Vinter- og

vårprogram

2021

Vinterles
28. januar – 28. februar
Går du i 1.-7. trinn?
Forsyn deg med leseheftet på
biblioteket, og skriv inn de
bøkene du leser fra
28. januar til 28. februar.
Leseheftene må leveres senest
5. mars!
Du blir med på
premietrekning om
du leser 5 eller 10 bøker,
og for hver
bok som blir
lest, henger
vi opp
en snøkrystall!
Du kan lese
selv, høre på
lydbok eller bli lest
for.
Husk at vi har lydbøker
i appen BookBites!

Konkurranse
Vinterles - Gjett høyden!
25. – 30. januar
Etter Sommerles 2020 kunne vi lese at en jente fra Iveland
hadde lest ca 30.000 sider på 3 måneder!
For å feire at Vinterles starter 28. februar, lager vi et boktårn
som består av like mange bøker som hun leste. Da kan du
komme og gjette på høyden og bli med i kampen om
gavekort fra Norli bokhandel.
VÅRPROGRAM 2021

02

ARENDAL BIBLIOTEK

v/Tove-Mari Odderdal
Thelma Clüver
Elise de Ruiter
Margrét Brynjarsdóttir
Huden din kan si noe om hvordan du føler det i møte med
omverden, og den kan handle om hvem du er, den kan si
noe om hvor lenge du har vært til og noe om historien
din. Det kan handle om smerte, eller berøring
og nytelse. Hva du liker, og hva du ikke liker..
Hud kan handle om å være naken. Naken, avkledd
og sårbar, eller naken, avkledd, fri og trygg.
Utstillingen vises 1. – 20. februar.
Scenen.

Eventyrstund.
Onsdager kl. 10.30 er det eventyrstund på biblioteket.
Vi leser og synger kanskje en sang. Det er to parallelle
eventyrstunder; én for barn 1- 3 år og én for 4-6 år. Det er ingen
påmelding, men pga smittevern setter vi et tak på 10 barn i liten
gruppe og 15 barn i stor gruppe. Det er ikke eventyrstund i
grunnskolens ferier. Oppstart 3. februar.

Språktreff for kvinner.
Torsdager kl. 14.00-15.00 i
kaféen 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 4. februar,
følger skolens ferier.
VÅRPROGRAM 2021
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BIBLIOTEKETS LESEKLUBB
SLUK EN BOK – leseklubb fra 9 år
Hvert halvår finner vi en ny bok som blir lest høyt fra
en times tid en gang i uken.

Det er gratis og ingen påmelding.

OPPSTART 4. FEBRUAR
Denne våren har vi fått med oss
forfatter og underholder,
Bjørg Øygarden til å lese!
Foto: Mona Hauglid

Tilbake til Bifrost!
Endelig har Ørjan N. Karlsson kommet med en
ny bok fra universet Bifrost, hvor vi tidligere har
møtt den onde fyrst Cernac og den grusomme
trollmannen Tha-Natos. Vi har også møtt mange
mystiske skapninger i denne verdenen, men
aldri før en drage…
Torsdager kl. 15.00: 4. februar, 11. februar,
18. februar, 4. mars, 11. mars og 18. mars.

Scenen
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Litterært pusterom.
Velkommen til en ny runde med
«Litterært pusterom».
Vi leser en novelle og et dikt, og
leseleder Kirsti Husby drar i gang
samtale og refleksjon rundt
tekstene. Du kan også bare lytte
om du ønsker.
Kaffe/te og noe å bite i blir servert.
Vi møtes mandager kl. 12-13.30
på følgende datoer:
8. februar, 8. mars,
22. mars, 12. april, 26. april.
Begrenset antall plasser: påmelding til:
kirsti.husby@arendal.kommune.no
Kaféen – Fri entré

Lesesirkel:
Norge leser nordisk.
Åpen lesesirkel én onsdag i
måneden kl. 18.00 på følgende
datoer: 10. februar, 10. mars,
7. april og 5. mai.
Auditoriet

Strikk&Lytt
Vi leser høyt fra utvalgte bøker. Kom med eller uten strikketøy
for et hyggelig avbrekk. Det antas å vare i en times tid.
Vi møtes klokken 12.00 på følgende onsdager:
17. februar, 17. mars og 14. april.
Scenen – Fri entré
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Måndag 22. februar kl. 19.00
Brit Bildøen: Over land og hav – eit år med trekkfuglar

Foto Sturlason Kagge Forlag

Lydane, luktene, fridomskjensla, gleda? Brit Bildøen bestemmer
seg for å følgje trekkfuglane gjennom eit år, og tar oss med på
ei ferd frå forblåste fuglefjell og langstrakte myrlandskap heime i
Norge, til slettene i Andalucia og landskapet utanfor Tanger.
Over land og hav er ei kjærleikserklæring til fuglane rundt oss
og dei fine naturopplevingane dei gir oss.
Ornitologiske foreningen viser flotte lokale fuglebilde!
Forfattaren Brit Bildøen har vunne P2-lyttaranes romanpris,
Amalie Skram-prisen og blant anna vore nominert til
International IMPAC Dublin Literary Award.
Førehandssal av billettar på biblioteket frå måndag 15. februar
og sal ved inngang viss ledige billettar. Begrensa antall plassar.
Arr.: Austegdelaget i samarbeid med Aust-Agder ornitologiske
forening, Folkeakademiet Arendal og Arendal bibliotek

Inngangspartiet – Entré kr. 100,-
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VINTERFERIEN
Hver dag: gå på ordjakt og løs quiz
Tirsdag kl. 11 og 12: lag galøye-øye
Onsdag kl. 11 og 12: lag tretyting

PASSER FRA 8 ÅR
Kino og popkorn
BEGRENSET ANTALL PLASSER
PÅMELDING TIL LAGEAKTIVITETENE FRA
FREDAG 19. FEBRUAR PÅ BIBLIOTEKET

VÅRPROGRAM 2021
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Torsdag 25. februar kl. 12.00
Film: Little gangster, Norsk tale
Filmen handler om elleve år gamle
Rik Boskamp som skulle ønske han
hadde en annen far. En som ikke er en
pinglete kløne som aldri tar igjen, ikke
engang når Rik blir mobbet. Da Rik og
faren skal flytte, finner han på tidenes
plan inspirert av mafiafilmer. Fra nå av
heter han Rikki Boskampi og
overbeviser alle i det nye nabolaget om
at faren hans er en fryktet mafiaboss...
Passer fra 8 år. Varighet 1t 41min. Begrenset antall plasser.
Påmelding til: arendal@arendal.folkebibl.no
Lørdag 27. februar kl.12.00
Film: En isbjørn i New York, Norsk tale
Norm, den nye kongen av Arktis, er
invitert til New York for å bli overrakt
nøklene til byen, men får isteden skylden
for en rekke ran. Han må rømme for å
finne bevis for at han er uskyldig. I
mellomtiden legger et vannselskap planer
som truer hjemmet på Nordkalotten.
Kan Norm og vennene hans renvaske
hans gode navn og rykte, og redde
hjemmet, før det er for sent?
Passer fra 6 år. Varighet 1 t 31 min. Begrenset antall plaser.
Påmelding til: arendal@arendal.folkebibl.no
VÅRPROGRAM 2021
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Onsdag 17. mars kl. 14.30-15.30
Møt varaordfører Terje Eikin
Er det noe du lurer på som innbygger i
kommunen?
Benytt anledningen til å ta en uformell
samtale med varaordføreren.
Inngangspartiet

Foto: Arendal kommune

Onsdag 24. mars kl. 13.00
Forfattermøte: Ellen Thorsdalen

På dette forfattermøtet presenterer
forfatteren oppfølgeren
«Krigen og lengselens galskap».
Kvinnenes møte med tyske soldater under krigen fikk betydelige
konsekvenser og førte med seg store utfordringer. Boka belyser
både det å skulle være «gode nordmenn» samtidig som man
måtte legge bånd på varme følelser som kunne oppstå.
Romanen er andre bok i romantriologien om Mors døtre.
Ellen Thorsdalen har vokst opp i Skibotn i Troms, i et kvensk og
samisk miljø. Hun bor nå på Fevik og har blant annet vært
logoped i Arendal kommune.
Av hensyn til smittevern og begrenset antall plasser vil det bli
delt ut gratisbilletter på biblioteket fra onsdag 17. mars.
Auditoriet - Fri entré
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Lørdag 27. mars kl. 12.00
Film: Panda på ville veier, Norsk tale
En vimsete stork leverer ved en glipp en nyfødt panda til feil
dør. En bjørn, en elg, en tiger og en kanin legger ut på en
utfordrende, men morsom ekspedisjon gjennom villmarken for å
hjelpe pandaen hjem der den egentlig hører til.
Passer fra 6 år. Varighet 1t 24 min.
Begrenset antall plasser.
Påmelding til: arendal@arendal.folkebibl.no
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Mandag 19. april kl. 13.00
Tore Wiik: Sørlandske hovedvei – Norges mest
legendariske vei
Sørlandske hovedvei – Postveien – Riksvei 40 – E18 – og nå
riksveier gjennom Aust-Agder…..

Foto: Moss Avis

Trodde du vei var kjedelig, så trodde du feil. Få kan formidle
som Tore Wiik. Han har skrevet fem bøker om legendariske
veier og har holdt nærmere 100 foredrag. Hans nyeste bok
heter «Sørlandske hovedvei –en veinostalgisk kjøreguide».
I foredraget tar han for seg litt om vår «samtids» veihistorie, det
vil si fra ca. 1900-tallet og fremover, og hvordan man omsider
fikk et gjennomgående system av stamveier under navnet
«riksveier». Deretter går han inn på «Sørlandske hovedvei»
gjennom Arendalsområdet og viser også flere nye og gamle
filmsnutter.
Forhåndssalg av billetter på biblioteket fra mandag 12. april og
salg ved inngangen hvis ledige billetter. Begrenset antall
plasser.
Arr.: Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget og Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 100,-
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Torsdag 22. april kl. 19.00
Forfattermøte: Kim Leine
Den dansk-norske
forfatteren Kim Leine
fikk sitt store gjennombrudd
med romanen «Profetene i
evighetsfjorden». For denne
romanen mottok han
Nordisk Råds Litteraturpris
i 2013.
Kim Leine er oppvokst i
Telemark, men har bodd
flere år i Danmark og på
Grønland.

Foto: Robin Skjoldborg

Han debuterte med romanen Kalak i 2007 og har skrevet flere
romaner og barnebøker. Våren 2020 kom «Dansk standard",
som ifølge forlaget er en grøsser om et søskenpar som blir
hjemsøkt av fortiden.

Ord som Storslått, Brutalt, Litterært og Fortellerkraft, går
igjen når bøkene hans skal beskrives av anmeldere. Mest kjent
er han nok for romanene fra Grønland; «Profetene i
Evighetsfjorden» og «Rød mann/sort mann», som han vant P2lytternes romanpris for.
Samtaleleder: Hilde Elise Bie

Av hensyn til smittevern og begrenset antall plasser vil det bli
delt ut gratisbilletter på biblioteket fra torsdag 15. april.
Arrangementet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Inngangspartiet – Fri entré
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Torsdag 29. april kl. 19.00
Forfattermøte: Demian Vitanza og Ishaq – om boka
«Dette livet eller det neste»
I fjor markerte vi at det er 75 år siden 2. verdenskrig tok slutt.
Hvordan en krig avsluttes, har alt å si for hvordan man lykkes
med å skape fred, skrev generalsekretær i Røde Kors, Bernt
Apeland i en kronikk i Aftenposten. Dette er andre året Arendal
bibliotek inviterer til samtaler om «krig og forsoning» med
utgangspunkt i aktuell skjønnlitteratur.
Demian Vitanza har skrevet en bok om
norskpakistanske Tariq, som reiser fra
Halden til Aleppo for å kjempe med de
muslimske opprørsgruppene mot
Assads regime i Syria. Boka bygger på
samtaler forfatteren har hatt med Ishaq,
den første norske fremmedkrigeren som
etter hjemkomst ble dømt for
terrorplanlegging og for å ha deltatt i og
støttet Den islamske staten (IS) og/eller
Foto: Tine Poppe
Nusrafronten i Syria.
I Arendal bibliotek møter du både Demian Vitanza og hans kilde
Ishaq, i samtale med journalist Steinar Nielsen.
I februar 2020 var det første av to arrangementer om «krig og
forsoning», sårene etter 2. verdenskrig utgangspunktet.
Denne gangen er det en av de mest opprivende konflikter som
er tema. Og kanskje er sårene fortsatt så åpne at det nesten er
umulig å snakke om forsoning? Terrororganisasjonen IS og
deres blodige angrep er fortsatt til stede i nyhetsbildet. Samtidig
pågår en debatt om hjemhenting
av fremmedkrigere eller i det minste deres
barn. Er forsoning nødvendig for å komme
videre? Og er forsoning mulig?
Samtaleleder: Steinar Nielsen.
Av hensyn til smittevern og begrenset
antall plasser vil det bli delt ut gratisbilletter på biblioteket fra
torsdag 22. april.
Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Inngangspartiet – Fri entré
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Lørdag 24. april kl. 12.00
Film: Ulv i Fåreklær, Norsk tale
Ulv i fåreklær er en animasjonsfilm
for hele familien. I en idyllisk
sauelandsby er livet problemfritt.
Helt til en ulveflokk slår seg ned i
nærheten. Ulveflokken er heller ikke
uten problemer - det skal være valg,
og kandidaten for å bli ny leder av
flokken har blitt forvandlet til en sau.
Passer fra 6 år.
Varighet 1t 26 min.
Begrenset antall plasser.
Påmelding til: arendal@arendal.folkebibl.no

Utstilling 8. - 31. mai
Fra okkupasjon til frigjøring 1940 - 1945.
Historielagene i
Arendal
har i mai utstilling der
det vises lokale bilder
fra 2. verdenskrig.
Scenen, 2. etg.
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Onsdag 2. juni – på KUBEN!
Ernst Håkon Jahr: Andreas Faye
Andreas Faye (1802-1869) var den einaste nordmannen som
fekk audiens hos Goethe. Han var Norges fremste historikar,
pioneren i folkeminnegransking, lærar ved latinskolen i Arendal,
prest i Holt, den første rektor på Holt seminar (forløparen til
dagens Universitetet i Agder). Andreas Faye var og med på å
stifte Arendal skoles offentlige bibliotek og museum i 1832.

Professor og språkforskar Ernst Håkon Jahr har skrive biografi
om Andreas Faye. Jahr er tidlegare rektor på Høgskolen i
Agder, og den som leia prosessen fram til Universitetet i Agder i
2007. Dr. philos. Ernst Håkon Jahr er riddar av 1. klasse av St.
Olavs Orden «for hans innsats som forsker og
institusjonsbygger», har fått Fridtjof Nansens belønning for
fremragende forsking innen humaniora, har vore preses i Agder
vitenskapsakademi og er medlem av fleire vitenskapsakademi i
Norge og utanlands, har fått Svenska akademiens nordiske pris
og mange andre prisar. Som forfattar har han bak seg ei mengd
vitskaplege verk og blant andre biografiar om Clara Holst,
Andreas M. Feragen – og nå i vår: Andreas Faye.
Arr.: KUBEN i samarbeid med Arendal bibliotek, Austegdelaget og
Folkeakademiet Arendal

Merk at arrangementet haldast på KUBEN (på Langsæ).
Informasjon om førehandssal av billettar kjem seinare.
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Torvet 6, Arendal
Tlf: 37 01 39 10
arendal@arendal.folkebibl.no
arendalbibliotek.no
Følg oss på Facebook og Instagram!

