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LITTERATURHUS VESTFOLD AUGUST

Bibliotekstafetten kommer til Horten

Konsert med verdens sterkeste barneband Lyriaka i forbindelse med 
Norsk Bibliotekforenings hundreårsjubileum. 

Torsdag 29. august kl.11.00 
Gratis

SEPTEMBER

Debatt: Stortingsvalg 2013 – Bry deg!

Møte med Vigdis Hjorth. Bruk stemmeretten og vær engasjert! 
Vigdis Hjorth er bidragsyter i boka Bli sint av Stéphane Hessel.

Tirsdag 3. september kl.19.00  
Gratis

Debatt: Stortingsvalg 2013 – Bry deg!

Stéphane Hessels Bli sint oppfordrer til engasjement og opprør for å 
skape en bedre verden, og boka har blitt solgt i over 2 millioner bare 
i Frankrike. Møt bokas forlegger Øivind Arneberg, og hør foredrag av 
statsviter og professor Bernt Hagtvet. 

Onsdag 4. september kl.19.00 
Gratis

Filosofisk hjørne

Med Camilla Angeltun og Laila Henriksen fra Filosofisk dialog invite-
res du til å fundere på hva som skaper en god dialog.

Torsdag 12. september kl.19.00 
Kr 50

Familieforestilling: De tre små griser

Teater Fabel lar deg oppleve det kjente eventyret om de tre små 
grisene både som skyggeteater og dukketeater. Med Inger Merethe 
Johnsen, Erlend Tveite og Bjørn Eivind Aasland.

Lørdag 14. september kl.14.00                            
Gratis (passer fra 3–9 år)
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Bibliotekene i Tønsberg/Nøtterøy, Horten, Sandefjord og Larvik er nå samlet i pro-
sjektet “Litteraturhus Vestfold”. Disse bibliotekene er litteraturhusbiblio tekene våre. 
I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek skal de fire bibliotekene under felles 
profil styrke arbeidet med å være lokale arenaer for debatt, kunnskapsformid-
ling og litterære 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 
publikummer eller en bruker. Vi tenker på deg som en deltaker – og at du ikke 
nødvendigvis 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.

Med hilsen

Horten bibliotek – Et litteraturhusbibliotek    3-7 

Larvik bibliotek – Et litteraturhusbibliotek  8-11 

Sandefjord bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 12-18

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 19-24

INNHOLD

Horten bibliotek / Apotekergata 10, 3187 Horten / Tlf. 33 08 53 30 / www.htn.bib.no

Larvik bibliotek / Nansetgata 29, 3256 Larvik / Tlf. 33 17 10 50 / www.larbib.no

Sandefjord bibliotek / Sandefjordsveien 3, 3208 Sandefjord / Tlf. 33 41 67 40 /
www.sandefjord.bib.no

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek / Storgaten 16, 3126 Tønsberg / Tlf. 33 35 49 00 / www.tnb.no

Med forbehold om programendringer

Tone Eli Moseid
biblioteksjef Tønsberg og Nøtterøy

Mette Kristin Gjerdrum
biblioteksjef Larvik

Marit Bunæs Gossner
biblioteksjef Horten

Unni W. Minsås
fylkesbiblioteksjef Vestfold

Hans I. Gjerløw
bibliotek- og kulturhussjef Sandefjord
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Åpning av Litteraturhusbiblioteket

Åpning ved ordfører Børre Jacobsen. Jazzpianist og komponist Egil 
Kapstad framfører med vokalist Helle Brunvoll innslag fra verket “En 
sti i gresset”. Tone Idun Bolstad leser Gro Dahles prolog for dagen, og 
det blir forfattermøte med Kurt Aust.

Lørdag 21. september kl.18.00  
Gratis

Foredrag: Verdensseiling 
Torill og Stig Thorsen gjorde drømmen levende og tok med barna ut 
på verdensseiling. Forfatter, journalist og eventyrer Ragnar Kvam 
har også krysset verdenshav. Et arrangement i forbindelse med 
Forskningsdagene og årets tema “Hav og vann”.

Tirsdag 24. september kl.19.00                 
Kr 100 NB! På Sjømilitære Samfund

Foredrag: Oslofjorden i framtiden

Prosjektleder Karina Hjelmervik, førsteamanuensis ved Høgskolen i 
Vestfold, presenterer i anledning Forskningsdagene den nye modellen 
for en bærekraftig Oslofjord. 

Torsdag 26. september kl.19.00 
Gratis

Forfatterlunsj: Arnulf Øverland

Øyvind Straume lar oss møte dikteren og maleren, men også rabulis-
ten og polemikeren Arnulf Øverland under tittelen “Hold ordet hellig 

– ti vit at ordet er ånd.” I regi av Folkeuniversitetet.

Fredag 27. september kl.12.00 
Kr 100

OKTOBER

Foredrag: Kvinners stemmerett i 100 år

Gunhild Ramm Reistad forteller om kvinnesaksforkjemperne Betzy 
Kjelsberg og Anna Rogstad. En markering av Stemmerettsjubileet i 
samarbeid med Folkeakademiet.

Tirsdag 8. oktober kl.11.00  
Gratis

Verdensdagen for psykisk helse

“Se hverandre - og gjør en forskjell” er tema for årets arrangement. 
Følelsesbiblioteket med den prisbelønnede bildebokforfatteren og 
illustratøren Anna Fiske.

Torsdag 10. oktober kl.11.00                                   
Gratis

Verdensdagen for psykisk helse

“Se hverandre - og gjør en forskjell”. Møt forfatter og illustratør Anna 
Fiske. Ungdomsskoleelever og Mental Helse Horten er spesielt 
inviterte.

Torsdag 10. oktober kl.12.30 
Gratis

Filosofisk hjørne

Camilla Angeltun og Laila Henriksen fra Filosofisk dialog inviterer til 
funderinger rundt et tema med utgangspunkt i Verdensdagen for psy-
kisk helse. 

Torsdag 10. oktober kl.19.00  
Kr 50

Prinsessekveld 

Jenter i 1.–3. klasse kan kose seg med en rosa kveld i sitt fineste 
prinsesseutstyr! 

Fredag 11. oktober kl.17.30                           
Gratis NB! Begrenset antall

Ny på nett

En innføring i nettbruk for nybegynnere.

Torsdag 17. oktober kl.12.00–14.00                           
Gratis (påmelding)
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SeniorSurf-dagen 2013

Velkommen til veiledning og kurs i bruk av Internett. 

Onsdag 9. oktober kl.10.00–15.00                   
Gratis (passer for 55+)
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NOVEMBER

Litteraturuka i Vestfold

Se eget program.

4.–10. november

Skumringstimen

En stemningsfull stund i skinnet fra stearinlys. I forbindelse med 
Nordisk bibliotekuke leses samme fortelling i hele Norden på samme 
tidspunkt. Årets tema: Vinter i Norden. 

Mandag 11. november kl.19.00  
Gratis

Filosofisk hjørne

Camilla Angeltun og Laila Henriksen fra Filosofisk dialog inviterer til 
funderinger og undring.

Torsdag 14. november kl.19.00 
Kr 50

Nordisk spilldag

Nordisk spilldag markeres i voksenavdelingen.

Lørdag 16. november kl.10.00–15.00 
Gratis

DESEMBER

Filosofisk hjørne: Munchs forhold til Kierkegaard og andre filosofer

Camilla Angeltun og Laila Henriksen fra Filosofisk dialog inviterer 
til innsikt i de filosofiske sidene ved den ekspresjonistiske maleren 
Edvard Munch. 

Torsdag 12. desember kl.19.00 
Kr 50
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Debatt: Om mote og moteindustri

Forfatter Mari Grinde Arntzen har i Kleskoden sett på både de vakre 
og stygge sidene av moteindustrien. Lederen ved Frivilligsentralen i 
Horten Cathrine Eriksen har synspunkter på om frivillighet har blitt 
en motesak.

Torsdag 17. oktober kl.19.00 
Gratis

Familieforestilling: Fridtjof og dragen

Dragefangeren Fridtjof syns selv at han er verdens tøffeste og beste 
dragefanger, men hvor mange drager har han egentlig fanget? Med 
Marit Theiste Østlie og Halvard Haslestad Skarpmoen.

Lørdag 26. oktober kl.14.00                                     
Gratis

H
o

rte
n

 b
ib

lio
te

k – Et litte
ra

tu
rh

u
sb

ib
lio

te
k

Debutantmøte: Verdens viktigste begivenhet

Viktoria Lindberg fra Horten forteller om sin roman Verdens viktigste 
begivenhet – om kvinner av vår tid speilet gjennom en barselgruppe. 
Bibliotekpersonalet presenterer årets bøker.

Torsdag 28. november kl.19.00                                
Gratis

Familieforestilling: Jul i piratbukta

Madam Muskel og Karsten Krutt har et problem: De ønsker seg besøk 
av Julenissen, men klarer de å bli snille nok? Med Christin Grilstad 
Prøis og Pål Prøis.

Lørdag 30. november kl.14.00                         
Gratis (passer fra 3–7 år)

FASTE ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

Bokperler

Ansatte ved biblioteket vil formidle kjent og ukjent litteratur.

Fredag 13. sep., 11. okt., 25. okt., 8. nov. og 22. nov. kl.12.00
Gratis

FASTE ARRANGEMENTER FOR BARN

Eventyrstund

Vi ønsker velkommen til eventyrstund for alle barn fra 3–6 år.

Hver torsdag fra 5. september til 5. desember kl.11.00–11.30 
Gratis

Kurs i hakking og hekling

La barna lære gamle håndarbeidsteknikker i regi av Horten Husflidslag.

Tirsdag 22. okt., 29. okt., 5. nov. og 12. nov. kl.17.30–19.00
Gratis (påmelding)



98

AUGUST

Foredrag: Hvor skal vi reise før det er for sent?

Med utgangspunkt i boken Hvor skal vi reise før det er for sent? vil foto-
journalisten Arild Molstad snakke om hva som truer våre reisemål, og 
hva vi kan gjøre for å motvirke negative tendenser. 

Mandag 26. august kl.19.00 
Kr 50

Bruk din stemmerett – Valg og valgdeltakelse 
I år er det igjen tid for å ta de store valgene når det mandag 9. september 
er duket for Stortingsvalg.

Onsdag 28. august kl.18.00 
Gratis

Lesesirkel

Har du lyst til å være med på lesesirkel på biblioteket?

Torsdag 29. august kl.18.00–20.00
Gratis - (påmelding – begrenset antall deltakere) Enkel servering

SEPTEMBER

LokalQuiz

Per Nyhus, pensjonert journalist, samler av historiske bilder og mannen bak 
bildeboka Larvik før og nå, står i spissen for kveldens quiz med lokalt tilsnitt.

Torsdag 5. september kl.19.00 
Kr 50

Barnekonsert: Mandarinsaft

Bendik Ulla og Even Moen Jenssen i Mandarinsaft byr på rock med trøkk og 
ømme akustiske låter for små og store.

Tirsdag 10. september kl.11.00
Kr 30 (passer fra 2–5 år)

Foredrag: På innsiden av Nord-Korea

Sveinung Vegum er en av få nordmenn som har tilbrakt mye tid i det lukkede 
Nord-Korea. Han forteller om egne opplevelser og erfaringer derfra.

Tirsdag 10. september kl.19.00                                
Kr 50

Åpning av Litteraturhusbiblioteket 
Offisiell åpning ved ordfører Rune Høiseth. Greta Gran leser Gro 
Dahles spesialskrevne prolog, Cecilie Verde og Jannicke Lille Haugen 
står for musikalske innslag, og Ingebrigt Steen Jensen holder foredraget 

“Hva kjennetegner de beste – og hva kan vi lære av dem”.

Lørdag 21. september kl.18.00       
Gratis (servering av enkel mat og drikke)

Foredrag: Olav den hellige – viking og helgenkonge

Religionshistorikeren og forfatteren Øystein Morten har gjennom flere 
år studert Olav den hellige og fått innsikt i den brutale og bestialske 
historien som følger livet hans. 

Torsdag 26. september kl.19.00 
Kr 50

OKTOBER

Foredrag: Stevnemøte med India

– Sannheten om India får du ikke, men jeg lover å gi deg viktige biter 
av den, sier Torbjørn Færøvik som har skrevet en rekke reiseskildrin-
ger fra Asia, blant annet India – stevnemøte med skjebnen, som han 
mottok Brageprisen for.

Onsdag 9. oktober kl.19.00 
Kr 50

Debatt: Norsk pressemoral – finnes den?

Norsk presse blir kritisert for å henge ut enkeltpersoner og for å bli 
mer og mer preget av underholdning. Pressen er fornøyd med sin 
selvdømmeordning gjennom Pressens Faglige Utvalg. Men er det som 
er best for pressen også best for samfunnet? Med førsteamanuensis i 
journalistikk og presseetikk Carl-Erik Grimstad. Samarbeidsarrangement 
med Folkeuniversitetet.

Torsdag 17. oktober kl.19.00                                    
Kr 100 (gratis for medlemmer)
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Musikkteater: Bjarnes fantastiske barnehage

Bli med på en musikalsk reise med Tusenfold Teater når Bjarne tar 
fram elgitaren.

Onsdag 18. september kl.11.00                     
Kr 30 for barn (passer fra 3 år)
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Familieforestilling: Askeladden og de gode hjelperne

Fritt etter Asbjørnsen og Moes fortelling gjøres eventyret om 
Askeladden og de gode hjelperne levende for store og små. 

Lørdag 26. oktober kl.14.00              
Kr 50 for voksne og barn (passer fra 3 år)

NOVEMBER

Litteraturuka i Vestfold

Se eget program.

4.–10. november 

Foredrag: Jødeforfølgelsen

26. november markeres med et foredrag om jødeforfølgelsen. 
Samarbeidsarrangement med Snublesteinsgruppa i Larvik.

Tirsdag 26. november kl.19.00                                   
Gratis

DESEMBER

Barneforestilling: Lille blå og det store juleselskapet

Dukketeater for de minste. Basert på forestillingen “Lille blå og 
bløtkaka” som blant annet også er vist i barne-tv.

Onsdag 11. desember kl.11.00                    
Kr 30 for barn (passer fra 2–7 år)

Generell info:
Billetter til arrangementene kan kjøpes på biblioteket på forhånd. 
NB: Begrenset antall billetter! 
Reserverte billetter må hentes senest dagen før arrangementet.
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Litterær lørdagslunsj

Nyt en matbit i selskap med forfattere fra Liv forlag.

Lørdag 19. oktober kl.12.00                                      
Kr 50 (lunsj)

Debatt: Integrering

I anledning FN-dagen inviteres det til debatt om det omdiskuterte 
og tidsaktuelle temaet integrering.

Torsdag 24. oktober kl.19.00                                      
Kr 50

FASTE ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

BokSnakk

Trenger du tips til hva du skal lese? På BokSnakk vil noen av oss som 
jobber på biblioteket anbefale bøker. 

Siste tirsdag hver måned fra 27. aug.–26. nov. kl.11.00. 
og 10. desember kl. 13.00
Gratis

FASTE ARRANGEMENTER FOR BARN

Juleverksted 
Vi klipper, limer og bretter diverse julepynt.

Flere dager i desember 
Gratis
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AUGUST

Barnas dag

Eventyrstund i friluftsbiblioteket ved Borgen i Badeparken med opp-
start kl 12.00, 13.00 og 14.00. I tillegg blir det leker, konkurranser og 
annen moro!

Lørdag 24. august kl.12.00–15.00  
Gratis

SEPTEMBER

Paneldebatt før valget

Helsereformen har vært mye diskutert i pressen, og skoleverket er 
også et viktig tema som berører alle. Lokalpolitikere inviteres til 
debatt med forlagsredaktør Ragnar Aamodt som ordstyrer.

Tirsdag 3. september kl.19.30  
Gratis

Debatt: Norsk pressemoral – finnes den?

Norsk presse blir kritisert for å henge ut enkeltpersoner og for å bli 
mer og mer preget av underholdning. Pressen er fornøyd med sin 
selvdømmeordning gjennom Pressens Faglige Utvalg. Men er det som 
er best for pressen også best for samfunnet? Med førsteamanuensis i 
journalistikk og presseetikk Carl-Erik Grimstad. Samarbeids-
arrangement med Folkeuniversitetet.

Fredag 6. september kl.12.00                       
Kr 100 (gratis for medlemmer)

Foredrag: Formødrene tidde ikke

Vi markerer stemmerettsjubileet med foredrag om våre formødre som 
levde rundt 1913. Med fagmedarbeider og forsker ved Institutt for 
journalistikk Erika Jahr. Samarbeidsarrangement med Sandefjord 
Kirkeakademi.

Onsdag 11. september kl.19.00                     
Kr 70 (gratis for medlemmer)

Natur og kultur i vikingtid

Lær om vikingenes ferdselsåre Stiflasund og bli med på ekskursjon 
til kaupangen på Heimdal under dette seminaret som avsluttes med 
middag på Kokeriet klokka 17.00. I regi av Stiftelsen Natur og Kultur 
ved daglig leder Knut Vidar Paulsen.

Lørdag 14. september kl.10.00                                
Gratis

Foredrag: Historiske Sandar

Torkel Fagerli fra Sandar historielag holder foredrag om et lokalt 
tema. Samarbeidsarrangement med Sandar Historielag.

Mandag 16. september kl.19.00 
Gratis

Åpning av Litteraturhusbiblioteket

Fra London kommer Chapter Two med vokalist Kelly Dickson og 
gitarist Werner Kristiansen. Skuespiller Nina Andresen Borud frem-
fører Gro Dahles spesialskrevne prolog. Forsnakk til Riksteatrets opp-
setting av Bikubesong, en forestilling basert på Frode Gryttens roman 
med samme navn.

Lørdag 21. september kl.17.30 
Gratis

Tema: Vold i hjemmet

Trine Pettersen har skrevet boka Lyspunktet - når volden tar slutt, og 
vil i samtale med litteraturformidler Kirsten Muhle fortelle sin histo-
rie. Med representanter fra Voksne for Barn og offentlige etater.

Tirsdag 24. september kl.18.30–21.00                                    
Gratis

Foredrag: Kjemi i hverdagen 

Kjemiske forbindelser omgir oss på alle plan daglig. Kunnskapen om 
disse er ofte sparsom. I anledning Forskningsdagene bidrar senior-
forsker Morten Brændvang fra selskapet Pronova BioPharma med ny 
innsikt.

Onsdag 25. september kl.19.00                                    
Gratis
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The game is on!

Er du ivrig gamer eller bare nysgjerrig på spillverdenen? Vi gir deg 
høstens store spillopplevelse i samarbeid med Spaceworld Hvaltorvet. 
Flotte premier!

Fredag 27. sep. kl.19.00–23.00      
Kr 50 (passer fra 12 år – påmelding innen 25. sep.)

Boklansering: I stormens øye

I boka I stormens øye har Sophie Essmat og May Haraldsen oversatt 
den kurdiske poeten Sherko Berkas’ dikt til norsk. Gjendikterne leser 
fra boka på begge språk, og litteraturformidler Kirsten Muhle sam-
taler med dem om arbeidet med boka. Musikalsk innslag.

Lørdag 28. september kl.13.00                              
Gratis

OKTOBER

C:MOMENT presenterer forfattere

Med forfatterne til stede tolker skuespiller Nina Andresen Borud og 
musiker Roy Einar Dreng tekster av Linda Gabrielsen, Kristin Remøe 
og Rune Kjær.

Onsdag 2. oktober kl.19.00 
Gratis

Debatt: Tidsklemma

Av foreldre med hjemmeboende barn under 18 føler ifølge en under-
søkelse nær halvparten at tiden ikke strekker til. I boka Beklager, jeg 
må være mamma spør Karianne Gamkinn om det er mulig å være 
en god forelder i full jobb. Inga Marte Thorkildsen er med i debatten 
under ledelse av journalist Merete Holtan fra Tønsbergs Blad.

Tirsdag 8. oktober kl. 19.00                   
Gratis 

SeniorSurf-dagen 2013

Elever fra Skagerak Middle School og ansatte fra biblioteket vil 
holde foredrag, gi veiledning og by på tips om bruk av pc, nettbrett og 
smarttelefon for både nybegynnere og mer erfarne.

Onsdag 9. oktober kl.12.00–15.00                   
Gratis (passer for 55+) 

Verdensdagen for psykisk helse

Kommentator og finansjournalist Kathrine Aspaas deler erfaringer
om menneskelige omgangsformer basert på sin bok Raushetens Tid.
Åpenhetsprisen deles ut, og psykiater Anette Thoresdatter holder innlegg
om psykisk helse. Kafé ved Sanitetskvinnene. Samarbeidsarrangement 
med Verdensdagen for psykisk helse og Åpenhetsprisen.

Torsdag 10. oktober kl.18.00                                       
Gratis

Voksenopplæringsuka

Sandefjords ordfører markerer åpningen av uka med utdeling av Voksen-
opplæringsprisen. Kunstneriske innslag ved Kulturskolen. Stand på 
biblioteket fra tirsdag 15.–lørdag 19. oktober. I regi av Voksen-
opplæringsinstitusjonene i Sandefjord/VOFO i Vestfold og Telemark.

Mandag 14. oktober kl.12.00                                       
Gratis

Teddybjørndagen

Marianne forteller bamsehistorier, og vi serverer boller og saft på 
Den internasjonale teddybjørndagen. Ta med kosedyret ditt! 

Onsdag 23. oktober kl.10.30                              
Gratis (passer fra 3–5 år)

Forsnakk: Mens vi ventar på Godot

I forbindelse med Riksteaterets oppsetting av "Mens vi ventar på Godot" 
inviterer biblioteket til forsnakk. Riksteatrets dramaturg Tine Thomassen 
gir publikum en introduksjon til forestillingen og forfatteren Samuel Beckett.

Torsdag 24. oktober kl.18.15
Gratis (forsnakk) Kr 330/265/230 (forestilling)  

Slektsforskerdagen

Representanter fra DIS-Vestfold viser søk i blant annet kirkebøker og 
slektsprogrammer. Hør også et aktuelt foredrag.

Lørdag 26. oktober kl.10.00–14.00                        
Gratis

Debatt: Hvordan ha et godt liv som pensjonist?

I samarbeid med Sandefjord Lokalhistoriske Senter inviterer vi til 
debatt om hvordan vi kan få et godt liv i lokalsamfunnet. 

Tirsdag 29. oktober kl.19.00                                   
Gratis
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NOVEMBER

Litteraturuka i Vestfold

Se eget program.

4.–10. november 

Morgengry

En stemningsfull eventyrstund i skinnet fra stearinlys. I forbindelse 
med Nordisk bibliotekuke leses samme fortelling i hele Norden på 
samme tidspunkt. Årets tema: Vinter i Norden. 

Mandag 11. november kl.09.00                              
Gratis (passer fra 6–9 år)

Foredrag: Hvorfor gikk det så galt i Syria?

Forsker og historiker Hilde Henriksen Waage holder foredrag om 
Syria – et land som siden 2011 har vært åsted for en brutal borgerkrig. 

Tirsdag 12. november kl.19.00 
Gratis

Foredrag: Hvalfangerhustruer og hvalfangernes familieliv

Kulturhistoriker og rådgiver ved Hvalfangstmuseet Hanne Garmel gir 
oss et spennende innblikk i dette hverdagslivet. Koret Nordre skur og 
ballast synger hvalfangstviser. Servering av ertesuppe og mineralvann.

Onsdag 20. november kl.19.00                          
Kr 100 inkludert servering

Foredrag: Burma

Fredsforkjemper og globetrotter Tore Nærland, mannen bak ”Bike for Peace 
– sykkel og kulturreiser”, forteller om sin tur til Burma med fokus på Aung 
San Suu Kyi, historien, folket og den politiske utviklingen i landet.

Onsdag 27. november kl.19.00                                
Gratis

DESEMBER

Fortellerforestilling: Alfa og Omega – om Edvard Munch

Basert på Edvard Munchs alternative skapelsesberetning fortelles 
historien om de to første menneskene på en øy, hvor de lever i 
harmoni til en sky brer seg over himmelen. Med Marit Evensen. 
Musikalsk innslag.

Onsdag 11. desember kl.19.00  
Gratis

Juleverksted for barn

Nå er det på tide å tenke på julegaver og julepynt! Vi lager gaver og 
pynt hele dagen.

Lørdag 14. desember kl.10.00–15.00                        
Gratis
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FASTE ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

Musikk og poesi – åpen scene

Ta med gitaren eller tekstene fra skrivebordsskuffen og kom til åpen 
scene! Med Rune Kjær og Jann Rygh Sivertsen. 

Onsdag 18. september, 23. oktober og 13. november kl.19.30
Salg/servering

Litteraturhalvtime
Biblioteket byr på litteraturstund hvor ansatte forteller om en 
favorittbok.

Hver fredag fra 4. oktober–13. desember kl.12.00
Gratis

Litteratursirkel

Litteraturinteressert og mangler noen å diskutere bøkene med? Bli 
med på bibliotekets lesesirkel. Vi møtes tre ganger hver høst og hver 
vår. 

Mandag 14. okt., 11. nov. og 9. des. kl.18.00–19.30 
Gratis (påmelding)
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Søren Kierkegaard-jubileum

For nøyaktig 200 år siden denne dagen ble en av tidenes mest betyd-
ningsfulle filosofer født. Bli bedre kjent med Kierkegaard og hvordan 
tenkningen hans har påvirket norske forfattere og filosofer. I samar-
beid med Folkeakademiet i Sandefjord. Kafé ved Sanitetsdamene.

Onsdag 30. oktober kl.18.00                                  
KR 50
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AUGUST

Billedkunst fra samtiden – mangfold i innhold og form

Martina Kaufmann presenterer Østlandsutstillingen som vises i 
Tønsberg fra 24. august–22. september.

Tirsdag 27. august kl.18.00 
Gratis

SEPTEMBER

Debatt: U- (be) tinget

Bidrar sosiale medier til demokratisering eller nye eliter? I panelet: 
Leder i Ungdomsrådet Åshild Østman, Øystein Hjørnevik fra 
Tønsbergs Blad og bloggerne Idunn Braut Joheim og Hannah Bull 
Thorvik. Markering av Norsk Bibliotekforenings hundreårsjubileum i 
samarbeid med Ungdomsrådet i Tønsberg.

Tirsdag 3. september kl.18.00 
Gratis

Foredrag: Jødiske snublesteiner i Tønsberg

For å minnes ofrene for nazistenes ugjerninger vil det bli lagt ned 
steiner i brosteinsstørrelse utenfor hus i Tønsberg hvor jødiske 
familier hadde butikker eller arbeidsplasser. I regi av Snublesteins-
gruppa i Tønsberg.

Torsdag 5. september kl.19.00                                 
Gratis

Familieforestilling: Leire

En musiker og en dukkespiller fører sammen med publikum en leir-
klump ut i nytt liv. En forestilling av og med Figurfantastene.

Lørdag 14. september kl.13.00 og 14.00                  
Kr 50 (passer fra 3 år)

Marionetteater og fortellerstund

Steinerskolen og barnehagen på Nøtterøy feirer 40-årsjubileum med 
marionetteater og fortellerstund.   

Lørdag 21. september kl.12.00, 13.00 og 14.15          
Gratis

FASTE ARRANGEMENTER FOR BARN

Eventyrstund

En liten hyggestund med gode bøker og historier for hele familien.

Hver onsdag fra 4. sep.–11. des. kl.10.30 og hver søndag fra 6. okt.–8. 
des. kl.13.00 
Gratis

Barnas kulturprogram 
Varierte og profesjonelle forestillinger for barn på foajéscenen i 
Hjertnes kino og kulturhus.

Hver lørdag fra 12. okt.–30. nov. kl.13.00
Barn kr 50 / Voksen kr 75 / Film kr 75 for alle
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Åpning av Litteraturhusbiblioteket 
Konferansier for kvelden er Hege Newth Nouri. Simone Thiis framfø-
rer Gro Dahles prolog for dagen, og forfatter Jan Mehlum forteller om 
sitt forhold til bibliotek. Musikk ved Budding Rose. 

Lørdag 21. september kl.18.00                                       
Gratis

Bokkafé

To av våre bibliotekarer serverer sine beste boktips i kafeen.  

Tirsdag 24. september kl.18.00                     
Gratis (salg av mat og drikke)

Foredrag: Gi aldri opp livet!

Charlotte Sanne og Peter Bjørno forteller om veien fra selvmords-
forsøk til jubel i hjertet. I regi av LEVE Vestfold.

Onsdag 25. september kl.19.00 
Gratis

OKTOBER

Debatt: U- (be) tinget

Norge i morgen: Mitt eller ditt Tønsberg? Debattmøte med ungdoms- 
partiene i samarbeid med Ungdomsrådet i Tønsberg.

Tirsdag 1. oktober kl.18.00                                       
Gratis

Spillkveld for barn og unge 

Vi spiller på storskjerm og det blir turneringer, premier, overraskelser  
og masse moro!

Fredag 4. oktober kl.17.00                                       
Kr 100  (passer fra 10 år)

Foredrag 

Antroposofisk gruppe inviterer til foredrag.

Tirsdag 8. oktober kl.19.00   
Gratis                                     

Familieforestilling: Geitekillingen som kunne telle til ti

Teater Grimsborken framfører Alf Prøysens kjente og kjære fortelling 
som musikalsk fortellerteater.

Lørdag 12. oktober kl.13.00 og 14.00                      
Kr 50 (passer fra 3–6 år) 

Forfatterlunsj: Tore Skeie

Tore Skeies Jomfruen fra Norge er en bredt anlagt historiebok om det 
norske kongedynastiet i middelalderen. Skeie vant i 2008 Spartacus’ 
historiekonkurranse. I regi av Folkeuniversitetet. 

Fredag 18. oktober kl.11.00                                   
Kr 100

Internasjonal dag

Med blant annet workshops, foredrag, utstillinger, dans og musikk fra 
alle verdens kanter settes det mangfoldige flerkulturelle innslaget i 
lokalmiljøet i fokus. I samarbeid med Tønsberg Voksenopplæring og 
lokale foreninger og lag.

Lørdag 19. oktober kl.11.00 
Gratis

Barneforestilling: Regn

Inspirert av Sigbjørn Obstfelders dikt lar Thea Skallevold tilskuerne 
oppleve en magisk stund med lyd, farger, ord og musikk.

Onsdag 23. oktober kl.10.30 og 11.00               
Gratis (passer fra 0–4 år)

Slektsforskerdagen

Eksperter på slektsforskning holder foredrag og tilbyr hjelp til alle 
som ønsker å kartlegge familiehistorien. Vestfoldarkivet kommer også. 
I regi av DIS-Vestfold.

Lørdag 26. oktober kl.09.00
Gratis                                 
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SeniorSurf-dagen 2013

Få gode råd om bruk av pc, mobil og nettbrett.

Onsdag 9. oktober kl.10.00                                         
Gratis (passer for 55 +)
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NOVEMBER

Litteraturuka i Vestfold

Se eget program.

4.–10. november 

Konsertforedrag: Grensesprengeren Beethoven

Tor Espen Aspaas tar deg med inn i livet til en av de største  
komponistene i musikkhistorien. I regi av Folkeuniversitetet.

Tirsdag 26. november kl.12.00                           
Kr 100 (gratis for medlemmer)

Bokkafé 
To av våre bibliotekarer serverer sine beste boktips i kafeen.  

Tirsdag 26. november kl.18.00                          
Gratis (salg av mat og drikke)

Lunsjkonsert: Charles-Valentin Alkan

Denne dagen er det nøyaktig 200 år siden fødselsdagen til den franske 
komponisten og pianisten Charles-Valentin Alkan. George Hitching 
framfører hans Symfoni for solopiano, op. 39, nr. 4–7. 

Lørdag 30. november kl.12.00                           
Gratis

DESEMBER

Debatt: U- (be) tinget

Svart gull eller svart forbannelse? Debatt om energi og klima i  
samarbeid med Ungdomsrådet i Tønsberg.

Tirsdag 3. desember kl.18.00                             
Gratis

Familieforestilling: Prinsessa som ikke ville le

Visste du at også prinsesser kan være skikkelig sure? Ingrid Løhre 
Hunnestad spiller i forestillingen basert på folkeeventyret om Tyri-
hans som fikk kongsdatteren til å le. Regi av Line Starheimsæter.

Lørdag 7. desember kl.13.00 og 14.00                       
Kr 50 (passer fra 4 år)

Julekonsert med Tønsberg Storband

Under ledelse av Svein Børge Haugberg og med vokalist Jeanette 
Kristiansen presenteres julesanger med både storbandtrøkk og i mer 
dempet versjon. I regi av Tønsberg Storband og Urijazz.

Onsdag 11. desember kl.19.30
Kr 150/120 Urijazz-medl./Gratis under 18 år  
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FASTE ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

Kinoteket 

Utvid filmhorisonten med god film. Torsdag kl. 12.30 følgende datoer:  

29. aug.: Løperjenten 
26. sep.: Exit 
31. okt.:  Upperdog 
28. nov.: Albert Nobbs
Gratis

Bok i uka 
Få litterært påfyll, inspirasjon og boktips av to av våre bibliotekarer. 
Vi serverer kaffe/te og noe å bite i.  

Onsdag 4. sep., 18. sep., 2. okt., 16. okt., 30. okt., 13. nov. og 27. nov. 
kl.11.30
Gratis

Naturlig kafé

Naturvernforbundet inviterer til kafé med foredrag basert på sine 
hjertesaker.

Onsdag 4. sep., 2. okt., 6. nov. og 4. des. kl.17.00
Gratis (salg av mat og drikke)

Filosofisk hjørne

Vi inviterer til filosofisk dialog for å reflektere over et gitt tema uten 
mål om å vinne diskusjonen, men samtale for å finne fram til 
avklaring og felles forståelse.

Hver fredag fra 30. august–13. desember kl.13.00
Gratis



FASTE ARRANGEMENTER FOR BARN

BarneKinoteket

La barna oppleve filmmagi!  Mandag kl. 11.00 følgende datoer:

Fortellerstund for barn

Alle barn fra 3–5 år ønskes velkommen til fortellerstund.  

Onsdag 4. sep., 11. sep., 18. sep., 25. sep., 9. okt., 16. okt., 30. okt., 
13. nov., 20. nov., 27. nov. kl.10.30
Gratis
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Billetter til familieforestillinger fås kjøpt på biblioteket. 
Billetter til Folkeuniversitetets arrangementer og Tønsberg Storbands arrangement 
fås kjøpt ved inngang.

2. sep.:    Gubben og katten: Et år med Pettersen og Findus 
9. sep.:    Elias og kongeskipet 
16. sep.:  Karsten og Petra blir bestevenner 
23. sep.:  Kortfilmer 
7. okt.:     Savannens helter 
14. okt.:   Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant 
21. okt.:   Mummitrollene – kometen kommer 
28. okt.:   Kortfilmer 
4. nov.: Sofies verden 
11. nov.: Findus drar til månen 
18. nov.: Elias’ favoritter 
25. nov.: Kortfilmer 
2. des.: Gubben og katten og Nissemaskinen
Gratis  


