (HB)

vejl pris 129,95

To bøger fra Mankells arvtager i 

svensk kriminallitteratur!
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129,95
(VEJL. PRIS)

249,95
(VEJL. PRIS)

VATIKANETS MAND paperback ILDENS SØN paperback

129,95
(VEJL. PRIS)

Nu som 
paperback

BUDBRINGEREN 
indbundet 

Ny roman med 
Gabriel Allon

www.cicero.dk

SILVA_190X48_ANN.indd 1 12/01/07 13:26:49

Det uafhængige forlag hHovedland · www.hovedland.dk

Anton er smed, og Anton er tyv. Udlært smed og selvlært tyv. 
En god dreng der fik en skidt start.

Martin Petersens roman om Anton Hansen er en dokumentarisk 
roman om en indbrudstyv, men også en roman om vilkårene i 
Under-Danmark, dengang, i gamle dage.

Mød Martin Petersen på krimimessen.179,-

Kan man strikke 
en krimi?

Ja, Rikke Jo Tolstrup kan! 

Som afgangsprojekt fra Kolding Designskole

lavede Rikke Jo Tolstrup en dametøjskollektion i

strik med udgangspunkt i krimifilm. Rikke blev

inspireret af detektivfilmens medrivende atmos-

fære. Små spor, ledetråde og detaljer, der gen-

nemsyrer filmens mange lag for til sidst at blive

forløst i et overraskende brag.

Generelt er krimier opbygget over stort set

samme skelet med en detektiv i hovedrollen, en

hjælper, en morder og et offer og det er dette

persongalleri, der afspejles i Rikkes kollektion

gennem alt fra håndstrik til maskinstrik. Rikke Jo

har kombineret teknikker, materialer og figurativ

jacquard alt efter rollernes udtryk. ”Jeg lader mig

rive med af den fine grænse mellem humoristi-

ske overraskelser og gysende alvor. Dette udnyt-

ter jeg som inspiration til strikken. At kunne til-

lægge tøjet en overraskelsesværdi i form af strik-

ketekniske eller konstruktionsmæssige løsninger

er en god udfordring og et efterstræbt mål med

projektet”, udtaler Rikke Jo Tolstrup.

Se udstillingen på Krimimessen.

Sherlock Holmes på 
Krimimessen

Forfatter og illustrator Nis Jessen udstiller et

udvalg af sine originaltegninger til "A Study in

Scarlet". Nis Jessen vil i samtale med Bjarne

Nielsen fra Sherlock Holmes Museet fortælle om

forarbejdet og illustrationernes tilblivelse. Bjarne

Nielsen udstiller effekter fra Sherlock Holmes

Museet.
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Linie 107 - se www.midttrafik.dk.
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Motorvejsafkørsel: nr. 56.

Taxa
Horsens Taxa 7550 3000

Methas Biler 7562 6100

Billetter
Billetter købes ved indgangen.

Heldagsbillet voksne 75 kr.,

børn 25 kr.

Sponsorer
BG Bank, Vejle Amt, Horsens

Kommune, Nordisk Kulturfond

Krimimessen er arrangeret af

Horsens Bibliotek i samarbejde 

med Bog & Idé og Arnold Busck

Boghandel, Horsens.

Hvis du er gangbesværet eller kørestolsbruger kontakt venligst 

Horsens Bibliotek.

Yderligere oplysninger på www.krimimessen.dk og tlf. 7629 2444

Under arrangementet: tlf. 3067 4069.


