Mandag 10. september – kl. 13.00
Velkommen til Poesi og musikk med forfatter MiRee
Abrahamsen og musiker Arne K. Mathisen
Vi benytter også anledningen til å gi deg en fyldig presentasjon av
bibliotekets høstprogram.
Scenen – Fri entré

Lørdag 15. september
kl. 11.00 - 15.00
Forskningstorg
Spennende stands på Torvet, musikkorps, natursti med poster
ute og inne, premier.
«Verdens største eksperiment: Å vokse opp med internett.»
Spektakulært vitenshow på Torvet kl. 13.00.
(Biblioteket stenger kl. 14.00)
Arr:. Agder Naturmuseum, Sørlandet sykehus, KUBEN, Havforskningsinstituttet,
Tekna Aust-Agder, UiA, Vitensenteret og Arendal bibliotek.

FAMILIEARRANGEMENT : Torvet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2018
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Torsdag 20. september – kl. 19.00
Forfattermøte med en av Norges mest produktive og
folkekjære forfattere: EDVARD HOEM
Edvard Hoem debuterte med sitt forfatterskap i 1969 og har
siden skrevet både romaner, dramatikk, salmer og Shakespearegjendiktninger. Hoem har mottatt et vell av priser, blant annet
Kritikerprisen i 1974 og Språkprisen i 2013.
Forfatterens familiekrønike i fire bind har fått en enorm leserskare
og er en svært kritikerrost romankomposisjon, skapt ut fra et
enormt kildemateriale.
Inngangspartiet – Entré kr. 100,HØSTPROGRAM 2018
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SOMMERLES-FEST!
Lørdag 22. september
Sommerles-fest! Møt Norges galeste barnebokforfatter,
Reidar Kjelsen!
Har du vært med på Sommerles? Da kan du komme å hente
billett for å treffe en forfatter som ikke er redd for å by på seg selv.

Kl. 14.00: forestillingen « ÆSJ!» for 1.-3. trinn
Dette er standup for de aller minste. Hvorfor skal man være høflig
og hvorfor bestemmer de voksne alt? ”Æsj!”, ”Ku uten hode”,
”Tissemus”, ”Bertil bestemmer selv!” og ”Rumpetroll” er bøker for
dem som skal stave seg gjennom sine første setninger. Det er
ikke uvanlig at det skjer rare og helt uventede ting når barnehoder
møter hodet til en gal forfatter!
Kl. 15.00: forestillingen «DAMER OG DEMONER» for 4.-7. trinn
En forestilling i standup-aktig stil. Forfatteren brøler så høyt han
kan og hopper rundt på bordene før du vet ordet av det.
Høydepunktet i forestillingen er når han tegner monster på
flippover etter barnas egne beskrivelser. Fare for latterkrampe!!

Vi deler ut gratisbilletter i informasjonsskranken fra
mandag 17. sept. pga begrenset antall plasser.
Inngangspartiet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2018
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Mandag 24. september – kl. 19.00
Forfattermøte: Vi er alle feminister – eller?
Historiker og forfatter Bodil Christine Erichsen utga i år andre
bind av verket «Norske kvinners liv og kamp 1850-2000», som
har fått mye oppmerksomhet. Norge er i dag et av verdens mest
likestilte land. Hvordan kom vi hit? Og hva skal til for å unngå
tilbakeslag?
Se også utstillingen «Kvinnekamp i litteraturen 1911-2017» i
perioden 3.-30. september.
Scenen – Entré kr. 100,-

Onsdag 26. september – kl. 12.30
Strikk & Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy for
et hyggelig avbrekk. Det antas det vil vare en times tid. Hjertelig
velkommen!
Scenen – Fri entré
HØSTPROGRAM 2018
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Foto:Silje Carlsen

Familielørdag 29. september
Kl 13.00: Kunsteventyret «Alvina, det venneløse trollet» med
forfatter Margareth Anker.
"Det var en gang en trolljente som bodde bortenfor alle hus,
gjennom julegranskogen, over tjernet, inni fjellet i enden av
enga. Dag som natt ble fjellet opplyst av sola, månen og
stjernene. Tross gråvær strålte det av hjertevarme. Granittfjellet
hadde gjennom somre, vintre, høst og vår så langt tilbake i tid
som noen kunne minnes, vært bosted for familien til Alvina."
Trolljenta lever et harmonisk liv beskyttet av trygge rammer, til hun
plutselig kommer ut for store utfordringer.
Passer fra 5 - 12 år. Varighet: ca. 45 min.
Vi deler ut gratisbilletter i informasjonsskranken i første
etasje fra kl. 11.00 pga begrenset antall plasser.
Scenen - Fri entré
Kl. 11.00 - 13.00: Lageverksted
Vi lager trollmagneter.
Barneavdelingen – Fri entré
HØSTPROGRAM 2018
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Aktiviteter i høstferien, uke 40
Sluk en bok – leseklubb
Mandag 1. oktober kl. 13.00 kommer forfatter
Ørjan N. Karlsson for å ta oss inn i sin nye,
dramatiske fantasyfortelling fra landet Bifrost.
Leseklubben er åpen for alle mellom 9-12 år.
Ungdomsavdelingen – Fri entré
2. – 4. oktober kl. 11.00 – 14.00:
Kreativt lageverksted med kunstner Anne May Risholt Fossnes.
Bli med og gi ditt bidrag til kunst på biblioteket! Vi gjør søppel til
kunst ved hjelp av plastposer og tråder.
Barneavdelingen – Drop-in – Fri entré

BIBLIOTEKETS LESEKLUBB
Sluk en bok

Fredrik Schulze-Krogh leser
høyt fra «Ylva og
myldermørket» i tipien.
Tid: kl. 15.00-16.00
Følgende torsdager:
11.10, 18.10, 25.10, 1.11,
8.11 og 15.11.
Følg med for mer info.
Leseklubben er åpen for alle
mellom 9-12 år!

HØSTPROGRAM 2018
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Mandag 8. oktober – kl. 13.00
Lunsjforedrag
Odd Vaagland har skrevet et teaterstykke om Charlie Chaplin
som skal vises på kulturhuset i slutten av oktober. I forkant av
denne forestillingen holder Vaagland et foredrag om den engelske
komikeren, skuespilleren og filmregissøren i stumfilmens tid.
Varighet: ca. 45 min.
Scenen - Fri entré

Onsdag 10. oktober – kl. 14.30-15.30

Varaordføreren Terje Eikin kommer og tar en prat med alle som
har noe på hjertet angående kommunen vår.
Inngangspartiet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2018
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Onsdag 10. oktober
kl. 19.00
Erik Bye - Norge på to bein
I 2017 utgav Asbjørn Bakke den kritikerroste biografien om Erik
Bye. Som TV-personlighet, sanger, dikter, skuespiller,
samfunnsdebattant og låtskriver satte Erik Bye et dypt spor i oss
nordmenn. Han levde et liv uten pause.
Denne kvelden får vi høre biograf Asbjørn Bakke fortelle, mens
Hans Fredrik Jacobsen bringer inn et flott musikalsk nærvær.
Jacobsen har både spilt og skrevet melodier for Erik Bye.
Auditoriet – Entré kr. 100,-

Mandag 15. oktober
kl. 19.00
Karsten Alnæs om
Aasmund Olavsson Vinje
I år er det 200 år siden Aasmund O. Vinje
ble født, og vi markerer jubileet med en
kulturkveld i Arendal bibliotek. Vi får besøk
av Karsten Alnæs som vil holde foredrag
om Vinje. Andrea Maini og Liv Stoveland
Woie vil framføre dikt av forfatteren til
melodier av Edvard Grieg.
Arr.: Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget,
Vegårshei Mållag, Aust-Agder Turistforening, og
Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 100,HØSTPROGRAM 2018
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Fredag 19. oktober – kl. 11.00-14.00

Lageverksted. Vi lager halloween-lykter.
Denne dagen er alle lærere sendt på lærerstevne og det betyr at
barna har fri. Da kan det være greit å finne på noe
sammen. Vi foreslår at dere tar turen til biblioteket
for å forberede dere til årets skumleste natt med å
lage en halloweenlykt og låne noen grøssende bøker.
Barneavdelingen – Fri entré

Tirsdag 23. oktober – kl. 13.00
Lunsjforedrag, «Tung tids tale»
Riksteatret, Det Norske Teatret og Kilden Teater har gått sammen
om å lage teater av den sterkt personlige og kritikerroste romanen
«Tung tids tale».
Velkommen til et varmt møte med skuespillere fra Riksteatrets
oppsetning i samtale med Inger Margrethe Stoveland. Denne
lille romanen tar stadig pusten fra nye lesere og er gitt terningkast
6. Dette er fortellingen om en mors kjærlighet og kamp for et
barn som er annerledes.
HØSTPROGRAM 2018
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Hvordan er det å skulle videreformidle dette over i teaterform?
Møt én eller flere av ensemblet som i denne forestillingen består
av Jon Bleiklie Devik, Julie Moe Sandø, Marianne Krogh og
Siren Jørgensen.
Du kan også vinne billetter til kveldens forestilling
i Arendal kulturhus.
Arr: Arendal bibliotek i samarbeid med Riksteatret og Arendal kulturhus

Scenen – Fri entré

Torsdag 25. oktober – kl. 19.00
Boklansering
Velkommen til lansering av kunsthistoriker Anne Marie Falck sin
bok «Tromøy kirke – en gammel kirke i kirken».
Arr.: Forlaget Gaveca i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré – Enkel bevertning
HØSTPROGRAM 2018

11

ARENDAL BIBLIOTEK

Familielørdag 27. oktober

Kl.13.00: Trylleshow med magikeren og buktaleren
Erik Mogeno på Arendal bibliotek. Det blir moro, magi – og
kanskje vil vi bli litt klokere på hva FN egentlig er.
Passer fra 4 år. Varighet: ca. 30 min.
Vi deler ut gratisbilletter i informasjonsskranken i første
etasje fra kl.11.00 pga. begrenset antall plasser.
Scenen - Fri entré
Kl.11.00 – kl. 13.00: Lageverksted.
Vi lager halloweenmasker.
Barneavdelingen - Fri entré
HØSTPROGRAM 2018

12

ARENDAL BIBLIOTEK

Krigsseiler Olav Aune.
Foto: Ole Brodersen

Tirsdag 30. oktober – kl. 11.30
Kulturlunsj: Krigsseilerne – en levende historie
Arkivet freds- og menneskerettighetssenter har med
utgangspunkt i Jon Michelets «En sjøens helt»-serie laget en
utstilling som presenterer krigsseilernes egne historier.
Simen Zernichow ved Arkivet leder arbeidet med
Krigsseilerregisteret og han vil presentere utstillingen og fortelle
om krigsseilernes historie.
Arr.: Kulturnettverket i Arendal kommune
i samarbeid med Arendal bibliotek

Scenen – Fri entré – Lunsj kan kjøpes på stedet

Onsdag 31. oktober – kl.12.30
Strikk & Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy for
et hyggelig avbrekk. Det antas det vil vare en times tid. Hjertelig
velkommen!
Scenen – Fri entré
HØSTPROGRAM 2018

13

ARENDAL BIBLIOTEK

Torsdag 1. november – kl. 19.00
Den siste resept med Aksel Fugelli
«Dette er min siste resept. Ordet resept kommer fra latin recipio,
som betyr «jeg tar imot». Jeg håper dere vil ta imot Den siste
resept og bruke den til å forbedre livet og landet.»
På vei mot døden har Per Fugelli skrevet den svært personlige
boken "Per dør", som handler om å møte døden med åpne øyne.
Samtidig handler boken mer om å leve enn å dø. Et av Pers siste
ønsker var at sønnen Aksel skulle bringe hans bok, ord, budskap
og håp rundt i landet. Aksel har skrevet 8 bøker, blant annet
biografien "Per - glimt av min far". I den anledning reiste Per og
Aksel på turne med en humoristisk forestilling om Pers liv. Far og
sønn har på nytt jobbet tett sammen om boka "Per dør" – men
denne gangen reiser Aksel alene. Per er til stede i ånden,
gjennom et utvalg av tekster fra den nye boka, og gjennom sterke
og nære filmklipp fra Erik Poppes kinofilm om Pers siste år.
Dette blir en personlig, morsom og alvorlig forestilling med
anekdoter fra Pers liv, høytlesing, film og boksignering.
Arr.: Folkeakademiet Arendal og Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 100,HØSTPROGRAM 2018
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Onsdag 7. november – kl. 19.00
Lansering av boken «Livets seilas – bind 2»
av forfatter Kristen K. Taraldsen.
Styrmenn og telegrafister fra Aust-Agder og deres opplevelser
som krigsseilere under 2. verdenskrig.
Arr.: Forlaget Gaveca i samarbeid med Arendal bibliotek.

Auditoriet – Fri entré – Enkel bevertning

Lørdag 10. november – kl. 11.00 - 18.00

HØSTPROGRAM 2018
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Torsdag 15. november – kl. 19.00
Forfattermøte: Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen forteller
om sin bok «1968»
Året 1968 var spekket med dramatiske hendelser og omveltninger
i store deler av verden. Mange husker kanskje best drapene på
Martin Luther King og Robert Kennedy, invasjonen i
Tsjekkoslovakia, opptøyene i Paris, Tet-offensiven under
Vietnamkrigen - men det var også året da musikalen Hair hadde
premiere. Og i Norge giftet daværende kronprins Harald seg med
Sonja. En rekke andre store og små begivenheter skulle også
komme til å sette sitt preg på 1968.
Møt journalistene og forfatterne Eva Bratholm og Joar Hoel
Larsen som har dykket ned i disse historiene fra vår ganske nære
fortid. I sin bok gir de oss et nostalgisk og lærerikt gjensyn med
hendelser vi fremdeles påvirkes av – på godt og vondt. Boksalg.
Auditoriet – Entré kr. 100,-

Familielørdag 24. november
Kl. 12.00 og kl. 13.00: dukketeaterforestillingen «Kakemanndukkemann» med Gert Werring som «Baldrian og Musa»

Kakemenn er viktig for Baldrian og Musa like før jul. Kakemenn
kan komme fra så mange slags plasser - og sannelig kan de ikke
forsvinne på de utroligste steder. Bakeren vil i alle fall ha sine
kakemenn for seg selv. Baking er ingen enkel sak, og når ting
begynner å gå galt, får det følger også for andre juleforberedelser.
Selve julen henger i en tynn tråd hos Baldrian og Musa.
HØSTPROGRAM 2018
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Men når det kommer til stykket – hva er det viktigste i julen? Musa
vet svaret – for finnes det noe mer fantastisk å gi bort enn seg
selv? …
Passer fra 3 år. Varighet: ca.30 min.
Vi deler ut gratisbilletter i informasjonsskranken i første
etasje fra kl.11.00 pga. begrenset antall plasser.
Scenen – Fri entré
Kl.11.00 – kl. 13.00: Lageverksted. Vi lager julepynt.
Barneavdelingen – Fri entré

Onsdag 28. november – kl. 12.30
Strikk & Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy for
et hyggelig avbrekk. Det antas det vil vare en times tid. Hjertelig
velkommen!
Scenen – Fri entré
HØSTPROGRAM 2018
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Torsdag 29. november – kl. 19.00
Forlaget Gaveca lanserer biolog Dag Matzows bok
«Nytt liv i sure vann»
Matzow var leder av det nasjonale kalkingsprosjektet og forteller
om forsuringen av vann og vassdrag, fiskedød og kalking.
Arr.: Forlaget Gaveca i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré – Enkel bevertning

Lørdag 1. desember – kl. 11.00-14.00
Juleverksted og julegavetips
En rekke gode bøker har blitt utgitt i 2018 – og denne lørdagen gir
vi våre anbefalinger til gode litterære julegavetips.
Scenen – Fri entré
Barna kan kose seg med å lage julepynt og
julekort på juleverkstedet i barneavdelingen.
Hjertelig velkommen til et julepyntet bibliotek.

Torsdag 13. desember – kl. 11.00
Lucia
Tradisjonen tro er vi så heldige å få besøk av barn
fra Tybakken barnehage, som gir oss en vakker start
på formiddagen med sin Luciasang.
Hjertelig velkommen!
HØSTPROGRAM 2018
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FASTE PROGRAMPOSTER:
Eventyrstund: Hver onsdag kl. 10.30 er det eventyrstund på
biblioteket. Vi leser og synger kanskje en sang. Det er to
parallelle eventyrstunder, én for barn opptil 3 år,
og én for 4-6 år. Før jul er det adventsstunder på
samme tidspunkt. Det er ingen påmelding, og
arrangementet passer for barn opp til skolealder.
Det er ikke eventyrstund i grunnskolens ferier.
Kafé: Tirsdager og onsdager kl. 11.00 – 15.00:
Bokkaféen tilbyr salat, suppe og hjemmelaget bakverk til
hyggelige priser.
Kreftforeningens temakafé: Mandagene 3.9, 10.9, 17.9,
24.9, 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11 og
26.11 kl. 12.00 – 14.00. Sted: Kafeen
Kreftforeningens Treﬀpunkt: Mandagene 3.9, 17.9, 1.10,
15.10, 29.10, 12.11, 26.11 og 10.12 kl. 17.00 -19.00
Sted: Kafeen
English Language Literature Group: Torsdagene 16/8, 20/9,
18/10, 15/11 og 20/12 kl. 10.30 -12.30.
Sted: Lille fagmagasin
Kontakt: annloes@online.no eller tougland@online.no
Språktreﬀ for kvinner: Torsdager kl. 14.00-15.00 i kafeen på
Arendal bibliotek. Treffene blir ledet av kvinnelige leseombud og
tilbudet er for kvinner som har lyst til å lese, lytte og snakke
norsk sammen med andre kvinner. Et samarbeid mellom
Arendal bibliotek og frivillige leseombud. Sesongstart 6.
september, følger skolens ferier.
Lesesirkel: Norge leser nordisk. Åpen lesesirkel én onsdag i
måneden kl. 18.00 på følgende datoer:
12.9, 10.10, 7.11 og 5.12. Sted: Lille fagmagasin

Ny på data – smarttelefon eller nettbrett?
Vi har gratis drop-in torsdager fra kl. 12:00 – 12:45
Tilbudet gjelder ut november. Kontakt personalet.

HØSTPROGRAM 2018
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Design: Lemon Design

Foto:May Elin Aunlie

