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Velkommen til en ny sesong!
Denne høsten kjennes det ekstra godt å presentere bibliotekets
program. Ikke bare er vi så smått tilbake til normale tilstander,
etter Covid-19, men det er også et særskilt fyldig program vi her
presenterer- til tross for bibliotekets økonomiske utfordringer.
Årsaken til at vi nå kan tilby såpass mange arrangementer, er at
vi tar igjen all aktivitet som måtte utsettes grunnet pandemien.
To av arrangementene som har fått sin form grunnet korona blir
gitt dere 26. oktober og 2. november. Her har journalist Steinar
Nielsen med seg et knippe forfattere for å sette fokus på
pandemi og kriser, og hvorvidt koronaepidemien vil påvirke
livene våre fremover. Økonomi, arbeidsliv og bevegelsesfrihet
er noe av det som her vil være fokusområdet.

Ellers får vi blant annet besøk av Bruno Jovanovic, som flyttet
fra Bosnia-Hercegovina til Arendal som toåring. I 2020
debuterte han med boken «Etter hvert vil øynene venne seg til
mørket», og han har mottatt strålende kritiker for sitt
forfatterskap.
Torsdag 30. september kl. 19.00 har vi gleden av å invitere til et
litterært møte med Birger Emanuelsen. Vi kommer tilbake med
mere informasjon….

Vi. håper dere tar dere tid til å dykke litt ned i programmet- og at
dere finner det både til nytte og glede. Billetter til våre ulike
arrangementer vil bli gjort tilgjengelige en uke før avspark.
En annen gledelig sak er at biblioteket fra denne høsten utvider
åpningstidene med en time på lørdagene- så nå holder vi åpent
fra kl. 11.00 - 15.00 hver lørdag. Dessverre vil dette medføre at
biblioteket vil være ubetjent fra kl. 10.00 - 12.00 hver tirsdag.
Beklager den ulempen dette vil måtte påføre.

Til slutt gjenstår det bare å minne om til enhver tid gjeldende
smittevernregler.
Hjertelig velkommen til oss!
Beste hilsen
Inger Elise Nipedal
Informasjonskonsulent
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Eventyrstund
Hver onsdag kl.10.30 er det eventyrstund
på biblioteket.
Vi leser og synger kanskje en sang.
Eventyrstunden passer for barn mellom
3-6 år, men alle er velkomne.
Det er ikke eventyrstund i grunnskolens ferier.

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.
Det serveres kaffe/te.
Vi møtes tirsdager kl. 12-13.30
på følgende datoer:
31. august, 5. oktober,
26. oktober, 30. november.

Begrenset antall plasser: påmelding til:
kirsti.husby@arendal.kommune.no
Kaféen – Fri entré

Språktreff for kvinner
Torsdager kl. 14.00-15.00.
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 2. september.
Treffene følger skolens ferier.

Kaféen – Fri entré
HØSTPROGRAM 2021
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Lørdagsuniversitet i Arendal
Hva holder de på med på Universitetet? Forsker de på noe
interessant og nyttig?

Etter lang tid med pandemi og nedstengning av samfunnet er
det en glede at vi starter opp igjen med Lørdagsuniversitetet.
Den første lørdagen i måneden inviterer Universitetet i Agder
(UiA) til samtaler om ny kunnskap og forskning i Arendal. En
forsker fra UiA holder et foredrag med utgangspunkt i egen
forskning. Vi lover varierte tema og hørverdige
foredragsholdere. Her risikerer vi alle å lære noe nytt. Vi starter
forsiktig med et kort høstsemester i 2021.

Lørdag 4. september kl. 13.00 – 15.00
Tema: Hvordan kan UiA bli en regional
samhandlingsmotor?
Universitetet i Agder fikk universitetsstatus i
2007, og fremstår i dag som landsdelens
mest sentrale kunnskapsinstitusjon. UiA har
«Samskaping for fremtidens kunnskap» som
visjon og ledestjerne i alle deler av sin
virksomhet, og viserektor Gøril Hannås
kommer til Arendal for å drøfte hvordan UiA kan befeste og
forsterke sin posisjon som en regional samhandlingsmotor.
Foredragsholder: Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping
Gøril Hannås, Universitetet i Agder
Arr. Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet - Fri entré
HØSTPROGRAM 2021
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SOMMERLES-AVSLUTNING!
Lørdag 4. september kl. 11.00 – 15.00
Har du vært med på Sommerles? Denne lørdagen kan
du hente deg en ispinne og være med på trekningen av
haitenner og steinhjerter. Vinneren blir kontaktet i etterkant.
Barneavdelingen

VINTERFERIEN
Foto: Agnete Brun

Torsdag 9. september kl.19.00
Ruth Lillegraven med justisdepartementskrim
Ruth Lillegraven (f 1978) kjem frå Granvin i Hardanger og bur i
Bærum. Ho debuterte som forfattar i 2005, med diktsamlinga
«Store stygge dikt.» Sidan har det blitt nærare tjue bøker totalt,
både for barn og vaksne og i ulike sjangrar. I 2013 fekk ho
Brageprisen for diktsamlinga «Urd.»
Ho er også kjend for den psykologiske thrilleren «Alt er mitt»
som kom ut i 2018, og som er seld for utgjeving på sju språk.
Årets krim, «Av mitt blod» er bok nummer to om Clara Lofthus.
Clara er fersk justisminister og pressa frå alle hald då
ho ein dag kjem heim og finn ut at dei to tvillingsønnene er
borte. Kven har teke dei? Krimbøkene til Ruth blandar det
urbane Oslo med det ville Vestland, storpolitikk med gamle
småbruk. Samtaleleiar er Jan Kløvstad.
Førehandssal av billettar på biblioteket frå torsdag 2. september
og sal ved inngang viss ledige billettar. Begrensa antall plassar
Arr. Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget og Arendal bibliotek

Auditoriet - Entré kr. 100,HØSTPROGRAM 2021
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Temakafe starter 13.9. kl. 12.00 og er
hver mandag med unntak av
høstferien.
Treffpunkt starter 11.10. kl. 17- 19
og er annenhver mandag.
Kaféen

Lesesirkel: Norge leser nordisk.
Åpen lesesirkel én onsdag
i måneden kl. 18.00 på
følgendedatoer:
15. september, 13. oktober,
17. november og 8.desember.
Kaféen

VINTERFERIEN

Torsdag 16. september kl.19.00
Forfattermøte: Bruno Jovanovic
Bruno Jovanovic kommer fra
Bosnia-Hercegovina, og som toåring
flyttet han til Arendal. I 2020 debuterte
han med boken «Etter hvert vil øynene
venne seg til mørket».

Han har mottatt strålende kritikker for
Foto: Anna-Julia
sitt forfatterskap, og i tillegg til å bli
Granberg/Blunderbuss
omtalt som en råsterk debutroman, ble Jovanovic i år nominert
til den høythengende Tarjei Vesaas' Debutantpris. I sommer
ble det også kjent at han mottok «Saabye-stipendet» v/ Lars
Saabye Christensen.
I denne boken tar forfatteren opp kjærlighet til en psykisk syk
mor og uforløst aggresjon. Det er en nådeløs roman om hva
utenforskap koster og hva som binder oss mennesker sammen,
på tross av alt.
Forhåndssalg av billetter fra torsdag 9. september og ved
inngangen hvis ledige billetter.
Samtaleleder: Hilde Elise Bie
Auditoriet – Entré kr. 100,HØSTPROGRAM 2021
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Torsdag 23. september kl. 19.00
Kunsten å ikke kaste mat
Foredrag med Thomas Horne om
matsvinn, matproduksjon og klima.
Brageprisvinner og forfatter av
bøkene «Den store klimaguiden»,
«Kunsten å ikke kaste mat» og
«Balkongbønder» gjester
Arendal bibliotek for å snakke om
matsvinn, matproduksjon og klima.
Foto: Colin Eick

Foredraget markerer åpning av utstillingen «Mester på rester»,
Arendal Kommunes kjøkken-kutt matsvinnprosjekt.
Arrangementet er del av Økouka Agder – En feiring av
økologisk mat og landbruk i uke 39.

VINTERFERIEN

Forhåndssalg av billetter fra torsdag 15. september, og ved
inngangen hvis ledige billetter.
Arrangør: Arendal kommune og Økouka Agder og Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 50,-

Lørdag 25. september kl. 11.00-14.00
Kom på Forskningstorget
Spennende stands på Torvet v/ biblioteket.
Morsomme aktiviteter, musikkorps, natursti med fine premier.
Gratis, morsomt og lærerikt for alle.
Årets tema: Fred og konflikt
Arr: Havforskningsinstituttet, Sykehuset, Universitetet i Agder,
Kuben, Vitensenteret, Tekna/ Arendal vgs og Arendal bibliotek.

Familiearrangement: Torvet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2021
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Mandag 27. september 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 20. september og salg ved inngangen hvis ledige
billetter. Begrenset antall plasser.
Arr.: Folkeakademiet Arendal, Austegdelaget og Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 100,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:
29. september, 27. oktober og 24. november.
Scenen – Fri entré
HØSTPROGRAM 2021
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Mandag 30. september kl. 19:00
Forfattermøte: Birger Emanuelsen

Foto: Moss Avis

Foto: Marte Vike Arnesen

"Velskrevet, engasjerende og tankevekkende om pølser og
politikk, makt og avmakt" skriver Stavanger Aftenblad om boka
«Statsråden kommer» som ble utgitt i høst.
Dette er Birger Emanuelsens sjette bok, og i boka møter vi
Ingrid som er taleskriver for statsråden.
Samtaleleder: Steinar Nielsen.

Det vil bli delt ut billetter fra torsdag 23. september og ved
inngangen hvis ledige billetter.
Auditoriet – Fri entré

HØSTPROGRAM 2021
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Lørdag 2. oktober kl. 13.00 – 15.00
Tema: Nevrovitenskap – hva er det egentlig og hva kan det
lære oss?
Den 1. august 2021 begynte Hanne og Tor Stensola ved
Universitetet i Agder for å bygge opp et fag- og forskningsmiljø
knyttet til nevrovitenskap i regionen. De kommer til Arendal for å
fortelle om nevrovitenskap som fag- og forskningsfelt, og om
deres planer videre.
Foredragsholder: Førsteamanuensis Hanne Stensola og
førsteamanuensis Tor Stensola, Fakultet for
helse- og idrettsvitenskap

Arr. Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet - Fri entré
HØSTPROGRAM 2021
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Høstferien (4. - 9.oktober)
Mandag - fredag kl. 11.00 –15.00
Høstklubb for deg mellom 9 - 12 år
Vi fyller opp kaféen med spill, film,
lego, strawbees og andre aktiviteter.
Dette er et drop-in tilbud og barna
kan komme og gå som de selv ønsker.
Kaféen - Gratis

Tirsdag 5. oktober kl. 12.00
Film: Robinson Crusoe. Norsk tale
På en liten eksotisk øy bor Tirsdag,
en utadvendt papegøye, sammen med
sine rare dyrevenner i paradis. Etter en
voldsom storm våkner Tirsdag og
vennene hans og finner et merkelig
vesen på stranden, Robinson Crusoe.
Passer fra 7 år. Varighet 1 t 30 min.
Begrenset antall plasser.
Påmelding: paamelding@arendal.folkebibl.no
Torsdag 7. oktober 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 1 t 24 min.
Begrenset antall plasser.
Påmelding: paamelding@arendal.folkebibl.no
HØSTPROGRAM 2021
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Tirsdag 12. oktober 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.
Det vil bli delt ut gratisbilletter fra tirsdag 5. oktober, og ved
inngangen hvis ledige billetter.
Auditoriet - Fri entré

Onsdag 13. oktober kl. 14.00-15.00
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

HØSTPROGRAM 2021
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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.

OPPSTART 14. OKTOBER
Det blir høytlesing og spenning med Jan Thygesen.
Foto: Mona Hauglid

I høst slår vi oss løs med morbid og svart humor i boken
“Beistet og Bettina” av Jack Meggitt-Phillips.
Det er ingen påmelding.
Torsdager kl. 15.00: 14.10, 21.10, 28.10, 4.11,
11.11 og 18.11.

Scenen
HØSTPROGRAM 2021
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Måndag 18. oktober 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 11. oktober
og sal ved inngang viss ledige billettar. Begrensa antall plassar.
Arr.: Austegdelaget i samarbeid med Aust-Agder ornitologiske
forening, Folkeakademiet Arendal og Arendal bibliotek

Auditoriet – Entré kr. 100,-

HØSTPROGRAM 2021
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Vi lager halloweenpynt!
Når skolene stenger for at lærerne skal kurse seg, lager vi
uhyggelig pynt til halloween. Benytt også gjerne anledningen til
å skaffe deg grøssende litteratur til denne mørke årstiden.
Kaféen - Gratis

Fredag 22. oktober kl. 11.00
Film: Monster familien, Norsk tale
Familien Wishbone er ingen lykkelig familie.
I et velment forsøk på å styrke samholdet
i familien planlegger de en festkveld på
byen. Men det blir ingen helt vanlig
kveld - den ender med at en ond heks
forvandler hele familien til monstre...!
Passer fra 6 år. Varighet 1 t 33 min.
Begrenset antall plaser.
Påmelding: paamelding@arendal.folkebibl.no
Fredag 22. oktober kl. 13.00
Film: Operasjon mørkemann, Norsk tale
Mystiske hull i bakken dukker opp på sletta
i løpet av natta og fører til at sykkelen til
Oliver blir ødelagt. Hvem har laget hullene
og hvorfor? Ledetrådene fører
barnedetektivene Tiril og Oliver til
Mørkemannen. Operasjon Mørkemann
er som en spennende
"Sherlock Holmes"-historie for hele familien.
Passer fra 9 år. Varighet 1 t 22 min.
Begrenset antall plaser.
Påmelding: paamelding@arendal.folkebibl.no
HØSTPROGRAM 2021
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Lørdag 23. oktober kl. 12.00
Film: Knerten og sjøormen, Norsk tale

Noen har sett en sjøorm i fjorden og Blegen trenger hjelp til å
finne den. Men Knerten er skeptisk til både Eddy og Blegen.
Sjøormer tror han ikke på, og Eddy
forstyrrer den planlagte svømmeopplæringen.

Når Lillebror vil på sjøormjakt vil
ikke Knerten være med, for
Knerten vil ha Lillebror for seg selv.
Men hva om sommeren med Eddy
blir tre ganger så gøy?
Og hva om de klarer å hjelpe
Blegen med å bevise at sjøormen
faktisk finnes?

Havet er jo så stort at ingen vet hva
som finnes der nede - ikke en gang Knerten!

Passer fra 6 år. Varighet 1 t 11 min.
Begrenset antall plaser.
Påmelding: paamelding@arendal.folkebibl.no
Scenen – Gratis

HØSTPROGRAM 2021
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Tirsdag 26. oktober kl. 19.00 og
Tirsdag 2. november kl. 19.00
Pandemi og kriser
Hvordan vil koronapandemien påvirke livene våre fremover?
Vil krisen «gå over», eller vil den sette varige spor og endre vår
levemåte? Verden har gjennomlevd kriser før og kommet
gjennom dem på ulike måter, men hvilke spor har de etterlatt
seg?
Vi setter fult fokus på temaet to påfølgende tirsdager.
Har de ført til endringer? En pandemi handler i første omgang
om sykdom og død. Men koronakrisen handler også om
økonomi, arbeidsliv, bevegelsesfrihet, internasjonal handel og
ikke minst etiske utfordringer og politikk. Hvordan vil verden se
ut på den andre siden? Og hvilke forbindelseslinjer er det
mellom pandemien og miljøkrisen som på et overordnet plan
utfordrer vår forvaltning av jordas ressurser?
Forfattere har til alle tider vært opptatt av kriser og prøvelser.
I skjønnlitteraturen kan vi lese om hvordan pest og andre kriser
påvirker vår hverdag, vår tenkemåte, vår moral og våre
handlinger. Gjennom sakprosalitteraturen kan vi lære om kriser i
et historiske perspektiv, se hvilke fenomener som har påvirket
vår måte å organisere samfunnet på, og hvordan vi har klart å
reise oss igjen etter kriser.
I høst kan du møte fire forfattere som skal hjelpe oss med å
finne svar på noen av disse spørsmålene.

Foto: Helge Skodvin

Foto: Linn Heidi Stokkedal
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Det første av to arrangementer finner sted i Arendal bibliotek
tirsdag 26. oktober. Da møter du forfatter og litteraturkritiker
Espen Stueland som har sett nærmere på hvordan pest og
pandemier har påvirket og inspirert skjønnlitterære forfattere
gjennom historien, og professor i samfunnsøkonomi, Ola
Honningdal Grytten, som har skrevet og forelest om krakk og
kriser i et historisk perspektiv.

Foto: Liv Øverland

Privat foto

I det andre arrangementet, tirsdag 2. november, møter du
forfatter Benedicte Meyer Kroneberg. Allerede i mars 2020
skrev hun et essay om hvordan koronapandemien traff oss, og
denne høsten kommer hun med romanen «Svalbardnotatene».
Som i flere av romanene hennes danner klimaspørsmål og
politikk bakteppe for de personlige utfordringene karakterene
står overfor. Du møter også professor i sosialantropologi
Thomas Hylland Eriksen, som gjennom bøker, foredrag og
annen deltakelse i det offentlig ordskifte har vært opptatt av
menneskets relasjon til klima, overflod, vekst, migrasjon og
globalisering.
Samtaleleder under begge arrangementene er journalist
Steinar Nielsen.
Det vil bli delt ut gratisbilletter fra tirsdag 5. oktober, og ved
inngangen hvis ledige billetter.
Arrangementet er støttet av
«Fritt ord»

Auditoriet - Fri entré

Foto: Bangarang design studio
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Fredag 5. november:
TEDxArendal

Skal du på TEDx denne fredagen så kom gjerne innom vår
stand «BiblioTEDx». Du finner oss i lounge-området.

Lørdag 6. november kl. 11.00 – 18.00
Animanga
Velkommen til en annerledes dag på biblioteket!
Animanga er et arrangement for ungdom fra 12 til 100 år, som
omfavner populærkultur, spesielt rettet mot Japan. Dette er en
arrangementet er opplevelse for alle som er innom oss denne
dagen.
Følg med på animanga.no eller
facebook.com/Animanga.Arendal.
Arrangement er støttet av Agder fylkeskommune.

Fri entré
HØSTPROGRAM 2021
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Lørdag 6. november kl. 13.00 – 15.00
Tema: Trolldomsprosessene på Agder
Trolldomsprosesser er beskrivelser av
rettslige undersøkelser av
beskyldninger om trolldom. Dette var
en alvorlig forbrytelse i Europa fra
1400-tallet og fram til midten av
1700-tallet. De anklagede ble beskyldt
for å bruke magi og overnaturlige
krefter for å ødelegge avlinger og
påføre sykdom og død, og ble de
funnet skyldige så ventet dødsstraff
ved brenning på bål.
Terje Sødal kommer til Arendal for å
fortelle mer om hvordan
trolldomsprosessene utspilte seg på
Agder.

Foredragsholder: Førstelektor Terje Sødal, Fakultet for
humaniora og pedagogikk
Arr. Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet - Fri entré
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Tirsdag 9. november kl. 13.00
Forfattermøte: Kim Leine
Den dansk-norske
forfatteren Kim Leine
fikk sitt store gjennombrudd
med romanen «Profetene i
evighetsfjorden», som han også
fikk Nordisk Råd Litteraturpris
for 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. I høst er han aktuell med tredje bind i
denne serien med boka «Etter åndemannen».
Samtaleleder: Hilde Elise Bie

Av hensyn til smittevern og begrenset antall plasser vil det bli
delt ut gratisbilletter på biblioteket fra tirsdag 9. november.
Arrangementet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Inngangspartiet – Fri entré
HØSTPROGRAM 2021

20

ARENDAL BIBLIOTEK

Onsdag 17. november kl. 19.00
«Skumringstimen» – Nordisk litteraturuke
Denne kvelden tenner vi lys og samles til høytlesing og feiring
av leseglede og nordisk litteratur sammen med mange
andre kulturinstitusjoner i Norden og Baltikum.

Boka som er valgt i år er «Katrina»
av den finlandssvenske forfatteren
Sally Salminen.
Hennes debutroman fra 1939 med
handling fra Åland gjorde suksess
da den utkom, og boka har etter
hvert blitt en klassiker. I «Katrina»
skildrer Salminen en heroisk
kvinneskjebne fra øysamfunnet
Åland, og fortellingen om hennes liv
i skjærgården er en stor
leseropplevelse.

Utdrag fra boka blir lest av
Jan Thygesen.
Velkommen til å oppleve og
lytte til litteraturen slik den
tidligere ble overlevert - fra
menneske til menneske.
Foto: Olaug Thortveit

Arr.: Foreningen Norden, Folkeakademiet Arendal og Arendal
bibliotek.

Inngangspartiet – Fri entré
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Torsdag 25. november 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.
Det bli delt ut gratisbilletter på biblioteket
fra torsdag 18. november, og ved
inngangen hvis ledige billetter.
Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Inngangspartiet – Fri entré
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Lørdag 4. desember kl. 12.00 og kl.13.30
Forestillingen «Askeladdens jul» med Askeladden Friteater
Askeladden har mye han skal ordne før jul, det blir heller ikke
mindre å gjøre når Mikkel Rev lusker rundt og gjerne vil ha tak i
spekeskinka som henger inne på veggen. Fjøsnissen lurer på
hvorfor Askeladden ikke har satt ut julegrøten hans på
låvebrua…? ...og hva med julenissen? – kommer han til
Askeladden i år? En morsom og varm forestilling med sang og
musikk for både store og små.
Sanger og musikk i forestillingen: «På låven sitter nissen»,
«Julenissen kommer i kveld», «Julekveldsvisa»,
«Julepresangen», Jeg gikk meg over sjø og land» og til slutt så
blir det : «Hei Hå nå er det jul igjen».
Passer fra 4 år. Varighet 40 min.
Begrenset antall plaser.
Billetter kan hentes i 1. etg. fra mandag 29. november.
Auditoriet - Fri entré
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Hjertelig
velkommen
til oss!

Torvet 6, Arendal. Tlf. 37 01 39 10
Epost: arendal@arendal.folkebibl.no
Følg oss på Facebook og Instagram

