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LITTERATURHUS VESTFOLD

Bibliotekene i Tønsberg/Nøtterøy, Horten, Sandefjord og Larvik er samlet i 
prosjektet Litteraturhus Vestfold. Disse bibliotekene er litteraturhusbibliotekene 
våre. I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek har de fire bibliotekene, under felles 
profil, styrket arbeidet med å være lokale arenaer for debatt, kunnskapsformidling 
og litterære opplevelser, hver med sitt lokale særpreg.  Det betyr ikke at de har 
sluttet å være bibliotek, men at de er 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

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

Horten bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 04–09

Larvik bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 10–15

Sandefjord bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 18–24 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – Et litteraturhusbibliotek 26–33 

Med forbehold om programendringer
Foto: Bård Gudim

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Aase Wivestad på mail aasew1@vfk.no dersom 
du har forslag til nye arrangementer i litteraturhusbibliotekene eller om du har lyst 
til å gi oss ris eller ros i forbindelse med prosjektet.
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Horten
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

SEPTEMBER

Nyåpning av biblioteket

Med endret bibliotekhverdag og en endret biblioteklov, må også det 
fysiske biblioteket forandres. I dag ønskes alle velkommen til 
åpningen av Horten biblioteks nyoppussete voksenavdeling!
Cycling for Libraries kommer med hundre syklende bibliotekarer. 
Det vil bli underholdning og taler. Dette er dagen for alle som er fan 
av biblioteket!

Tirsdag 1. september kl. 19.00 – Horten bibliotek
Gratis

Bokkafé med bibliotekarer fra Sandefjord bibliotek  

Torsdag 3.september kl. 18.00 – Horten bibliotek   
Gratis. Se egen side om bokkafé bakerst i katalogen.  

Foredrag: Seilasen Kirkenes - Halden, del 1

Norges kystlinje er verdens nest lengste, og havet har alltid vært 
viktig for Norges historie. Oddmund Kjørum, pensjonert orlogskaptein 
og lidenskapelig interessert i kystlinjen, vil gjennom denne rekken ta 
oss fra Kirkenes til Halden. Alle bør kjenne litt til geografi og historie 
fra kysten, og nå har man mulighet til å lære.

Tirsdag 8. september kl. 12.00 – Horten bibliotek
Gratis

Forfatterlunsj: André Bjerke - utvalgte dikt og glimt fra et kunstnerliv

Den populære litteraturformidleren Øyvind Straume kommer tilbake 
til Horten. Han reiser rundt på bibliotek med ulike litterære pro-
gram og har også presentert dikt på det Norske Teatret på Lunsj og 
Lyrikk-forestillinger.

Onsdag 9. september kl. 12.00  – Horten bibliotek
Kr 100. Gratis for medlemmer av Pensjonistuniversitetet

Ansikt til ansikt

Faten Al-Hussaini og Yousef Assidiq fra JustUnity er godt kjent med 
farene rundt radikalisering og ekstremisme. I arbeidet mot dette  
reiser de landet rundt og holder foredrag for politi, elever og politikere.  
I samtale med journalist Trude Brænne Larssen.

Torsdag 10. september kl. 19.00 – Horten bibliotek
Gratis

Foto: Mette Kjennerud
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Den jævla åpenheten

Det snakkes mye om at vi må være åpne om psykiske problemer - 
“vi må snakke om det”. Det må ikke gjemmes bort, det må opp i lyset. 
Dette er viktig, men hvor lett er det egentlig? Adrian Lorentsson, 
leder for Mental Helse Ungdom, fikk kjenne på kroppen forskjellen på 
det å snakke om å være åpen og det å være åpen. Resultatet ble 
kronikken Den jævla åpenheten.

Torsdag 17. september kl. 19.00 – Horten bibliotek
Gratis

Tiger Garte, forfatter og forlegger

Går du rundt med en forfatter eller forlegger i magen? 
Tiger Garte er begge deler, og i kveld vil han gi oss et 
innblikk i både sitt forfatterskap og hvordan det er å 
drive eget forlag. Kanskje får du de tipsene som gjør 
     at nettopp du kommer gjennom nåløyet?    

        Tirsdag 22. september kl. 19.00  – Horten bibliotek   
            Gratis 

Tiger Garte
Foto: Nathan Lediard

Foredrag: Hemmelig helt – om det eventyrlige livet til 
Knut Haugland 

Knut Haugland var med på to verdenskjente norske hendelser i etter-
krigstiden – Tungtvannsaksjonen og Kon-Tiki ekspedisjonen. Svein 
Sæter har skrevet boka Operatøren i samarbeid med Knut Haugland. 
På kveldens foredrag forteller han om Hauglands spennende liv.

Onsdag 23. september kl. 19.00  – Horten bibliotek
Gratis

Gunnar Haslund  Foto: Privat

Hud eller lerret? 

Hva er forskjellen på å lage kunst på hud og på 
lerret? Begge deler er dypt personlig, av forskjellige 
grunner. Eier av Stigma, Gunnar Haslund, er 
tatovør og tidligere elev av Odd Nerdrum. 
Han har lang erfaring med kunst, både på hud 
og på lerret. Kom og hør om hans kunstneriske 
arbeider!

Torsdag 24. september kl. 19.00  
– Horten bibliotek
Gratis

OKTOBER

Sykler, vin og brå død

Verdens største sykkelritt Tour de France, 3600 km blodslit og tre 
uker med spenning. Men det er ikke bare under etappene det er 
spenning. Kurt Austs siste bok Dødt løp tar oss med til et grumsete 
miljø hvor man ikke vet hvem man kan stole på.

Tirsdag 6. oktober kl. 19.00  – Horten bibliotek
Gratis

Holde eller kaste masken?

Mange unge holder sin legning skjult. Å holde denne masken kan 
være krevende mentalt, og det kan være skremmende å skulle kaste 
den. I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse har vi invitert 
en representant fra Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner (LLH) for å gi oss et innblikk i hvordan det er bak 
masken. Tekstopplesning.

Lørdag 10. oktober kl. 12.00 – Horten bibliotek
Gratis
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Ansikt til ansikt

For noen kan ytringsfriheten være dyrekjøpt. 
Amal Aden er definitivt en av disse. Hun har 
markert seg sterkt i norske medier flere ganger, 
med blant annet dødstrusler som resultat. 
I samtale med journalist Trude Brænne Larssen 
vil hun snakke om prisen for å ytre seg.

       Mandag 12. oktober kl.19.00 – Horten bibliotek           
         Gratis. Se side 5 for mer informasjon

Amal Aden  Foto: Pressebilde Aschehoug

Foredrag: Seilasen Kirkenes - Halden, del 2

Tirsdag 13. oktober kl. 12.00 – Horten bibliotek
Gratis. Se side 5 for mer informasjon

Hvorfor er elbilen en suksess på norske veier?

Elbiler er ikke lenger for spesielt interesserte. 39% av befolkningen 
vurderer å kjøpe en, ifølge en undersøkelse gjennomført av NAF. I 
april rullet elbil nr. 50.000 ut på norske veier, også i Vestfold har 
salget skutt fart. Norsk elbilpolitikk skaper overskrifter i utlandet. 
Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, vil fortelle oss 
hvorfor.

Torsdag 22. oktober kl.19.00 – Horten bibliotek           
Gratis

NOVEMBER

Foredrag: Seilasen Kirkenes - Halden, del 3

Tirsdag 10. november kl. 12.00 – Horten bibliotek
Gratis. Se side 5 for mer informasjon 

Ansikt til ansikt

Aina Basso, forfatter og historiker, har i flere av 
sine bøker tatt opp hvordan romanifolket har blitt 
behandlet i Norge, sist i boken Finne ly. Hvordan 
har fordommer og myter preget samfunnets 
behandling av romanifolket? I samtale med 
journalist Trude Brænne Larssen.

Tirsdag 10. november kl. 19.00 
– Horten bibliotek
Gratis

Aina Basso Foto: Tove K. Breistein

Homoseksualitet og kjønn i dataspill

Dataspill er et av vår tids viktigste kulturuttrykk og byr på 
spennende muligheter for utforskning av kjønn og seksualitet. Kim 
Johansen Østbys doktorgradsavhandling er basis for dette foredraget 
hvor han presenterer og diskuterer disse temaene. Hvorfor bør 
spillere også ta dette på alvor? Det og andre spørsmål blir tatt opp 
denne kvelden.

Torsdag 12. november kl.19.00 – Horten bibliotek           
Gratis

Bokkafé med bibliotekarer fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Torsdag 26. november kl.18.00 – Horten bibliotek
Gratis. Se egen side om bokkafé bakerst i katalogen.

Poesislam!

Poesislam er en konkurranse som ligger i 
krysningspunktet mellom poesiopplesning, 
teatersport, hip-hop, og stand-up. Har du lyst til å 
fremføre dine tekster for et publikum? Da er 
Poesislam akkurat  noe for deg! Slampoet Fredrik 
Høyer vil først gi oss en innføring i slampoesi, og 
vil så være konferansier resten av kvelden. 
Begrenset antall deltakere og påmelding.

Fredag 27. november kl. 18.00 – Kulturhuset 37
Gratis Fredrik Høyer 

Foto: Synne Øverland Knudsen
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Larvik 
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

Foto: Siri Vollebekk

Filosofisk Hjørne  

Siste onsdag hver måned er det Filosofisk 
Hjørne på Larvik bibliotek.
Laila Henriksen og Camilla Angeltun fra Filoso-
fisk 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 epost.

Onsdag 26. august kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Kr 100

Velkommen også onsdag 30.september,
onsdag 28. oktober, onsdag 25. november 
kl.18.00

AUGUST

Foredrag: Samuel Massie – Hold fast

Hør Samuel Massie fortelle om hvordan  han 
gjenvant troen på seg selv og eget liv. Samuel 
forlot et liv som skoletaper i Bergen og dro med 
Jarle Andhøy på den skjebnesvangre ekspedisjonen 
til Antarktis med skuta Berserk, som 22. februar 
2011 forsvant. Høsten 2014 ga han ut boken 
Hold fast.

Torsdag 27. august kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 100

Samuel Massie Foto: Øyvind Næss
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Edvard Hoem
Foto: Linda Engelberth

Per Egil Hegge 
Foto: Juritzen forlag/John Andresen

SEPTEMBER

Forfattermøte: To lokale forfattere

Rune Sørlie presenterer i sin nye bok Stavernsminner 5 en samling 
tidligere upubliserte fotografier fra Stavern. Frode Eie Larsen er  
aktuell med sin femte krimroman og handlingen i Englefjær er som i 
hans tidligere bøker lagt til Larviks-distriktet.

Mandag 7. september kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Gratis. I samarbeid med LIV forlag

Bokkafé med bibliotekarer fra Sandefjord bibliotek

Onsdag 16. september kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Gratis. Se egen side om bokkafé bakerst i katalogen.

Forfattermøte: Erling Pedersen og Finn Erhard Johannessen

Forfatter og dramatiker Erling Pedersen har skrevet bøker for  
voksne, ungdom og barn. I kveld snakker han om sin nye roman - 
Høst. Med utgangspunkt i boka Skjærgårdsflåte i solnedgang forteller 
professor i historie, Finn Erhardt Johannessen om skipsbygging,  
hverdag og mennesker ved Fredriksvern verft.

Mandag 21. september kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Foredrag: Hemmelig helt – om det eventyrlige livet til 
Knut Haugland

Knut Haugland var med på to verdenskjente norske hendelser i etter-
krigstiden – Tungtvannsaksjonen og Kon-Tiki ekspedisjonen. Svein 
Sæter har skrevet boka Operatøren i samarbeid med Knut Haugland. 
På kveldens foredrag forteller han om Hauglands spennende liv.

Torsdag 24. september kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

OKTOBER

Foredrag: Louis de Cordier

Møt kunstneren fra Spania som i 2010 startet et grensesprengende 
kunst- og vitenskapsprosjekt. En ark ble, i samarbeid  med inn-
byggerne i en liten by, bygd og så fylt med bøker. Det førte til stor 
aktivitet i byen og ble et uttrykk for framtidens bærekraftige 
samfunn. På engelsk.

Tirsdag 13. oktober kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Gratis. I samarbeid med Thor Heyerdahl Instituttet

Kåseri: Per Egil Hegge om Rolv Wesenlund

Journalist og pressemann Per Egil Hegge ga i 
2014 ut biografien Rolv Wesenlund og takk for det!
I kveld kan du høre Hegge fortelle om den 
folkekjære skuespilleren, musikeren, gjøgleren, 
humoristen og skribenten.

Torsdag 15. oktober kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50. Musikere fra Larvik Kulturskole deltar

Forfattermøte: Edvard Hoem

I romanen Slåttekar i himmelen skriver Hoem 
om sin oldefar. Historien starter utenfor Molde i 
1874. En tid preget av hardt arbeid, slit, kjærlighet,
offervilje og utvandring til Amerika. Hoem har 
mottatt en rekke litterære priser. Velkommen til 
forfattermøte med Edvard Hoem.

Torsdag 22. oktober kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 100Filosofisk Hjørne

30. september kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Kr 100. Se side 11 for mer informasjon



15Larvik bibliotek – Et litteraturhusbibliotek14 Larvik bibliotek – Et litteraturhusbibliotek

Forestilling: Sannheten er mye verre – 
et program om Arthur Omres liv og tekst

Arthur Omre ble født i Brunlanes i 1887 og levde 
et omflakkende liv. Han slo gjennom med boken 
 Smuglere. Forestillingen er ved skuespiller Lars 
  Vik og musiker Leif Winther, begge fra Porsgrunn.

        Tirsdag 27.oktober kl. 19.00 – Larvik bibliotek
           Kr 50. I samarbeid med SpareBank 1

         
 Lars Vik  

Foto: Anna Andrea Vik Aniksdal

Musikk & lunsj: Nærkontakt med Beethoven

Dirigent Bjarte Engeset tar oss med inn i sitt arbeid med å komme  
nær Beethovens musikk, personlighet og historiske betydning. 
Gjennom to århundrer har Beethoven mer enn noen annen vært 
komponisten for individets frihet. Enkel servering.

Lørdag 31. oktober kl. 12.00 – Larvik bibliotek
Kr 50 

Foredrag: Sara Fosstvedt – om bærekraftige klær som 
opplysningsverktøy

Med ønske om holdningsendring og fokus på miljø og sosialt ansvar  
i motebransjen, forteller Sara Fosstvedt om bærekraftig kles-
produksjon. Klærne i hennes eget klesmerke, Age of Enlightenment, 
lages med bærekraftige materialer hos Fairtrade sertifiserte fabrikker 
i India.

Torsdag 12. november kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Poesi&lunsj: Ruth Lillegraven

Ruth Lillegraven har skrevet romaner og dikt  for voksne og bilde-
bøker for barn. For diktsamlingen URD mottok hun Brageprisen i 
2013. I 2014 utga hun diktsamlingen Manilahallen. På Poesi&lunsj 
forteller og leser hun. Enkel servering.

Lørdag 14. november kl. 12.00  – Larvik bibliotek
Kr 50

Foredrag: En ny kunst - Wilses Norge med Larvik som prisme

Trond Bjorli og Marie Fongaard Seim vil snakke om Wilses moderni-
sering av norsk fotografi med bakgrunn i arbeidet med Norsk Folke-
museums store Wilseutstilling, og med bilder fra Larvik og omland 
som inngang til å belyse Wilses nye fotografiske design av ”Norge”.

Mandag 16. november kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Kr 50

Bokkafé med bibliotekarer fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Torsdag 19. november kl. 19.00  – Larvik bibliotek
Gratis. Se egen side om bokkafé bakerst i katalogen.

Filosofisk Hjørne

Onsdag 28. oktober – Larvik bibliotek
Kr 100. Se side 11 for mer informasjon

15

NOVEMBER
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Trude Teige
Foto: Marit Hommedal/Scanpix/TV 2

Forfattermøte: Trude Teige

Møt forfatter Trude Teige og hør henne fortelle 
om sin nyeste roman Mormor danset i regnet, en 
roman om tre generasjoner kvinner og én stor 
familiehemmelighet. Trude Teige er kjent som 
   politisk reporter, programleder og som forfatter 
     av historiske romaner og krimbøker.

       Mandag 23. november kl. 19.00 – Larvik bibliotek
           Kr 50 

         

Filosofisk Hjørne

Onsdag 25. november kl. 18.00 – Larvik bibliotek
Kr 100. Se side 11 for mer informasjon
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Sandefjord
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

SEPTEMBER

Foto: Bård Gudim

Kultmania

Ikke gå glipp av høstens store happening. 
Vi inviterer deg som er glad i å kle deg ut, eller 
bare er nysgjerrig, til å turen denne dagen. Liker 
du tegneserier, manga eller retrospill har vi mye 
å tilby. I samarbeid med Banzaicon og Spillmuseet
blir det show, konkurranser, cosplay, foredrag 
og stands.

Lørdag 5. september kl. 12.00-20.00
 – Sandefjord bibliotek
Kr 100 Bibclick

Musikk og poesi 

Musikk og poesikveldene er en etablert del av det 
lokale kulturlivet i Sandefjord. Her kan alle gå opp 
på podiet og formidle poesi, musikk og sang. Det kan 
være egne eller andres tekster, improviserte eller 
uskrevne tekster – scenen er for poeter og musikere 
som har noe på hjertet.
Ansvarlig for kveldene er Jann Rygh Sivertsen og 
Rune Kjær. Velkommen som publikum eller deltaker!

Onsdag 9. september kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek
Gratis. Salg/servering

Velkommen også onsdag 7.oktober og 11.november

Hva kan vi i Sandefjord gjøre for bedre integrering?

Borgerkrigen i Syria har ført til enorme flyktninger strømmer til 
Europa. Mange av disse vil til Norge. Har vi mulighet til å ta i mot 
flere? Hva med dem som er her? Gjør vi nok for at de skal føle seg 
inkludert og integrert i det norske samfunnet? 
Nå er det lokalvalg, hva mener politikerne i 
Sandefjord vi kan gjøre for  integrasjon i det 
flerkulturelle samfunnet, og Sandefjord spesielt? 
Sandefjords Blad leder debatten og NRK Vestfold 
vil ta TV-opptak.

Torsdag 10. september kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  
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Bak sceneteppet – Merete Holtan intervjuer 

Hva skjer bak sceneteppet før en teateroppsetning, 
eller på settet til en film- og TV-produksjon? 
Vi inviterer mennesket bak produksjonen til 
samtale. Biblioteket får besøk av  Siv Rajendram 
Eliassen, norsk dramatiker kjent for både TV-serier 
  og spillmanus. Hun har blant annet skrevet 
   spillefilmmanus til Frikjent og Svein og rotta.

 

    Lørdag 19. september kl. 13.00
      – Sandefjord bibliotek
         Gratis 

Siv Rajendram 
Foto: Kurt Andre Høyessen

Foredrag: Aksel Sandemose - dikteren som vevde tråder mellom liv 
og diktning

Den populære litteraturformidleren Øyvind Straume kommer til 
Sandefjord. Han reiser rundt på bibliotek og pensjonistuniversiteter 
med ulike litterære program og har også presentert dikt på det 
Norske Teatret på Lunsj og Lyrikk-forestillinger.

Tirsdag 6. oktober kl. 12.00 – Sandefjord bibliotek
Entré kr 100 / Gratis for medlemmer i Pensjonistuniversitetet

Musikk og Poesi  

Onsdag 7. oktober kl. 19.30 – Sandefjord bibliotek   
Gratis. Se side 19 for mer informasjon  

Filosofisk salong

Filosofisk salong er et kulturtilbud fra biblioteket i 
samarbeid med filosof Elin Kiraly. Det er samtaler 
om samfunn, litteratur og kunst, men det kreves 
ingen forkunnskap i filosofi for å delta. Temaer eller
 begrep i politikk, filosofi, kunst og idéhistorie 
  undersøkes kritisk og debatteres under ledelse av 
    filosofen. Tilgivelsen er kveldens tema.

         Onsdag 23.september kl. 18.00
            – Sandefjord bibliotek
                 Gratis

     

Elin Kiraly. Foto: Privat

Evolusjon - Erik Tunstad i samtale med Elin Kiraly 

Hvorfor ser verden ut som den gjør? Gjennom 4 milliarder år har  
verden utviklet seg til å bli slik den er i dag. Erik Tunstad er biolog og 
vitenskapsformidler, kjent fra Verdt å vite på P2. Våren 2015 kom han 
med boka Evolusjon, der følger vi utviklingen fra de første cellene til 
dagens moderne menneske. I samtale med filosof Elin Kiraly vil vi få 
presentert teorier rundt evolusjonen og jordas spennende historie.

Torsdag 24.september kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Kr 50

Debatt & Mingling Psykisk helse

“Ansikt til ansikt” er et spennende element i 
Debatt & Mingling. Vi presenterer i kveld to 
dedikerte forfatterkollegaer Mari Grinde Arntsen 
som er aktuell med boka “Perfekt” og Kristine 
Storli Henningsen som er aktuell med boka 

“Antisuper”. Begge skriver innsiktsfullt om egenverdi.  
Arrangementet er et samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse

Torsdag 8. oktober kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

OKTOBER

Bokkafé med bibliotekarer fra Sandefjord bibliotek

Tirsdag 15. september kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis. Se egen side om bokkafé bakerst i katalogen.
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Foredrag: Verdensdagen for psykisk helse

Kristian Verde snakker om årets tema: Se hverandre – kast maska.  
Han er fra Sandefjord og jobber som fysioterapeut. Høsten 2013 
deltok han i NRKs program Oppdrag lykke, hvor fire vanlige 
mennesker skulle lære å bli lykkeligere ved hjelp av positiv psykologi. 
Kafè ved Sanitetskvinnene. Åpenhetsprisen deles ut. Arrangementet 
er et samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse og 
Åpenhetsprisen.  

Lørdag 10. oktober kl. 12.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

NOVEMBER

Musikk & poesi 

Onsdag 11.november kl.19.30 – Sandefjord bibliotek   
Gratis. Se side 19 for mer informasjon   

Foredrag: Slektsforskerdagen: Kjersti Wold Skriv ditt liv

Kjersti Wold vil fortelle om sitt forfatterskap og 
presentere sin nye bok, Skriv ditt liv. 
Hvem tror du at du er? Inspirasjonsforedrag for deg som 
vil skrive din slektshistorie eller historien om ditt liv. 
Du får alle verktøy du behøver for å skrive biografisk.
Det blir også noe for den som ønsker å skrive 
skjønnlitteratur basert på sin egen historie. 

Lørdag 31.oktober kl. 12.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis. I samarbeid med DIS Vestfold, avdeling Sandefjord.

Foredrag: Gåterapi - eller pilegrimsvandring 
på grønn resept

Nanna NKD Jørgensen, Mphil in Human 
Development, forsker på langvandring som terapi.
Dette foredraget vil rette fokus på den nye formen for 
gåterapi, spesielt pilegrimsvandring i en naturlig og 
sosial kontekst, som et selvhjelpsverktøy på vei mot 
en bedre psykisk helse. 

Søndag 11. oktober kl. 14.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Filosofisk salong – Tema: ”Vandringens betydning for tankene”  

Onsdag 14.oktober kl. 18.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis. Se side 20 for mer informasjon  

Lyrikk: May og meg – 30 minutter med ord

May Haraldsen og Kirsten Muhle formidler følelser og 
stemninger gjennom lyrikk og korte tekster. 
Noen mørke høstdager i oktober, ønsker vi velkommen 
til kaffe og lyrikk tidlig om morgenen. Arrangementet 
begynner hver morgen  kl. 08.00.  

Mandag 19. til og med fredag 23. oktober kl. 08.00
 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Foredrag: Biblioterapi

Kirsten Muhle er litteraturformidler ved Sandefjord 
bibliotek og fylkeskontakt i Vestfold for Verdensdagen 
for psykisk helse. Hennes foredrag retter fokus på 
psykiatri i litteraturen og forteller om biblioterapi, 
som er en terapiform hvor utvalgt lesing kan bedre 
den mentale helsen. 

Fredag 9. oktober kl. 12.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis  

Bokkafé med bibliotekarer fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Torsdag 17. november  kl. 19.00  – Sandefjord bibliotek
Gratis. Se egen side om bokkafé bakerst i katalogen.
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Debatt & Mingling: 

Har det blitt fotball for de beste isteden for de
fl este i Sandefjord?
Grunnfi losofi en 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? 

Torsdag 26. november kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

DESEMBER

Litterært julebord

Bibliotekets egne litteraturentusiaster serverer 
assortert meny fra hyllene. Boken står i sentrum 
og er behandlet med slik respekt at hver eneste 
litterære smak kommer til sin rett. Kom til en 
  annerledes desemberkveld fylt med lesetips til 
     deg selv, og gavetips til familie og venner.

      Torsdag 3. desember kl. 19.30
         – Sandefjord bibliotek
             Gratis. Salg/servering.Foto: Einar Hansen

Gled deG 
til årets 
litteraturfestival i vestfold 
2.-8. november – over hele fylket 
åpninGsforestillinG i tønsberG
2. november med flotte 
forfattere oG musikere
konferansier: knut nærum

Følg oss på Facebook og Instagram!
#littuka   litteraturuka.no

Her slippes spennende og aktuelle forfattere
for Litteraturuka i Vestfold 2015

O
K
TA
N

Filosofi sk Salong – Tema ”Om det positive og negatives plass i 
samfunnet – et kritisk blikk på kritikken”

Onsdag 25. november kl. 18.00 – Sandefjord bibliotek   
Gratis. Se side 20 for mer informasjon   

Foredrag: Fra troløshet til normløshet ved fi losof Tore Frost

Fjodor Dostojevskij skrev i sin roman Brødrene Karamasov at 
«Når Gud er borte, er alt lov». Hvilke fellesverdier kan man forvente 
i et samfunn som ikke baserer seg på gudfryktighet? Videre: når 
ytringsfriheten ikke ønsker å ta hensyn til at noe er hellig, 
hva står vi igjen med da? 

18. november kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Inngang kr.70. Gratis for medlemmer av Sandefjord Kirkeakademi
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Tønsberg og 
Nøtterøy 
bibliotek – 
Et litteraturhusbibliotek

AUGUST

Helt menneske: Den som sitter stille lever farlig? 
Om psykisk helse og fysisk aktivitet

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 26. august kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

Velkommen også 23. september, 28. oktober og 25. november 
kl. 18.00

SEPTEMBER

Dypdykk i musikkhistorien - Del 7: Jazzrock

Et konsept der vi dykker ned i musikkhistorien for å finne skjulte 
skatter, og der tilhørerne får tips til fordypning gjennom bøker og 
musikk som finnes i bibliotekets samling. Det blir spilt lytteeksempler 
på skikkelig anlegg.

Mandag 14. september kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Velkommen også mandag 19. oktober og 16. november kl. 19.00

Foto: Knut Nordhagen

Forfattermøte: Tett på Linnéa Myhre

Linnéa Myhre, forfatter og tidligere blogger, 
har gitt ut bøkene Evig søndag og Kjære, der 
hun skriver med humor og varme om bekmørke 
hendelser fra eget liv. Hun forteller brutalt og 
ærlig om spiseforstyrrelser, tvangstanker, 
depresjon og om å ha et dårlig forhold til egen 
kropp. Myhre har blitt en viktig stemme for 
sin generasjon, og fikk i 2012 Tabuprisen for 
hvordan hun som forfatter har nådd frem til 
unge om psykisk helse. Møt henne i samtale
med journalist Linn H. Mathisen.

Onsdag 16. september kl.19.30 
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 (With bok & kaffe har åpent fra 
kl. 19.00 - 19.30)

Linnéa Myhre  Foto: Guro Beitohaugen
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Bokkafé med bibliotekarer fra Sandefjord bibliotek

Torsdag 17. september kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis. Se egen side om bokkafé bakerst i katalogen

Forskning i sentrum: Melk og gluten under lupen

Mange mener at de ikke tåler produkter som 
inneholder melk eller gluten. Hva er det egentlig 
med disse produktene som kan gi plager? Marthe Bottolfs er klinisk 
ernæringsfysiolog og jobber som høgskolelektor ved Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold. I dette foredraget vil hun ta for seg ny 
forskning om helseeffekter av melk og gluten, og det blir mulighet 
til å stille spørsmål. Arrangement i samarbeid med Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold.

Lørdag 19. september kl. 12.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Foredrag: «Konge i eget liv!» ved Ingvard Wilhelmsen

Med humor og alvor utfordrer lege og professor emeritus Ingvard  
Wilhelmsen våre holdninger til det som skjer i våre liv. Det er ikke 
alt vi kan gjøre noe med, men vi kan endre hvordan vi forholder oss 
til det som skjer. Wilhelmsen snakker om våre holdninger til oss selv, 
andre mennesker, fremtid og fortid, liv, død og usikkerhet. Bli konge 
i ditt eget liv! Arrangement i samarbeid med Human-Etisk Forbund 
Vestfold.

Mandag 21. september kl. 12.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Kåseri: Hemmelig helt - om det eventyrlige livet 
til Knut Haugland ved Svein Sæter    

Knut Haugland var med på to verdenskjente 
norske hendelser i etterkrigstiden – Tungtvanns-
aksjonen og Kon-Tiki-ekspedisjonen. Svein Sæter 
har skrevet boka Operatøren i samarbeid med 
Haugland. På kveldens foredrag forteller han 
om Hauglands spennende liv.

Mandag 21. september kl. 19.30  
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 (Salg av forfriskninger ved With bok & kaffe 
fra kl. 19.00 - 19.30)

Haugland, Kon-Tiki  Foto: Privat

Helt menneske: Midt i uka – alkoholvaner til revisjon?

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 23. september kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

Forfattermøte: Ketil Bjørnstad

Forfatteren, komponisten og musikeren Ketil 
Bjørnstad debuterte som skjønnlitterær forfatter 
i 1972 og har utgitt drøyt 30 bøker, hovedsakelig 
romaner, men også diktsamlinger og biografier. 
Når den musiserende forfatteren kommer til 
Tønsberg har han med seg den ferske romanen 
Sekstitallet, første bind i den historiske 
romanserien Verden som var min. 
Arrangement i samarbeid med Tunsberg 
Litterære Selskap. 

Torsdag 24. september kl. 19.30
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 (Salg av forfriskninger ved 

With bok & kaffe fra kl. 19.00)

Kjetil Bjørnstad  Foto: Benedicte Ugland
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Frigjøringsjubileet 2015: Åpning av Tufjordutstilling 

Innbyggerne i Tønsberg kommune ga Tufjord i Måsøy kommune i 
Finnmark uvurderlig hjelp under gjenreisningen etter frigjøringen. 
Dette markeres med åpning av en utstilling ved ordfører. 
Representanter for Tufjordsamfunnet er spesielt invitert.  
Arrangør er Tønsberg kommune.

Lørdag 26. september kl. 13.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

  Omslag: Heinesen forlag

Foredrag: Astrid Lindgren og Sara Schwardt 
- Brevene dine legger jeg under madrassen 

Da Sara Schwardt var 12 år, skrev hun et brev 
til den verdensberømte forfatteren Astrid Lindgren. 
Det ble begynnelsen på en mer enn 30 års 
brevveksling mellom de to. Schwardt er aktuell 
med boken Brevene dine legger jeg under 
  madrassen som har blitt møtt av strålende 
   kritikker. Hør forfatteren fortelle den gripende 
    historien om et usedvanlig vennskap. 

       Mandag 28. september kl. 19.30
       – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek   
           Kr 100 (Salg av forfriskninger ved With bok & kaffe 
           fra kl. 19.00 - 19.30)

OKTOBER

Agnar Mykle 100 år: Foredrag ved Anne Helgesen 

Litteraturhustorikerne har gjerne vært opptatt av Agnar Mykle som 
forfatter av romaner og noveller. Få er i dag klar over at Mykle også 
var en pionér innen norsk dukketeater. I dette foredraget vil 
teaterviter Anne Helgesen presentere sin forskning på Mykles  
dramatiske verker og dukketeaterdramatikk.

Tirsdag 13. oktober kl. 19.30 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Kr 100 (Salg av forfriskninger ved With bok & kaffe fra kl. 19.00 - 19.30)

Dypdykk i musikkhistorien - Del 8: Jaga Jazzist 

Et konsept der vi dykker ned i musikkhistorien for å finne skjulte 
skatter, og der tilhørerne får tips til fordypning gjennom bøker og 
musikk som finnes i bibliotekets samling. Det blir spilt lytteeksempler 
på skikkelig anlegg.

Mandag 19. oktober kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

Foredrag: Hvordan elske en far og overleve, 
ved Vetle Lid Larssen   

Vetle Lid Larssen elsket sin far, Lars Andreas 
Larssen. Men for å overleve måtte han bekjempe 
ham. Det var en kamp som skulle bringe far og 
sønn milevis fra hverandre, men også fare-
truende nært. Denne høsten utgir Vetle boken 
Hvordan elske en far - og overleve. Hør ham 
snakke åpent og ærlig om den evige 
konflikten mellom far og sønn, den 
desperate kjærligheten og døden som 
forløser alt. 

Tirsdag 20. oktober kl. 19.30
– Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kr 100 (Salg av forfriskninger ved With bok & kaffe 
fra kl. 19.00 - 19.30)

Vetle Lid Larssen og Lars Andreas 
Larssen Foto: Privat

Helt menneske: Medisiner – veien til lykke eller et nødvendig onde? 

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 28. oktober kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis
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NOVEMBER

   Jazz på film Foto: Privat

Konsert og foredrag: Jazz på film

Jazzvokalist Kelly Dickson og jazzgitarist 
Werner Kristiansen formidler med bilder og
livemusikk litt av historien bak Hollywood-
musikalens gullalder fra 20- til 50-tallet.  
De vil ha fokus på sanger innspilt og gjort kjent av 
blant andre Fred Astaire, Louis Armstrong, 
Ella Fitzgerald, Doris Day og Frank Sinatra. 
   Dickson og Kristiansen er begge utdannet i 
     London og hadde sitt virke der frem til i fjor. 
       Arrangement i samarbeid med 
          Folkeuniversitetet Sør-Øst. 

       Tirsdag 10. november kl. 12.00
         – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek   
             Kr 100 / gratis for medlemmer i Pensjonistuniversitetet.

Bokkafé med bibliotekarer fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 

Tirsdag 10. november kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis. Se egen side om bokkafé bakerst i katalogen

Dypdykk i musikkhistorien - Del 9: Shoegaze 

Et konsept der vi dykker ned i musikkhistorien for å finne skjulte 
skatter, og der tilhørerne får tips til fordypning gjennom bøker og 
musikk som finnes i bibliotekets samling. Det blir spilt lytteeksempler 
på skikkelig anlegg.

Mandag 16. november kl. 19.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis

Helt menneske: Selvskading 
- når løsningen blir en del av problemet

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 25. november kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Gratis
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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

BOKKAFÉ I LITTERATURHUSBIBLIOTEKENE

FIRE BYER - TO BIBLIOTEKARER

I september og november reiser to bibliotekarer rundt på turné i de 
fi re litteraturhusbibliotekene og serverer personlige lesetips med 
utgangspunkt i et spennende tema. Gratis inngang. 

SEPTEMBER

Skjebnemøter eller sjelemøter? - avgjørende møter i litteraturen

Mennesker som møtes er ofte tema i litteraturen. Møter kan være 
begynnelsen til vennskap eller fi endskap. Et møte kan være 
skjebnesvangert og etterlate spor i generasjoner.

Torsdag 3. september  kl. 18.00 – Horten bibliotek 
Tirsdag 15. september kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Onsdag 16. september kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Torsdag 17. september kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

NOVEMBER

Ta med meg til et annet sted: Reiser i litteraturen

Bøker kan ta deg med til fjerne og eksotiske steder. De kan ta pusten 
fra deg slik at du glemmer tid og sted. Bøker åpner opp dører til andre 
verdener, men også til nye landskap inni deg selv. Noen ganger tar 
boka deg med på en reise som føles mer virkelig enn virkeligheten. Bli 
med på ferden når vi denne kvelden tar deg med ut på litterære 
reiser!

Tirsdag 10. november kl. 18.00 – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Tirsdag 17. november kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Torsdag 19. november kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Torsdag 26. november kl. 18.00 – Horten bibliotek
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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


