
PROGRAMVÅR2015 VESTFOLD



32

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.

Med hilsen

INNHOLD

Tone Eli Moseid
biblioteksjef Tønsberg og Nøtterøy

Mette Kristin Gjerdrum
biblioteksjef Larvik

Silje Eggum
biblioteksjef Horten

Unni W. Minsås
fylkesbiblioteksjef Vestfold

Hans I. Gjerløw
bibliotek- og kulturhussjef Sandefjord

Larvik bibliotek – Et litteraturhusbibliotek   4–11

Horten bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 12–19 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 20–25 

Sandefjord bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 26–33 

Med forbehold om programendringer
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Larvik 
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

Foto: Siri Vollebekk

JANUAR

Foredrag: Thor Gotaas om Femmila – skisportens manndomsprøve  

Langrenn oppsto som moderne idrett på slutten av 1800-tallet. 
Femmila er selve manndomsprøven. Dette er historien om kvae-
luktende tømmerhoggere som arbeidet seg seige og sterke, helt fram 
til dagens profesjonelle utøvere. Gotaas er folklorist og forfatter.

Torsdag 15. januar kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Forfattermøte: Linnéa Myhre

Den tidligere bloggeren Linnéa Myhre debuterte i 2012 med romanen 
Evig søndag. Der fortalte hun om livet med spiseforstyrrelser, 
depresjon og tvangstanker. I 2014 ga hun ut romanen Kjære. 
Velkommen til litteraturkveld med Linnéa Myhre i samtale med 
Susanne Bolstad.

Mandag 19. januar kl.19.00 – Larvik bibliotek 
Kr 50

Foredrag: Vetle Lid Larssen om 1001 natt

Mange europeere ble på 1700-tallet tatt til fange
og solgt som slaver i Nord-Afrika. Blant dem var
Christian Børs fra Bergen og Niels Moss fra
Trondheim. På Larvik bibliotek får du høre Vetle
Lid Larssen fortelle om boken sin og om den
utrolige og spennende historien til disse to
nordmennene.

Torsdag 22. januar kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Foredrag: Fredrik Larsen Lund – Larvikinger og andre nordmenn i 
Australia

Historiker og forfatter Fredrik Larsen Lund er aktuell med boka 
Nedenunder og hjem – Nordmenn i Australia gjennom 400 år. Flere 
familier fra Larvik-området har satt tydelige spor etter seg i 
Australia. I kveldens foredrag forteller han om larvikinger og andre 
norske innvandrere «Down Under».

Mandag 26. januar kl.19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Vetle Lid Larssen  Foto: Siv-Elin Nærø
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Filosofisk Hjørne 

Siste onsdag hver måned er det Filosofisk Hjørne 
 på Larvik bibliotek. Laila Henriksen og Camilla 
 Angeltun fra Filosofisk dialog innleder og 
  introduserer spørsmålet for dialogen. Det 
   behøves ingen forkunnskaper i filosofi for å delta. 
    Tema for dialogen publiseres i forkant på 
     bibliotekets hjemmeside, Facebook og via e-post.

        Onsdag 28. januar kl. 18.00 – Larvik bibliotek
           Kr 100

          Velkommen også onsdag 25. februar, 
           25. mars, 29. april og 27. mai kl. 18.00

FEBRUAR

Forestilling: Et dikt om livet  

«Et dikt om livet» er en forestilling om mennesket, mytene og kunst-
neren Edvard Munch. Temaene kjærlighet, angst og død er sentrale 
elementer. Skuespiller Geirr Johnson presenterer Munch gjennom ord 
hentet fra hans egne dagboknotater, Munchs betraktninger på 
oppveksten og hva som formet ham til å bli den han ble. 

Mandag 2. februar kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Foredrag: Kristin Brandtsegg Johansen 
– Hvem var Maria Magdalena? 

Kristin Brandtsegg Johansen er idéhistoriker og 
forfatter. Hun har lett etter fortellingen om Maria 
Magdalena i de gamle kildene, reist i hennes 
fotspor, lett etter graven hennes i Efesos og søkt 
etter relikviene hennes i en grotte i Provence. 
Men hvem var Maria Magdalena, og hva kan vi 
vite om henne? 

Mandag 23. februar kl.19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50 Kristin B. Johansen Foto: Aschehoug forlag

Bokkafé 

To leseglade bibliotekarer reiser rundt på turné og gir deg personlige 
boktips med utgangspunkt i ulike tema. Bli med på litterær skattejakt 
når vi gir deg våre beste lesetips! Bokkafeene er et samarbeid mellom 
litteraturhusbibliotekene.
Torsdag 5. februar kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Gratis

Velkommen også onsdag 15. april kl.19.00

Foredrag: Frank Rosell – En nese for alt 

Hunden er menneskets beste venn, heter det. 
Men den er mer enn det. Hundens nese er opp 
mot hundre millioner ganger mer sensitiv enn 
vår, og det gjør hunden også til vår nyttigste venn. 
På Larvik bibliotek tar professor Frank Rosell oss 
med inn i hundens fantastiske lukteunivers. 
Velkommen til et spennende foredrag for alle 
hundeelskere! 

Onsdag 11. februar kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50 Frank Rosell Foto: Øyvind Steifetten

Filosofisk Hjørne  

Siste onsdag hver måned, ved Laila Henriksen 
og Camilla Angeltun. Se tema i forkant på  
bibliotekets hjemmeside, Facebook eller via 
e-post. 

Onsdag 25. februar kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Kr 100
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                                  Foredrag: Fredrik Wandrup om Praha 
                                  – Europas hjerte

                                    Tsjekkias hovedstad er en eventyrby, full av 
                                    historisk drama og merkelige fortellinger. 
                                    I kveldens foredrag tar journalist og forfatter 
                                    Fredrik Wandrup oss med til Europas hjerte 
                                    – Praha.  

                                   Onsdag 18. mars kl. 19.00 – Larvik bibliotek
                                             Kr 50

Fredrik Wandrup Foto: Steinar Buholm / 
Dagbladet

Debatt: Fotball for de beste eller fleste?   

Grunnfilosofien til Norges Fotballforbund er at alle barn skal gis 
like muligheter til å kunne delta i fotball. Utfordringen for landets 
frivillige fotballtrenere er å gi den enkelte spiller en passe blanding 
av trygghet og utfordring ut fra modning, forutsetning og interesse. 
Ikke alle ønsker å bli best. Eller gjør de det? Debattleder: Nils Erik 
Kvamme.

Onsdag 11. mars kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Gratis

Filosofisk Hjørne  

Siste onsdag hver måned, ved Laila Henriksen 
og Camilla Angeltun. Se tema i forkant på 
bibliotekets hjemmeside, Facebook eller via 
e-post.

Onsdag 25. mars kl. 18.00 – Larvik bibliotek 
Kr 100

MARS

Foredrag: Reidar Müller – Det som ble Norge   

Geolog Reidar Müller er aktuell med boka Det som ble Norge – Om 
fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år. Han spør: Hvordan har vi 
fått vår natur? Hva er landets fortelling? På jakt etter svar reiser han 
Norge rundt – en reise med personlige oppdagelser og forunderlige 
fakta om Norge.

Tirsdag 3. mars kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Dypdykk i musikkhistorien – Progressiv rock

En av de mest spennende periodene i populærmusikkens historie startet 
på slutten av 60-tallet med oppblomstringen av progressiv rock. Sjangeren 
hadde sin storhetstid på 70-tallet fram til ca. 1976 da punken slo inn for 
fullt, men sjangeren døde ikke. Progressiv musikk lever i beste velgående. 
Få lesetips og lytt til gode eksempler på skikkelig anlegg!

Tirsdag 24. mars kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Gratis

APRIL

Foredrag: Øivind Egeland – Fra Mølen til Mali – fugletrekkets 
mysterier   

Hver høst forlater millioner av fugler landet vårt med kurs for  
sydligere breddegrader. Hver art har sitt trekkmønster. Mange tiår 
med observasjoner og ringmerkingsarbeid på steder som Mølen, har 
lært oss mye om denne fantastiske masse-forflyttingen. Bli med på 
turen gjennom ord, bilder – og kanskje litt fuglelyd.

Onsdag 8. april kl.19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50
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Filosofisk Hjørne  

Laila Henriksen og Camilla Angeltun inviterer 
til vårens siste samling for filosofisk debatt. 
Se tema i forkant på bibliotekets hjemmeside,        
Facebook eller via e-post.

Onsdag 27. mai kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Kr 100

Filosofisk Hjørne  

Siste onsdag hver måned, ved Laila Henriksen 
og Camilla Angeltun. Se tema i forkant på  
bibliotekets hjemmeside, Facebook eller via 
e-post.

Onsdag 29. april kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Kr 100

Kjemi & kjærlighet   

Kjemien stemmer – eller gjør den virkelig det? Grensesprengende 
reise gjennom myter, magi og vitenskap.  Øystein Foss og Line Altern 
Halvorsen Valbø inviterer til en heftig forestilling som det lukter 
svidd av.

Tirsdag 14. april kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Bokkafé 

Bli med på litterær skattejakt når vi dykker ned i bokhyllene for å gi 
deg våre beste lesetips! 

Onsdag 15. april kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Gratis

Foredrag: Marte Michelet – Den største forbrytelsen 

Journalist og forfatter Marte Michelet er aktuell med boka Den største 
forbrytelsen - Ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust. Høsten 
2014 fikk hun Brageprisen for denne boka. Hun stiller spørsmålene: 
Hvem stod bak forsøket på å utslette jødene fra Norge, og hvorfor og 
hvordan kunne denne forbrytelsen skje?

Torsdag 23. april Kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

MAI
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Horten
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

JANUAR

Kaffe & smak

Horten er blitt en skikkelig kaffeby med minst fire rendyrkede kaffe-
barer. Bak traktere og maskiner trylles det med fagkunnskap fram 
smaksopplevelser, og kaffe er på linje med vin blitt noe vi vil lære om 
og smake på. Denne kvelden får du gjøre begge deler når internasjonal 
kaffe-ekspert Alf Kramer gir en innføring i kaffemystikk og kaffe-
sensorikk. I samarbeid med Kafferiet.

Torsdag 8. januar kl. 18.00 – Horten bibliotek
Gratis

Den helbredende fortelling  

Det gjør godt å fortelle, og gjennom alle tider har mennesker fortalt 
hverandre historier. Vi lar oss påvirke av historiene og får nye  
perspektiver. Forteller Tone Idun Bolstad tar oss med på en reise 
gjennom fortellinger, litteratur og egne erfaringer på «Den store  
fortellerdagen».  

Torsdag 15. januar kl. 19.00 – Horten bibliotek   
Gratis  

Bokkafé 

To leseglade bibliotekarer reiser rundt på turné og gir deg personlige 
boktips med utgangspunkt i ulike tema. Bli med på litterær skatte-
jakt når vi gir deg våre beste lesetips! Bokkafeene er et samarbeid 
mellom litteraturhusbibliotekene.

Tirsdag 27. januar kl. 18.00 – Horten bibliotek
Gratis

Velkommen også torsdag 16. april

Foto: Mette Kjennerud
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Arne & Carlos  Foto: : Cappelen Dam

Strikkefeber i Horten: Arne & Carlos på besøk  

Hvem kjenner ikke de strikkede julekulene i 
ulike og særegne mønstre eller strikk fra 
Setesdal «made by» Arne & Carlos, som er 
 verdenskjente for sin «nyskapende og lystige 
  design»? De to internasjonalt anerkjente 
    motedesignerne kommer til Horten, og du kan 
     vente deg en morsom inspirasjons- og hygge- 
       kveld med fokus på strikking og håndarbeid. 
         Husk strikketøy!   

          Torsdag 29. januar kl. 18.00–20.00 
            – Horten bibliotek   
                  Kr 100 

Forfatterlunsj med Tove Nilsen

Tove Nilsen forteller om romanene sine, 
skriveprosessen og dens mange farer og store 
fryd. Foredraget vil handle om et liv i
lesningens og skrivingens tjeneste.
I samarbeid med Folkeuniversitetet.  

Onsdag 4. februar kl. 12.00 – Horten bibliotek
Kr 100

Tove Nilsen  Foto: Steinar Buholm

FEBRUAR

Isens ulykkelige menn (og en undrende kvinne)  

Hva gjorde Hjalmar Johansen på Svalbard vinteren 1907? Dette er 
historien om hans lite omtalte ekspedisjon i 1907. Det er historien 
om isens ulykkelige menn, de som ikke fikk det til, men likevel ikke 
kunne la være. Forestillingen bygger på boken ”Isens menn” av Geir 
Hasle. Fortellerforestilling med Tone Idun Bolstad.  

Torsdag 12. februar kl. 19.00 – Horten bibliotek   
Kr 50  

MARS

Livets mange sider: Musikk, mestring og muligheter   

Foredrag av Ingeborg Nebelung, førskolelærer og erfaren musikk- 
terapeut. Hvordan bruke musikk og musikalsk aktivitet som verktøy i 
møte med barn og unge med spesielle behov? Gjennom bilder og  
videoklipp vil tilhøreren få innsikt i hvordan musikkterapi kan gi 
barn mestring og utvikling innen blant annet språk og sosiale  
ferdigheter.  

Torsdag 5. mars kl. 18.00 – Horten bibliotek   
Gratis  

Dypdykk i musikkhistorien – Progressiv rock

En av de mest spennende periodene i populærmusikkens historie 
startet på slutten av 60-tallet med oppblomstringen av progressiv 
rock. Sjangeren hadde sin storhetstid på 70-tallet fram til ca. 1976 da 
punken slo inn for fullt, men sjangeren døde ikke. Progressiv musikk 
lever i beste velgående. Få lesetips og lytt til gode eksempler på 
skikkelig anlegg!

Tirsdag 3. februar kl. 18.00 – Horten bibliotek
Gratis
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En spilljournalists utfordringer  

Hvordan er det å jobbe som journalist med fokus på et medium som er 
i så rivende utvikling som spill? Karl-Martin Hogsnes er spill- 
journalist i VGTVs spillmagasin LevelUp. Han vil gi oss et innblikk 
i utfordringene de møter, presset fra utgivere, og hvordan jobben har 
endret seg de siste årene. 

Onsdag 11. mars kl. 18.00 – Horten bibliotek
Gratis

Litteraturquiz norske klassikere: Ibsen og de andre

Velkommen til en uhøytidelig og ikke-akademisk spørrelek med et 
innledende miniforedrag om Ibsen. Quizen ledes av Steffen Johanssen, 
pensjonert jurist og byråkrat. Han utga i fjor Ibsen-spørreboken Jeg 
spørger kun… Åpent for alle interesserte. Vel møtt! NB! Det vanker 
en liten premie til vinnerlaget! I samarbeid med Folkeuniversitetet. 

Torsdag 19. mars kl. 12.00 – Horten bibliotek
Gratis

APRIL

Hortens marinehistorie i krigsårene   

I 2015 er det 70 år siden annen verdenskrig endte. Marinemuseet gir 
oss et overblikk over krigsårene i Horten, fra opptakten til 9. april 
og til frigjøringen 8. mai. Dette er foredraget for dere som ønsker å 
vite mer om kampene i Horten, om sabotasjen og bombingen, og ikke 
minst marinens rolle. I samarbeid med Marinemuseet.

Fredag 10. april kl. 12.00 – Horten bibliotek   
Gratis  

Bokkafé 

Bli med på litterær skattejakt når vi dykker ned i bokhyllene for å gi 
deg våre beste lesetips! 

Torsdag 16. april kl. 18.00 – Horten bibliotek
Gratis

Forfatterlunsj med Vigdis Hjorth

Vigdis Hjorth er kvinnen som tilførte norsk 
litteratur erotikk, sladder og selvutleverende 
romaner lenge før Knausgård. Som forfatter er 
hun modig og samfunnsorientert.  I 2014 ble hun 
tildelt Brageprisens hederspris, og hun er kjent 
for sine bøker både for barn og voksne. Nå 
kommer hun til Horten for å fortelle om sine 
romaner. I samarbeid med Folkeuniversitetet. 

Onsdag 8. april kl. 12.00 – Horten bibliotek
Kr 100 Vigdis Hjorth  Foto: Kjell Ruben Strøm

Livets mange sider: Når du ser meg

Kan litteratur åpne opp for en forståelse av hva det er å være  
menneske på godt og vondt? Kirsten Muhle, litteraturformidler ved 
Sandefjord bibliotek, holder et foredrag om psykiatri i litteraturen og 
om sitt arbeid som fylkeskontakt for Verdensdagen for psykisk helse 
i Vestfold. Litteratur av blant annet Siri Hustvedt og Olav H. Hauge 
blir presentert.

Tirsdag 24. mars kl. 18.00 – Horten bibliotek
Gratis

Gunnar Tjomlid og Placebodefekten  

Hvorfor lurer vi oss selv? Det er spørsmålet 
Gunnar Tjomlid stiller og forsøker å besvare i 
 boken Placebodefekten. Han vil se på logiske 
   tankefeil, psykologiske fallgruver og vår egen 
    upålitelige hukommelse. Vi får også se hvordan 
     vi ikke alltid kan stole på våre egne 
       sanseinntrykk.    

        Tirsdag 10. mars kl. 18.00 – Horten bibliotek   
            Gratis 

Gunnar Tjomlid  
Foto: : Thomas Johannessen
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Fra småby til verdensrom – til Publicom scene  

Kjetil Kristoffersen satset hus og hjem på det 
som ble Skandinavias største foredragssuksess 
med blant annet Neil Armstrong og John Cleese. 
Kristoffersen forteller om sine eventyr frem til 
han nå står på Publicom scene. Kvelden 
fortsetter med en 3-retters gourmetmiddag 
fullspekket med Torill Thorsens anekdoter 
om kveldens meny. I samarbeid med 
 Sjømilitære Samfund.

  Torsdag 23. april kl. 18.00 
    – Sjømilitære Samfund   
      Kr 695 inkludert mat og drikke 
        Begrenset antall billetter tlf. 33 03 90 60
 

Kjetil Kristoffersen  Foto: Publicom
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Tønsberg og 
Nøtterøy 
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

JANUAR

Naturlig onsdag 

En møteplass for meningsutveksling, kulturuttrykk og foredrag med 
fokus på menneskets positive muligheter til å ta vare på den 
fantastiske kloden vi bor på. Arrangør er Naturvernforbundet i 
Vestfold. 

Onsdag 7. januar kl. 17.00  – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

Velkommen også onsdag 4. februar, 4. mars, 8. april og 6. mai 

Helt menneske

Åpne publikumsforedrag om ulike tema innen psykisk helse. Vi 
ønsker å berøre, begeistre og bidra til folkeopplysning og ny kunnskap 
om psykisk helse for folk flest. Arrangement i samarbeid med Klinikk 
psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold.

Onsdag 21. januar kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Velkommen også onsdag 25. februar, 25. mars, 29. april og 20. mai

Forfattermøte: Edvard Hoem

Edvard Hoem, forfatteren av Mors og fars 
historie, er ute med sin første roman på ni år.
Slåttekar i himmelen handler om forfatterens
oldefar, og starter utenfor Molde i 1874 

– en tid da mange legger ut på reisen til Amerika. 
En fortelling om hardt arbeid, slit, kjærlighet, 
og vilje til å gjøre store offer. Hoem er fire 
ganger innstilt til Nordisk Råds Litteraturpris. 
I samarbeid med Tunsberg Litterære Selskap.

Torsdag 22. januar kl. 19.30 
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 (salg av forfriskninger ved With bok & 
kaffe fra kl. 19.00–19.30)

Edvard Hoem  Foto: Finn Ståle Felberg

Foto: Knut Nordhagen
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Bokkafé 

To leseglade bibliotekarer reiser rundt på turné og gir deg personlige 
boktips med utgangspunkt i ulike tema. Bli med på litterær skatte-
jakt når vi gir deg våre beste lesetips! Bokkafeene er et samarbeid 
mellom litteraturhusbibliotekene.

Torsdag 29. januar kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Velkommen også torsdag 26. mars

FEBRUAR

Naturlig onsdag

En møteplass for meningsutveksling, kulturuttrykk og foredrag, ved 
Naturvernforbundet i Vestfold.

Onsdag 4. februar kl. 17.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Dypdykk i musikkhistorien – Del 4: Krautrock

I dette konseptet dykker vi ned i musikkhistorien for å finne skjulte 
skatter. Tilhørerne får tips til fordypning gjennom bøker og musikk 
som finnes i bibliotekets samlinger. Lytt til gode eksempler på 
skikkelig anlegg!

Mandag 9. februar kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Velkommen også mandag 9. mars og 13. april

Helt menneske  

Åpne publikumsforedrag om ulike tema innen psykisk helse, i 
samarbeid med Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved 
Sykehuset i Vestfold. 

Onsdag 25. februar kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek   
Gratis  

«Reflet de femme» – en konsert tilegnet 
kvinnen   

Sopran og fløytist Angéline Le Ray og pianist 
Nawal Oueld Kaddour i franske Duo Awen 
fremfører konserten «Reflet de femme» 
– en hyllest til kvinnens mange sider. Her møtes  
rampete, gale, unge, kjente, nervøse, nostalgiske 
og provoserende kvinner. Konserten er en del 
av den nystartede Pure Classic Musikkfest i 
Tønsberg. I samarbeid med Pure Classic 
Management.

Torsdag 26. februar kl. 19.30  
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek  
 Kr 100 Salg av forfriskninger ved With bok & kaffe 
fra kl. 19.00–19.30 

Duo Awen  Foto: Privat

MARS

Naturlig onsdag

En møteplass for meningsutveksling, kulturuttrykk og foredrag,  
ved Naturvernforbundet i Vestfold.

Onsdag 4. mars kl. 17.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Dypdykk i musikkhistorien – Del 5: Anthology of American folk 
music

I dette konseptet dykker vi ned i musikkhistorien for å finne skjulte 
skatter. Tilhørerne får tips til fordypning gjennom bøker og musikk 
som finnes i bibliotekets samlinger. Lytt til gode eksempler på 
skikkelig anlegg!

Mandag 9. mars kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Helt menneske  

Åpne publikumsforedrag om ulike tema innen psykisk helse, i  
samarbeid med Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved  
Sykehuset i Vestfold.

Onsdag 25. mars kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek   
Gratis  
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Gro Dahle  Foto: Scanpix

Bokkafé 

Bli med på litterær skattejakt når vi dykker ned i bokhyllene for å gi 
deg våre beste lesetips! 

Torsdag 26. mars kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

APRIL

Naturlig onsdag

En møteplass for meningsutveksling, kulturuttrykk og foredrag,  
ved Naturvernforbundet i Vestfold.

Onsdag 8. april kl. 17.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Dypdykk i musikkhistorien – Del 6: Spillmusikk – fra Sid chip til 
Skyrim

I dette konseptet dykker vi ned i musikkhistorien for å finne skjulte 
skatter. Tilhørerne får tips til fordypning gjennom bøker og musikk 
som finnes i bibliotekets samlinger. Lytt til gode eksempler på  
skikkelig anlegg!

Mandag 13. april kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

Skrivekurs med Gro Dahle  

Går du med en drøm om å skrive lyrikk, 
men ønsker hjelp til å komme i gang? 
Grip sjansen til å la deg inspirere av forfatter 
og skrivepedagog Gro Dahle. Kurset går over 
2 kvelder.

Tirsdag 14. april og onsdag 15. april, 
 kl. 17.00-22.00. 
  – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek   
    Kr 300 – Bindende påmelding til siri@tnb.no innen 
     14. mars. Kun 12 plasser. 
 

Litterært foredrag: Frode Grytten om
Murakami 

Hva er det som gjør at den anonyme, 
joggende, Beatles-diggende japaneren 
Haruki Murakami er blitt en litterær 
verdensstjerne? Forfatter Frode Grytten er 
en av landets fremste Murakami-kjennere. 
Denne kvelden er han i Tønsberg for å holde 
sitt populære foredrag om den japanske 
kultforfatteren.  

Onsdag 22. april kl. 19.30  
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek         
Kr 100. Salg av forfriskninger ved With bok & kaffe 
fra kl. 19.00–19.30

  
Frode Grytten  Foto: Paal Audestad 

MAI

Naturlig onsdag

En møteplass for meningsutveksling, kulturuttrykk og foredrag, 
ved Naturvernforbundet i Vestfold.

Onsdag 6. mai kl. 17.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Helt menneske  

Åpne publikumsforedrag om ulike tema innen psykisk helse, i  
samarbeid med Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved  
Sykehuset i Vestfold. 

Onsdag 20. mai kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek   
Gratis  

Helt menneske

Åpne publikumsforedrag om ulike tema innen psykisk helse, i
samarbeid med Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved
Sykehuset i Vestfold.

Onsdag 29. april kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek       
Gratis
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Sandefjord
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

JANUAR

Musikk og poesi 

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. 
Velkommen som publikum eller deltaker! 

Onsdag 14. januar kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis inngang (Salg/servering) 

Velkommen også onsdag 11. februar, 11. mars, 15. april og 20. mai 

Se mennesket  

Vincent Hagerup reflekterer over eksistensielle erfaringer og  
utfordringer opplevd i møte med medmennesker. Tema:  
«Å være medmenneske og finne seg selv og sitt menneskesyn».
I samarbeid med Mental Helse Sandefjord. 

Torsdag 15. januar kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Velkommen også torsdag 12. februar og 12. mars

Bokkafé 

To leseglade bibliotekarer reiser rundt på turné og gir deg personlige 
boktips med utgangspunkt i ulike tema. Bli med på litterær skatte-
jakt når vi gir deg våre beste lesetips! Bokkafeene er et samarbeid 
mellom litteraturhusbibliotekene.

Tirsdag 20. januar kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Velkommen også torsdag 9. april

Filosofisk salong

Samtaler om litteratur, kunst og samfunn. Det kreves ingen forkunn-
skaper i filosofi for å delta. Temaer, begrep eller spørsmål i politikk, 
filosofi, litteratur, kunst og idéhistorie undersøkes kritisk og 
debatteres under ledelse av filosof Elin Kiraly.

Onsdag 21. januar kl. 18.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Velkommen også onsdag 25. februar, 25. mars og 22. april

Foto: Bård Gudim
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Strikkefeber i Sandefjord: Arne & Carlos 
på besøk 

Hvem kjenner ikke de strikkede julekulene i 
ulike og særegne mønstre eller strikk fra 
Setesdal «made by» Arne & Carlos, som er 
 verdenskjent for sin «nyskapende og lystige 
 design»? De to internasjonalt anerkjente mote-
  designerne kommer til Sandefjord, og du kan 
   vente deg en morsom inspirasjons- og hygge-
     kveld med fokus på strikking og håndarbeid. 
      Husk strikketøy!   

 

        Onsdag 28. januar kl.19.00  
          – Sandefjord bibliotek
              Kr 100

Arne & Carlos  Foto: Cappelen Dam

FEBRUAR

May og meg – 30 minutter med ord 

Følelser og stemninger er noe som uttrykkes gjennom lyrikken, og 
dette videreformidler bibliotekets May Haraldsen og Kirsten Muhle 
hver morgen noen kalde vinterdager i februar. Vi ønsker velkommen 
til kaffe og lyrikk. Vil du ta deg en lyttepause? 

Mandag 2. februar til og med 8. februar hver 
morgen i 30 minutter fra åpningstid 

– Sandefjord bibliotek
Gratis 

Debatt & Mingling: Biblioteket gir liv til demokratiet 

Når samfunnsdebatten stilner, dør demokratiet, en styreform som er 
den verste vi har, bortsett fra alle de andre. Bøker er gode redskaper 
både for egen utvikling og som grunnlag for debatter. Vi har aviser 
som tilbyr anledning, og vår Høyesterett holder fanen høyt for det frie 
ord. En kveld med ytringsfrihet i høysetet. 

Torsdag 5. februar kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Musikk og poesi 

Velkommen som publikum eller deltaker til åpen scene, 
ved Jann Rygh Sivertsen og Rune Kjær.

Onsdag 11. februar kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis inngang (Salg/servering) 

Velkommen også onsdag 11. mars,  
15. april og 20. mai 

Se mennesket  

Refleksjoner over eksistensielle erfaringer og utfordringer, ved  
Vincent Hagerup. Tema: «Det ensomme mennesket».
I samarbeid med Mental Helse Sandefjord. 

Torsdag 12. februar kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Les meg! Forfattermøte med Hellen, 
Spets og Henriksen 

Sandefjord-forfatterne Gøril Hellen, Rikard Spets 
og Marianne Henriksen samtaler om skrive- 
prosessen og forteller oss hvorfor vi bør lese   
akkurat deres bok. 

Torsdag 19. februar kl. 19.00  
– Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Gøril Hellen Foto: Julie Pike Rikard Spets Foto: Vegard Eggen Marianne Henriksen 
Foto: Flemming Hofmann Tveitan
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Filosofisk salong  

Samtaler om litteratur, kunst og samfunn, ledet av filosof Elin Kiraly.

Onsdag 25. februar kl. 18.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

MARS

Kreative hager 

Gartner Tom Egeberg Hvål fra Sandefjord er kjent fra TV-
programmet «Grønn glede». Han driver firmaet Toms Hageglede  
og har også skrevet flere bøker. Hvål er opptatt av hagedesign og 
brenner for personlige hager tilpasset eierens behov. Få inspirasjon 
og tips til å skape din egen, kreative hage!  

Torsdag 5. mars kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Filosofisk salong  

Samtaler om litteratur, kunst og samfunn, ledet av filosof Elin Kiraly.

Onsdag 25. mars kl. 18.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Debatt & Mingling: Ny Nei til EU-leder i 
Ansikt-til-ansikt

Ansikt-til-ansikt er et spennende element i 
Debatt & Mingling. Og vi kan presentere 
nyvalgt leder i Nei til EU, bonde og grafisk 
designer Kathrine Kleveland (48). Hun er fra 
Holmestrand og sier at hun skal jobbe steinhardt mot EØS-avtalen. 
Organisasjonen har nå 27 000 medlemmer og ifølge meningsmålinger 
74 % av folket bak seg. Det andre ansiktet er Ragnar Aamodt.

Torsdag 26. mars kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Ingeborg Moræus Hanssen: 
Film og verdiformidling 

Ingeborg Moræus Hanssen var fram til 2006 
administrerende direktør for Oslo Kinematografer. 
 Hun er også kjent som en ivrig samfunnsdebattant, 
  forfatter og foredragsholder. I kveld snakker hun 
    om sitt 25 år lange liv som kinomenneske med 
      ansvar for møtet mellom lerret og sal. 
        I samarbeid med Kirkeakademiet i Sandefjord. 

         Onsdag 4. mars kl.19.00 
           – Sandefjord bibliotek
                 Kr 70 (gratis for medlemmer av Kirkeakademiet) 

Musikk og poesi

Velkommen som publikum eller deltaker til åpen scene, 
ved Jann Rygh Sivertsen og Rune Kjær.

Onsdag 11. mars kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis inngang (Salg/servering)

APRIL

Liv Jessen: Et liv i de prostituertes tjeneste 

Tidligere leder av Pro Sentret, et nasjonalt kompetansesenter for 
prostitusjon, forteller om utviklingen på feltet og om hva møtene med 
samfunnets fordømte har betydd for henne. I samarbeid med 
Folkeuniversitetet.

Tirsdag 7. april kl. 12.00 – Sandefjord bibliotek   
Kr 100  

Se mennesket

Refleksjoner over eksistensielle erfaringer og utfordringer, ved 
Vincent Hagerup. Tema: ”Hva ser du i henne?” Om ansvaret som 
melder seg når jeg møter ”den andre”. I samarbeid med Mental Helse 
Sandefjord. 

Torsdag 12. mars kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis



32 33Sandefjord bibliotek – Et litteraturhusbibliotekSandefjord bibliotek – Et litteraturhusbibliotek

Bokkafé 

Bli med på litterær skattejakt når vi dykker ned i bokhyllene for å gi 
deg våre beste lesetips! 

Torsdag 9. april kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Musikk og poesi

Velkommen som publikum eller deltaker til åpen scene, 
ved Jann Rygh Sivertsen og Rune Kjær.

Onsdag 15. april kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis inngang (Salg/servering)

?

Cuba – sigarer, salsa og sykkel 

Tilbake fra en spennende sykkeltur gjennom Cuba 
skal Kirsti Opstad og Anders Haukaas fortelle om 
 oppdagelsesferden sin. Bli med på en reise til et 
  sjarmerende land boblende av liv, salsarytmer og 
   sigarer, men likevel fullt av motsetninger. Cuba 
     går lett i blodet på nordboere! God tur!  

       Onsdag 8. april kl. 19.00 
         – Sandefjord bibliotek
             Gratis 

Debatt & Mingling: 
Er dugnadsånden og frivilligheten død?  

Bibliotekets debattserie Debatt & Mingling spiller 
på flere strenger for å belyse nødvendigheten av 
frivillig arbeid og frivillighetens levekår. 

Torsdag 16. april kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

Filosofisk salong  

Samtaler om litteratur, kunst og samfunn, ledet av filosof Elin Kiraly.  

Onsdag 22. april kl. 18.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Verdens bokdag: En kveld i bokens tegn 

Gjennom hele våren har bibliotekets leseglade lånere deltatt i vår 
lesekonkurranse. Denne kvelden forteller noen av dem om sine 
favorittbøker.   

Torsdag 23. april kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

MAI

Musikk og poesi

Velkommen som publikum eller deltaker til åpen scene, 
ved Jann Rygh Sivertsen og Rune Kjær.  

Onsdag 20. mai kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis inngang (Salg/servering) 
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Andebu • Hof • Holmestrand • Horten • Lardal 
Larvik • Re • Sande • Sandefjord • Stokke 
Svelvik • Tjøme • Tønsberg/Nøtterøy
I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek

WWW.VESTFOLDBIBLIOTEKENE.WORDPRESS.COMFØLG OSS PÅ FACEBOOK

VESTFOLDBIBLIOTEKENE  HAR:
•  Bøker på flere språk, lydbøker, e-bøker, dvd, musikk, noter, tidsskrifter,

 aviser, dataspill og mye, mye mer – det vi ikke har, det skaffer vi!
•  Utstillinger, forfatterbesøk, eventyrstunder, bokprat og kulturbegivenheter

•  PC-er og nett-tilgang

•  130 kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere – spør oss!
•  Felles søkeinngang: vestfold.samsok.no
•  Felles låneregler
 

VESTFOLDBIBLIOTEKENE ER:
•  Gratis

•  En møteplass for alle – et godt sted å være for store og små

•  Et sted for læring, inspirasjon, rekreasjon og opplevelse

•  Åpne og tilg jengelige – også på nett:

 www.vestfoldbibliotekene.wordpress.com

VISSTE DU AT
...  Du kan få et nasjonalt lånekort som g jelder i alle bibliotek i Norge

...  Du kan bestille og fornye dine lån på nettet

...  Du kan få tilgang til alle biblioteksamlinger via ditt lokale bibliotek

...  Du kan låne og levere hvor du vil
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Horten bibliotek / Apotekergata 10, 3187 Horten / Tlf. 33 08 53 30 / www.htnbib.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

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


