
PROGRAMVÅR2014 VESTFOLD



3Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – Et litteraturhusbibliotek2

LITTERATURHUS VESTFOLD

Bibliotekene i Tønsberg/Nøtterøy, Horten, Sandefjord og Larvik er nå samlet i pro-
sjektet “Litteraturhus Vestfold”. Disse bibliotekene er litteraturhusbibliotekene våre. 
I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek skal de fire bibliotekene under felles profil 
styrke arbeidet med å være lokale arenaer for debatt, kunnskapsformidling og litte-
rære opplevelser, hver med sitt lokale særpreg. Det betyr ikke at de slutter å være 
bibliotek, men at de blir noe annet i tillegg.

Vi ønsker å bidra til økt engasjement i vestfoldsamfunnet rundt offentlig debatt og 
litterære arrangementer. Vår visjon er at litteraturhusbibliotekene skal være fyrtårn 
i Vestfold når det gjelder litteratur og offentlig ordskifte. 

Vi tenker på deg som besøker litteraturhusbibliotekene som noe mer enn en publi-
kummer eller en bruker. Vi tenker på deg som en deltaker – og at du ikke nødvendig-
vis besøker litteraturhusbibliotekene for å låne en bok.

Vi ønsker en lav terskel inn i bibliotekene og skal gjøre vårt ytterste for å levere høy 
kvalitet ut.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkesbibliotek.
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JANUAR

Naturlig onsdag: MAJOBO 
– introduksjon og inspirasjon til å dyrke mat der du bor

Innføringskurs i økologisk hagebruk ved sivilagronom Marianne 
Leisner. Hun står bak nettverksorganisasjonen «MAJOBO, mat og 
jord der du bor», som motiverer til dyrking av økologisk mat i byer, 
i offentlige parker, verandakasser, i private hager og skolehager.
Arrangør er Naturvernforbundet i Vestfold.

Onsdag 8. januar kl. 17.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

Tønsberg, en psykogeografisk forestilling

Kunstnerkollektivet De(t) usynlige(s) teater(et) presenterer denne 
kvelden et scenekunstverk om Tønsberg. En forestilling hvor utgangs-
punktet er byen i seg selv, og historiene, forestillingene og mytologien 
som kan oppdages i den. Byens utforming og innvirkning på oss 
undersøkes, og fragmenter av tidligere verdenssyn og livssituasjoner 
graves fram og stiller oss i et nytt lys. 

Torsdag 23. januar kl. 19.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek  
Kr 100 / 50 student og honnør / Gratis under 18 år

Forfattermøte: Jørgen Brekke og Kurt Aust 

To populære forfattere møtes til samtale om fakta og fiksjon, koder  
og lærde gåter i krimsjangeren. Hva er det som er så fascinerende 
med gamle gåter og mordmysterier? Kveldens samtaleleder er  
Terje Floberg.

Tirsdag 28. januar kl. 19.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100

Tønsberg og 
Nøtterøy 
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek
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FEBRUAR

Naturlig onsdag: Torsk, laks, sild og olje 
– Om muligheter og begrensninger i vår levende kyst

Ved Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. Esmark 
har tidligere jobbet med naturforvaltning hos Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus og i WWF-Norge. Hun har mastergrad i miljøforvaltning fra 
University of Stirling. Arrangør er Naturvernforbundet i Vestfold. 

Onsdag 5. februar kl. 17.00  ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Kunstnermøte: Anne Trægde

Møt en kunstner som ønsker å bidra i og å påvirke det offentlige rom. 
Kunstner Anne Trægde har satt sitt preg på barneavdelingen på 
biblioteket. Hør henne fortelle om sitt prosjekt Utforsker-flåten 

– som vekker både leselyst og undring – og hennes tanker om  
hvordan hun som kunstner kan bidra i det offentlige rom. 

Torsdag 20. februar kl. 18.00  ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Forfattermøte: Jan Kjærstad og 
Helga Flatland 

Hva er det med trilogien i litteraturen? 
Kjærstad er en av Nordens fremste 
forfattere. I 2001 kronet han sin populære 
trilogi om Jonas Wergeland med Nordisk 
råds litteraturpris. Helga Flatland har 
begeistret både kritikere og lesere med 
sine bøker om ei bygd som mister tre av 
sine unge gutter i Afghanistan. Møt dem 
i samtale med Terje Floberg.  

Tirsdag 25. februar kl. 19.00  
‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100
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Foto: Ranveig Holden Bøe

Foto: Niklas Lello / Aschehoug
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Mindfulness – Ivar Vehler

Velkommen til et spennende foredrag med 
sosiolog og mindfulnessinstruktør Ivar 
Vehler som utfordrer deg til å realisere mer 
av ditt potensial. Lær hvordan du bedre 
kan takle stress og lede deg selv. Vehler 
er forfatter av boken Orkanens øye og har 
holdt kurs, foredrag og utviklingssamtaler  
i en rekke år. 

Torsdag 27. februar kl. 19.00  ‑ Tønsberg og 
Nøtterøy bibliotek - Kr 100

MARS

Naturlig onsdag: Oljefri.no

Mange bruker fortsatt forurensende olje for å varme opp huset sitt, 
og enda flere kan bruke energien smartere. Investerer du i en 
moderne og klimavennlig oppvarmingsløsning, vil du – enten du  
fra før bruker oljefyr, oljekamin eller panelovner – spare penger  
og miljøet. På dette møtet får du informasjon om solvarme, varme-
pumper og vedovner som leverer varmt vann, etc.
Arrangør er Naturvernforbundet i Vestfold. 

Onsdag 5. mars kl. 17.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Grunnlovsjubileet 2014: Kulturell hyllest til 
demokratiet 

Dag Michaelsen, professor og hovedredaktør 
for seksbindsverket Nye perspektiver på 
Grunnloven, fylkesmann i Vestfold Erling 
Lae og biskop Laila Riksåsen Dahl bidrar 
til feiringen av folkestyret. 
Musikalske innslag ved Geirr Johnson og 
Dan Robert Thorsen med Birger Heiberg 
ved tangentene. Mannskoret Hvalkjæften 
under ledelse av Dag Henrik Skatteboe gir lyd fra seg, og Beate 
Munch er koreograf for visuelt innslag med ungdom fra Sjøbod-
teateret. Grunnlovskaffe og kake ved ankomst.
Arrangement i samarbeid med Tunsberg bispedømmeråd, Vestfold 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og Tønsberg kirkeakademi.

Tirsdag 18. mars kl. 18.14-20.14  ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Foto: Privat

Foto: Privat
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Døden på Kola

Det handler om norsk etterretning i Sovjetunionen under den kalde 
krigen. En spionfortelling fra virkeligheten. «Det ligger en aura av vill 
vest, i kald krigs drakt, over denne beretningen», skrev Aftenposten 
da boken kom i 2008. NRK-journalist og forfatter Morten Jentoft 
holder foredrag om bokens tema. Arrangør er Folkeuniversitetet. 

Torsdag 20. mars kl. 12.00  ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek  
Kr 100

Bokkafé

Bibliotekets hyller er fulle av litterære godbiter, og vi deler dem mer 
enn gjerne! Med utgangspunkt i et spennende tema presenterer to 
bibliotekarer både nye og gamle litterære favoritter. Velkommen til 
en inspirerende time i lesegledens tegn. 

Tirsdag 25. mars kl. 18.00  ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis
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Naturlig onsdag: Bilen ut av byen – er det mulig?

Kan byene i Vestfold bli kvitt køene ved å satse på sykkel og buss i 
stedet for nye veier? Diskusjonsmøte med innledning fra en byplan-
legger eller transportforsker. Arrangør er Naturvernforbundet i 
Vestfold.  

Onsdag 2. april kl. 17.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Bokkafé

Bibliotekets hyller er fulle av litterære godbiter, og vi deler dem mer 
enn gjerne! Med utgangspunkt i et spennende tema presenterer to 
bibliotekarer både nye og gamle litterære favoritter. Velkommen til 
en inspirerende time i lesegledens tegn.  

Tirsdag 29. april kl. 18.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis
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MAI

Naturlig onsdag: Fortellinger for et miljøvennlig samfunn

Hvordan bruke positive fortellinger og fortellerkunst til å skape 
engasjement og ønske om et mer miljøvennlig samfunn?  
Et minikurs ved en profesjonell forteller. Arrangør er 
Naturvernforbundet i Vestfold.

Onsdag 7. mai kl. 17.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

9Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – Et litteraturhusbibliotek
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Sandefjord
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

JANUAR

1814 – Miraklenes år: Foredrag ved 
Karsten Alnæs 

Forfatteren og historikeren Karsten Alnæs 
kåserer rundt sin bok om det som skjedde i 
Norge i 1814: Kielerfreden, stormannsmøte 
og riksforsamlingen på Eidsvoll, Grunnlov 
og kongevalg, krig, våpenstillstand med 
konvensjonen i Moss, og nytt kongevalg. 
Et dramatisk år i norsk historie, og et år som
skaffet oss en av de frieste konstitusjonene 
i verden. Arrangement i samarbeid med 
Sandefjord kirkeakademi.

Onsdag 15. januar kl. 19.00 ‑ Sandefjord bibliotek
Kr 70 / Gratis for medlemmer av Sandefjord kirkeakademi 

Bokinspirasjon ved Liv Gade

Liv Gade holder glødende foredrag om sin store lidenskap i livet – 
nemlig litteratur. Gade er godt kjent fra media. Hun har vært gjest 
i Frokost-TV og Nitimen flere ganger, og i bokprogrammet til Hans 
Olav Brenner. Hun har fast spalte i ukebladet ”Familien” med over 
en halv million abonnenter, og leverer også anbefalinger til nettsiden 
Litteratur i Vestfold. Liv Gade er bosatt i Sandefjord. 

Søndag 19. januar kl. 14.00 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

Foto: Jo Michael / Gyldendal
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Musikk og poesi – Åpen scene

Musikk og poesikveldene er en etablert del av det lokale kulturlivet 
i Sandefjord. Her kan alle, både profesjonelle og amatører, ta med 
gitaren eller tekstene fra skrivebordsskuffen og komme til åpen scene. 
Ansvarlig for kveldene er Jann Rygh Sivertsen og Rune Kjær.  
Salg/servering. 

Onsdag 22. januar kl. 19.30 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

Til trøyst: Foredrag ved Jan Inge Sørbø 

Medisinen har ikke alltid et tilstrekkelig 
språk for de erfaringene og følelsene som 
kan oppstå ved psykiske plager. Forfatteren 
Jan Inge Sørbø mener at litteraturen kan 
være en god kilde til slik innsikt og 
forståelse. En ser ofte at skillet mellom syk 
og frisk ikke er like viktig i skjønn-
litteraturen. Mennesker som har psykiske 
problemer kan finne trøst og kjenne seg igjen 
i romaner og dikt. Forfatteren viser til eksempler fra blant annet 
Beate Grimsrud, Olav H. Hauge, Lars Amund Vaage og Gunvor 
Hofmo.  

Torsdag 30. januar kl. 19.00 ‑ Sandefjord bibliotek  
Gratis

FEBRUAR

Femmila – Et muntert blikk på norsk skihistorie

Folkeminnegransker og forfatter Thor Gotaas snakker om langrenn 
og femmila fra 1800-tallet og fram til i dag – fra kvaeluktende tøm-
merhoggere og til moderne løpere i kondomdresser. Dette er også 
historien om Norge og framveksten av en nasjon, der utholdenhet og 
evne til å tåle store fysiske påkjenninger var nødvendig for å overleve.

Onsdag 5. februar kl. 19.00 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

Foto: Samlaget

C:moment presenterer forfattere

Når profesjonelle utøvere fremfører tekst, kan overraskende
øyeblikk av scenekunst oppstå. Skuespiller Nina Andresen-Borud og
musikerne Roy Einar Dreng og Dag-Michael Andresen vil i samarbeid
med blant annet litteraturmagasinet Stemmer og Liv forlag tolke nye
og etablerte forfattere. Dette vil bli et underholdende og interaktivt
arrangement med ordene som inspirasjonskraft.

Onsdag 12. februar kl. 19.30 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

Musikk og poesi – Åpen scene

Musikk og poesikveldene er en etablert del av det lokale kulturlivet 
i Sandefjord. Her kan alle, både profesjonelle og amatører, ta med 
gitaren eller tekstene fra skrivebordsskuffen og komme til åpen scene. 
Ansvarlige for kveldene er Jann Rygh Sivertsen og Rune Kjær.   
Salg/servering. 

Onsdag 19. februar kl. 19.30 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

Hvordan blir en bok til?  

Tiger Garté er fra Surnadal, men bosatt i Oslo og redaktør for 
Juritzen forlag. Hans mål er at forlagshuset skal være toneangivende 
og den viktigste arenaen for formidling av nye og store litterære 
stemmer. Gartè har gitt ut flere bøker, og Fuglehotellet (2012) ble 
nominert til Bokhandlerprisen. Denne kvelden samtaler han med 
journalist Merete Holtan og redaktør Kjetil Strømme Jørve om veien 
fra manus til utgivelse.   

Torsdag 20. februar kl. 19.00 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis
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MARS

Lokale krimforfattere: Merete Junker 
og Anita Berglund  

Kvinnelige forfattere har markert seg stadig 
sterkere i norsk kriminallitteratur. To av 
dem er Merete Junker og Anita Berglund, 
som begge er bosatt i Vestfold. De vil 
snakke om sine bøker og romanfigurer 

– og vi lurer; hva har de til felles med 
menneskene i sitt litterære univers? 

Torsdag 6. mars kl. 19.00 
‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

Foto: Rolf M. Aagaard / Gyldendal

Foto: Tom Riis / Gyldendal
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8. mars: Konsert med Halvsøstra 

Halvsøstra består av fem kvinner med  
forkjærlighet for norsk urgroove, latinsk 
intensitet, indisk krydder, samisk mystikk 
og kvinnestemmer i lyrisk harmoni. Sterkt 
beslektet med et av de første jentebandene  
i Norge, Amtmandens Døtre, men med 
fornyet spillesug, gammel glød, og alderens 
galskap er Halvsøstra krutt for kroppen, 
salve for sjelen, og smøring for motet. 
Arrangement i samarbeid med Fagforbundet

Lørdag 8. mars kl. 12.00 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

Foredrag: Verena Waddell om kreativitet

Verena Waddell er utdannet billedkunstner fra Emily Carr University 
of Art and Design i Canada. Kreativitet er avgjørende for å løse  
problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner.  
Vi trenger kreativitet for å skape forandring og fornyelse.  
Kunstner Verena Waddell gir oss innblikk i sin kreative verden. 

Torsdag 13. mars kl. 19.00 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

Forfatterlunsj: Karen, en tre tusen år gammel dame

I år er det 100 år siden den myteomspunne forfatteren Karen Blixen 
flyttet til Afrika med sin mann. Den karismatiske baronessen levde 
et uortodokst liv som både var eventyrlig og fylt av sykdom og trage-
dier. Filmene «Babettes gjestebud» og «Mitt Afrika» gjorde sitt til at 
hun nådde ut til det store publikum. Foredragsholder er Iselin Alme. 
Arrangement i samarbeid med Folkeuniversitetet.

Onsdag 26. mars kl. 12.00 ‑ Sandefjord bibliotek
Kr 100

APRIL

Verdens bokdag 

Gjennom hele våren har bibliotekets lånere deltatt i vår lesekonkur-
ranse. Denne kvelden vil de fortelle deg om sine favorittbøker.  
En kveld i bokens tegn. Vi trekker ut vinnere av lesekonkurransen.  

Onsdag 23. april kl. 19.00 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

MAI

Musikk og poesi – Åpen scene

Musikk og poesikveldene er en etablert del av det lokale kulturlivet 
i Sandefjord. Her kan alle, både profesjonelle og amatører, ta med 
gitaren eller tekstene fra skrivebordsskuffen og komme til åpen scene. 
Ansvarlige for kveldene er Jann Rygh Sivertsen og Rune Kjær.  
Salg/servering. 

Onsdag 7. mai kl. 19.30 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis 

Debatt: Hva gjør vi når oljen tar slutt?

Olja har hatt en sentral plass i norsk økonomi over lang tid.  
Vi ser nå at norsk oljeproduksjon avtar. Bør Norge forberede  
fraværet? Vi inviterer til debatt. 

Mandag 10. mars kl. 19.00 ‑ Sandefjord bibliotek
Gratis

Sandefjord bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 15

Foto: Halvsøstra
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Larvik 
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

JANUAR

Forfattermøte: Gabi Gleichmann 

Gleichmann er født i Ungarn i 1954, men 
familien flyttet etter hvert til Sverige. 
Der gjorde han seg bemerket som en viktig 
intellektuell, ble skribent, litteraturkritiker 
og forlegger. I 1998 bosatte Gleichmann seg 
i Oslo. Debutromanen Udødelighetens elixir 
er en underholdende, magisk og fargerik 
fortelling om en underlig slekt. 

Tirsdag 21. januar kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 100

Norske bilfavoritter med Karl Eirik Haug

Norske bilfavoritter er fortellingen om oss, og en underholdende ana-
lyse av bilvalg i garasjer over hele landet. Her er norske bilglimt sam-
let til én historie – alt skiltet og forklart. Fest sikkerhetsbeltet og vær  
forberedt på et sterkt møte med trivelige, og til tider tårevåte,  
bilminner. 

Mandag 27. januar kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek 
Kr 100

Foto: Aschehoug
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FEBRUAR

Forfattermøte: Cecilie Enger om Mors gaver 

Cecilie Enger samtaler med Unni Minsås om sin 
nyeste bok Mors gaver. Når moren får Alzheimer 
og kommer på sykehjem, blir hjemmet tømt. 
Cecilie finner morens opptegnelser over 
familiens gaver, gitt og mottatt over flere tiår. 
Listene blir utgangspunktet for boka 
– en personlig beretning om hennes egen 
families historie. 

Tirsdag 4. februar kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 100

Forfattermøte: Britt Karin Larsen

Britt Karin Larsen er en norsk forfatter med stor produksjon av dikt 
og romaner bak seg. Hun debuterte som lyriker i 1978. Særlig kjent 
ble hun for roman-trilogien om taterne. Fem bøker om skogfinnene 
har også fanget lesernes oppmerksomhet. I Larvik bibliotek vil Britt 
Karin Larsen snakke om hele sitt forfatterskap. 

Mandag 10. februar kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek 
Kr 100

Bokprat for foreldre: Vi anbefaler de gode barnebøkene

Trenger du tips til gode barnebøker? Ansatte ved biblioteket anbefaler 
de gode bøkene for barn og voksne, til å lese høyt, til å lese selv og til 
å lese sammen.      

Mandag 24. februar kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 50

Genmodifisert mat og økologisk jordbruk 

Hva vet vi egentlig om maten vi spiser? Hva er konsekvensene av  
genmodifisering av mat og dyrefôr? Kathrine Kleveland, leder av 
Norges Bygdekvinnelag deler av sine tanker om dette viktige temaet. 
Tore Jardar Wirgenes har lagt om til økologisk landbruk på sin gård. 

Tirsdag 25. februar kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 100

Foto: Trude Rønnestad /
Gyldendal forlag
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Strikking med Eline Oftedal

Eline Oftedal vil inspirere oss til å bruke gamle strikkemønstre på 
helt nye og kreative måter. Slik kan vi være med på å videreføre og 
oppdatere vår tradisjonsarv. Hun vil snakke om norsk strikkehistorie, 
hva vi strikker nå, og trender i inn- og utland. 

Torsdag 27. februar kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 100

MARS

Tidsklemma – mammarollen i dagens samfunn 

I boka Beklager, jeg må være mamma spør Karianne Gamkinn om det 
er mulig å være en god forelder i full jobb. Laila Fresjarå Foldvik spør 
i boka Det stille mammaopprøret om vi er i ferd med å overse små-
barnas behov i vårt mål om likestilling. Hvordan kan vi kombinere 
yrkeskarriere og mammarollen? Journalist i Østlands-Posten Kjersti 
Bache leder samtalen.

Mandag 10. mars kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 100

Folkemøte: Sentrumsutvikling og identitet

Planavdelingen i Larvik kommune deler sine tanker om byutvikling. 

Torsdag 13. mars kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Gratis

Arne Engelstad – Fra bok til film

En kveld i litteraturen og filmens verden! 
Fra bok til film kom nylig i revidert utgave. 
Med utgangspunkt i sin bok tar professor 
Arne Engelstad for seg filmatisert litteratur.

Mandag 17. mars kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 100

Foto: Svein Erik Dahl / Samfoto
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Fortellingens makt – å snakke om atombomben, ved Anne H. Thelle

Hva skjedde da atombombene smalt over de japanske byene for snart 
70 år siden? Hva skjedde før og etterpå? Hvordan er historien blitt 
fortalt? Og hvordan er fortellingene med på å forme vår oppfatning av 
virkeligheten? Thelle forteller levende og engasjert om årsaker,  
sammenhenger, forløp og ettervirkninger. Arrangør er Folke- 
universitetet.       

Tirsdag 18. mars kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 100

Hva skal jeg lese? – Vi anbefaler, du velger  

Lyst til å lese en god bok, men usikker på hva du skal velge?  
Noen av våre ansatte anbefaler bøker de liker.     

Tirsdag 25. mars kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 50

APRIL

Våre hager med Tor Smaaland 

Tor Smaaland er utdannet anleggsgartner. Han er kjent av mange 
hageinteresserte fra NRK, som gartner i Frokost-TV, fra TV-serien 
Reparatørene og i Dagbladet med faste innslag om hage- og gartner-
stoff. Han har gitt ut flere hagebøker, den nyeste På gress kom i 2013. 

Tirsdag 1. april kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek  
Kr 100

Påskelitteratur: Frode Eie Larsen og Øystein Wiik snakker krim

Frode Eie Larsen er født og oppvokst i Larvik. I 2011 debuterte han 
med krimboka Hemmeligheten, og i 2013 kom hans tredje krimbok 
Jordtårer. Øystein Wiik debuterte i 2010 med Dødelig applaus, og 
med Slakteren (2011) etablerte Øystein Wiik seg som krimforfatter av 
første klasse. I fjor kom den fjerde boka Casanovasyndromet ut.

Onsdag 2. april kl. 19.00 ‑ Larvik bibliotek   
Kr 100

Larvik bibliotek – Et litteraturhusbibliotek

Italiensk aften med Klaus Hagerup og 
Bibbi Børresen: Gylne dager og dype viner; 
en mat- og vinreise i Veneto

Reiseskildringen til Klaus Hagerup og 
faktakunnskapen til Bibbi Børresen gir 
publikum en litterær smaksopplevelse av 
Venetos viner og vingårder – og det 
tradisjonelle italienske kjøkken. 
Larviksbedriften Olivino presenterer sine 
italienske matprodukter. 

Tirsdag 8. april kl 19.00 ‑ Larvik bibliotek
Kr 100

21

Foto: Cappelen Damm
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JANUAR

Filosofisk Hjørne med Laila Henriksen og Camilla Angeltun fra 
Filosofisk dialog 

Platons hulelignelse som vi finner i hans mest kjente verk «Staten»,  
er kveldens tema. Er lignelsen fortsatt relevant i vår moderne verden? 

Torsdag 9. januar kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek
Kr 50

Krimkveld med Jørgen Brekke og Kurt Aust 

Møt hortensforfatterne som leverer historisk 
krim av beste kvalitet, og få et solid og 
interessant innblikk i forfatterskapene deres.  

Torsdag 16. januar kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek   
Gratis  

Foto: Privat

Foto: Aschehoug
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FEBRUAR

Forfattermøte: Jon Michelet på Sjømilitære 
Samfund  

Møt forfatteren av romanserien En sjøens 
helt, som forteller historien om norske 
krigsseilere. Arrangementet er i samarbeid 
med venneforeningen Marinemuseets 
Matroser. 

Tirsdag 4. februar kl. 19.00 
‑ Sjømilitære Samfund 
Gratis

Bokpresentasjon: Krevende oppdrag av 
Trond Idås 

Hortensmannen Trond Idås har i sin bok 
Krevende oppdrag fokus på journalisters 
stressmestring når de jobber med kriser og 
katastrofer. Nyhetsredaktør i Gjengangeren 
Audun Bårdseth vil komme med eksempler 
fra livet i redaksjonen når ulykken er ute. 

Torsdag 6. februar kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek 
Gratis

Filosofisk Hjørne med Laila Henriksen og Camilla Angeltun fra 
Filosofisk dialog

Friedrich Nietzsche kan sies å være filosofiens rebell, og hans tanker 
om sannhet har hatt stor innflytelse i vår tid. Vi ser nærmere på hans 
ideer om sannhet og undersøker konsekvensene av hans filosofi.  

Torsdag 13. februar kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek  
Kr 50

Horten i verden: Kjetil Borch om veien til VM-gullet

Hortensroeren Kjetil Borch forteller om veien til VM-gull og 
andre medaljer etter mange års iherdig trening og innsats.

Torsdag 30. januar kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek
Gratis 

Foto: Finn Ståle Felberg / Oktober

Foto: Berit Roald / Scanpix

MARS

Foredrag: Lær om Enneagram med Dorthe Lie 

Bli med på en morsom og lærerik reise gjennom de 9 mennesketypene 
i Enneagrammet. Dette er foredraget du sent vil glemme. Her vil alle 
kjenne seg igjen.

Torsdag 6. mars kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek
Gratis

Filosofisk Hjørne med Laila Henriksen og Camilla Angeltun fra 
Filosofisk dialog  

Hedonisme er en etisk retning som er både priset og kritisert. 
Vi snakker om nytelsen som livsstil, og hvilke følger dette kan få. 
Aktuelle filosofer er Epikur, de stoiske filosofer, og en av vår tids 
filosofer Ole Martin Moen.  

Torsdag 13. mars kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek   
Kr 50  

Horten i verden: Slik ble Gildehallen til

Leder av Kulturarv Terje Gansum holder foredraget ”Fra hallbygning 
til stavkirke – tolkningsprosess og resultat”. 

Torsdag 20. mars kl. 12.00 ‑ Horten bibliotek 
Gratis 

Fra Wessel til Wildenvey – og kanskje enda lengre? Humoristiske 
streiftog i norsk lyrikk

Foredrag i samarbeid med Folkeuniversitetet med Øyvind Straume. 
Enkel bevertning.

Torsdag 20. mars kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek
Kr 100 

Horten i verden: Kongsberg Norspace og nøkkelen til suksess

Bransjeforedrag om høyteknologibedriften Kongsberg Norspace ved 
direktør Øyvind Andreassen. Hør historien om suksessen som gikk til 
himmels, og som preger verden og verdensrommet. Direktør Ingrid 
Nilsson ved Preus museum presenterer sommerens fotoutstilling om 
verdensrommet. 

Torsdag 27. februar kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek  
Gratis
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APRIL

Hvordan leve med epilepsi 

Kenneth Reiss fylte hele salen på Bakkenteigen kulturhus under Den 
nordiske epilepsidagen i fjor – fyller han salen i litteraturhusbiblio-
teket også? Velkommen til foredrag!

Torsdag 3. april kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek 
Gratis

Filosofisk Hjørne med Laila Henriksen og Camilla Angeltun fra 
Filosofisk dialog 

Det ble lagt stor vekt på å trene seg i det filosofiske liv i antikken. 
Pierre Hadot kaster i sin bok Philosophy as a Way of Life lys på hva 
som menes med å leve det filosofiske liv, og han beskriver noen av 
disse øvelsene som ble praktisert av filosofene. Kan vi fortsatt lære 
noe av antikken?  

Torsdag 10. april kl. 19.00 ‑ Horten bibliotek   
Kr 50  

Markering av Verdens bokdag 

Servering av litterære kaker og arrange-
menter i litteraturhusbiblioteket om 
formiddagen. Bokdagen avsluttes i 
biblioteket på Sjømilitære Samfund 
kl. 18.00 med litterær gourmetaften med 
Jan Mehlum. Begrenset antall billetter på 
Sjømilitære Samfund.

Onsdag 23. april ‑ Horten bib. / S. Samfund 
Gratis / Sjømilitære Samfund: Kr 695 inkl. mat og drikke

Forfatterlunsj om Piet Hein med Øyvind Straume 

Arrangementet er i samarbeid med Folkeuniversitetet. 
Enkel bevertning.

Fredag 21. mars kl. 12.00 ‑ Horten bibliotek  
Kr 100

Foto: Publicom
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