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Det beste i livet er gratis!
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Mørket senker seg ute og vi er inne i go’ bok-sesongen. Men visste du at på flere 
av fylkets bibliotek kan du få mer enn bare velvalgte ord mellom to permer? 
La deg engasjere, provosere og inspirere på litteraturhusbibliotekene i høst! 
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SIDEN 2013 HAR NEMLIG bibliotekene i Horten, 
Tønsberg, Sandefjord og Larvik vært samlet i pilot-
prosjektet Litteraturhus Vestfold. Målet er at bibliote-
kene ikke bare skal ivareta tradisjonelle oppgaver, 
men også tilby et variert program med foredrag, 
konserter og debatter, for å bli attraktive møteplasser 
i lokalsamfunnet. Så langt tyder besøkstallene på at 
de har lykkes!

Dikt, dialog og debatt
Opprettelsen av litteraturhusbibliotek har nemlig 
bidratt til å øke kulturtilbudet i Vestfold-byene. Selv 
om bibliotekene fortsatt driver med tradisjonelt 
utlån av bøker, filmer og musikk, har de nå også 
blitt et sted hvor tidsaktuelle samfunnsdebatter 
finner sted. For ett av målene til litteraturhusbiblio-
tekene, er nettopp at folk som kommer på arrange-
menter skal få lov til å delta aktivt og bidra til både 
dialog og debatt underveis. I tillegg legges det til 
rette for at lokale aktører som arbeider med ulike 
former for kulturformidling skal få mulighet til å 
bruke denne arenaen til arrangementer.

Med kjente navn på plakaten
Siden oppstarten har det blitt gjennomført en rekke 
arrangementer i de fire byene. Blant annet har Gro 
Dahle, Arne og Carlos, Vetle Lid Larsen, Jon Michelet, 

Jan Mehlum, Jan Kjærstad og Ivar Wehler sørget for 
å dra mye folk til arrangementer i litteraturhusbibli-
otekene. Og i høst står blant annet jazzkonserter, 
aktuelle debatter, samt foredrag med Linnea Myhre 
og Kjetil Bjørnstad på plakaten. 

Litteraturuka i november
I november er det tid for Litteraturuka i Vestfold. 
Litteraturuka er blant Vestfolds store kulturar-
rangementer. Her blir det massevis av litterære 
programposter, så som opplesninger, foredrag og 
forestillinger for barn og voksne. Det blir aktiviteter 
i hele Vestfold, med litteraturhusbibliotekene som 
sentrale arenaer. Åpningen av Litteraturuka finner 
sted på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Litterært følge som frister
Samtidig som de tilbyr et spennende kulturpro-
gram, har flere av litteraturhusbibliotekene styrket 
serveringstilbudet sitt med oppgraderte kafeer. 
Det har bidratt til at kafeene i seg selv trekker folk 
til bibliotekene. Mange kommer i første omgang 
for å besøke kafeen, lese aviser og møte kjente og 
andre likesinnede. Så har de fått øynene opp for de 
ulike arrangementene når de først er til stede i det 
litterære huset.

LITTERATURHUSBIBLIOTEK VESTFOLD
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Et tilbud som verdsettes
De siste årene har bibliotekene opplevd en god 
vekst i antall besøkende. Og opprettelsen av Litte-
raturhusbibliotek Vestfold har blitt veldig godt mot-
tatt av publikum. Det viser at bibliotekenes evne til 
å tenke nytt og utvikle seg, gjør at de fortsatt er en 
viktig aktør i lokalmiljøene som virkelig blir satt pris 
på.

PROGRAMHØST2015 VESTFOLD
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NOEN UTVALGTE ARRANGEMENTER DENNE HØSTEN:

Sykler, vin og brå død – om Tour de Frances skyggesider, møt forfatter Kurt Aust – Horten 6. oktober
Prisen for å ytre seg – med Amal Aden og Trude Brænne Larssen – Horten 12. oktober
Kåseri om Rolf Wesenlund – med Per Egil Hegge – Larvik 15. oktober
Sannheten er mye verre – om Arthur Omre, forestilling med Lars Vik og Leif Winther – Larvik 27. okt.
Fotball for de fleste eller de beste? – debatt om fotball i Sandefjord – Sandefjord 26. november
Bandet Jaga Jazzist – dypdykk i historien til Tønsbergbandet – Tønsberg 19. oktober
Hvordan elske en far og overleve – foredrag med Vetle Lid Larssen – Tønsberg 20. oktober
Jazz på film – konsert med Kelly Dickson og Werner Kristiansen – Tønsberg 10. november

I høst venter en dyp lenestol, en varmende latte og 
en god bok eller et engasjerende foredrag på flere 
av fylkets litteraturhusbibliotek, så ta plass!


