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FASTE AKTIVITETER:

Digihjelpen
Digihjelpen er et tilbud for deg som trenger litt bistand på den digitale reisen.

Du kan få gratis hjelp via Digihjelpen på Bamble bibliotek og litteraturhus
eller på Servicetorget på Bamble rådhus torsdager kl 13-15 som "en-til-

en"-veiledning.

Det vil i tillegg være kurs på biblioteket. 
Tilbudet er i samarbeid med Seniornett Grenland og frivillige.

Påmelding:
Servicetorget

telefon: 35 96 52 40 
e-post: servicetorget@bamble.kommune.no

Biblioteket
telefon: 35 96 56 50 

e-post: biblioteket@bamble.kommune.no

Ny 

tjeneste!

Kurs på biblioteket:
9. februar kl. 15.30: Lær å bruke nettbrett
9. mars kl. 15.30: Lær å laste ned apper
13. april kl. 15.30: Lær å bruke Norge.no
11. mai kl. 15.30: Helse på nett

mailto:servicetorget@bamble.kommune.no
mailto:servicetorget@bamble.kommune.no


L E S E G L E D E

Tirsdagene:
17. januar, 7. februar, 7. mars og 
4. april kl.12.00 -14.00

Glad i å lese? 
Velkommen til en åpen lesesirkel/
samling hvor alle kan delta for å
diskutere det du har lest eller for å få
tips til nytt lesestoff.

A D V O K A T V A K T

Onsdagene:
18. januar, 15. februar, 15. mars og 
19. april kl. 17.00 -19.00

Har du et juridisk spørsmål du gjerne skulle
hatt svar på?

Advokatvakten er et tilbud hvor du kan møte
opp og få inntil 30 minutters gratis
advokathjelp av medlemmer av
Advokatforeningen.
 
Oppmøte senest kl. 17. Noe ventetid må
påregnes ved stor pågang.



Når blir man norsk nok, og hvem setter premissene? Er det et problem dersom
bindestrek-nordmenn ikke vil være norske? Eller er det en selvfølge at folk kan ha
flere identiteter?
Mala Naveen (født 1976) er forfatter, samfunnsdebattant og kommunikasjonssjef i
SINTEF Digital. Hun var tidligere anmelder og kommentator i Aftenposten. I 2010
debuterte Naveen som romanforfatter med Desiland. Hun har bidratt til
tekstantologiene Svart på hvitt og Rosa prosa, og i 2013 utga hun boken Den globale
baby, om surrogatmødre i India. Nå er hun aktuell som redaktør for antologien Norsk
nok.

Minoriteters
kamp i 
Norge

Minoriteters
kamp i 
Norge

Torsdag 12. januar kl. 19.00
Gratis, men reserver plass på tikkio.com eller i skranken på biblioteket

Rasisme er et stort problem i Norge, til tross for vårt
rykte som et inkluderende og fordomsfritt land.
Flyktninger fra kulturer som ligner på vår egen, og
med hudfarge som ligner vår egen, behandles bedre
enn flyktninger som er "annerledes".

Våren 2023 lanserer vi prosjektet "Minoriteters kamp
i Norge", hvor vi har invitert en rekke kjente personer
til ulike arrangementer, for å snakke om erfaringer
med hvordan det er å leve i Norge med
minoritetsbakgrunn.

Arrangementene er støttet av
 stiftelsen Fritt Ord.

MALA WANG-NAVEEN
-  N O R S K  N O K  F O R  H V E M ?



TOR ÆRLIG: MANNEN FRA I GÅR

Denne musikalske kabaréten handler om å klare å stå opp om morran når du ikke skal på jobb,
men bare sitte og lage tegnefilmer og skrive rare dikt. Den handler om å møte framtida i døra
med gårsdagens avis og å forsøke å treffe tidsånden når du ikke lenger finner lesebrillene. Men
den handler også om lokal arkitektur, samferdsel og usynlige bomber, samt om å bestemme
seg for bare å dikte om det du ser utenfor stuevinduet ditt. Den er dessuten veldig trist - og
temmelig morsom. Kort sagt, den er som livet - sånn som det har blitt.

Mannen fra i går er en reise gjennom ord, toner og tegninger. Det er også en scenisk versjon av
boka med samme navn, som selvfølgelig blir å få kjøpt signert denne kvelden. Det hele gis en
gladtrist innramming av de musikalske magikerne John Peter Støa (piano og trøorgel) og
Øyvind Risberg (gitar) som både spiller, synger og bidrar til arrangement og produksjon.

Torsdag 26. januar kl.19.00
Gratis, men reserver plass på tikkio.com eller i skranken på biblioteket

-  M E D  J O H N  P E T E R  S T Ø A  O G
Ø Y V I N D  R I S B E R G

HØYTLESNING 
FOR BARN
K I R S T E N  S K O D V I N
L E S E R
Lørdag 21. januar kl. 11.00
Gratis. Fra 3 år. 



JAVAD EL BAKALI
-  I N T E R V J U  M E D
K O M I K E R E N  B A K
@ U T L E N D I N G . M E M E S

Torsdag 2. februar kl. 19.00
Gratis, men reserver billetter på
tikkio.com eller i skranken på
biblioteket

80.000 nordmenn følger @utlending.memes
på instagram, hvor de blir underholdt med
'starterpacks' og memes som setter norske
tradisjoner og fenomener på spissen.
Javad El Bakali er komikeren som står bak,
og høsten 2022 ga han ut boka Dette er
nordmenn, full av 'starterpacks' som treffer,
og morsomme historier. 

Nå skal han intervjues av Lena Barth Aarstad
på Bamble bibliotek og litteraturhus! Lena er
utdannet skuespiller fra Paul McCartney-
skolen i Liverpool, og kanskje har du sett
henne i NRK-serien "Jordbrukerne".

V I S S T E  D U ?
at hos oss kan du i tillegg til å låne bøker, tidsskrifter og filmer, låne ski, skøyter,
gitarer, redningsvester og annet fritidsutstyr? 

at vi samarbeider med alle landets bibliotek? Du kan levere bøker og filmer du har
lånt hos oss på et annet bibliotek, og vi låner gjerne inn bøker og filmer som vi
ikke har fra et annet bibliotek.
at du kan benytte biblioteket fra kl. 07-23 alle dager hvis du er over 15 år? Ta
kontakt i betjent åpningstid for å få tilgang.
at hos oss kan du spille på iPad, Switch, Xbox, Playstation 4 og gamingPC?

     For å låne fritidsutstyr må du bo i Bamble kommune.

Minoriteters
kamp i 
Norge



Hesteskoen teater og
musikk presenterer:

Hagbart &
Kokos
Lørdag 11. febrar kl. 11.00
Passer for barn fra 3 år. Gratis for barn
30 kr for voksne. Skaff billetter på
tikkio.com eller i skranken på biblioteket.

Den tryllende og syngende klovnen Hagbart
Frisk er tilbake med sekken full av ablegøyer.

Denne gangen får han i oppdrag å lære opp
klovneaspiranten Kokos. Det liker ikke Hagbart.
Barn er jo små og dumme og lette å lure, og
Hagbart gjør alt han kan for å vise publikum at
Kokos er helt ubrukelig. Men det viser seg etter
hvert at Kokos kanskje ikke er så dum allikevel?

Denne elleville forestillingen inneholder alt fra
underbuksehumor og bløtkakekasting, via en
real fektekamp, før den avsluttes med et
veritabelt smell!



Dette foredraget er et åpenhjertig innblikk i Abid Rajas turbulente klassereise, hans
mangeårige kamp for kjærligheten og den smertefulle frigjøringen fra skam, skyld og
utenforskap. Raja forteller om hvordan han måtte skjule smertene og handikappet han
ble født med, skjule seg for volden og mobbingen – og for kjærligheten til den han
elsker.

ABID RAJA

Minoriteters
kamp i 
Norge

Torsdag 16. februar kl. 19
Billett 200 kr
Billetter kan kjøpes på tikkio.com eller i
skranken på biblioteket

I 2021 ga Raja ut selvbiografien Min skyld. En historie
om frigjøring – en bok han fikk Bokhandlerprisen for
og som ble den mest solgte boken i Norge i 2021. I
boken deler han ikke bare historien om et barn utsatt
for omsorgssvikt og mishandling, men også intime
detaljer om en sykdom mange av oss kanskje ville ha
holdt for seg selv. Han skriver også om sin kamp for
kjærligheten, og strevet i sitt ekteskap.

-  M i n  s k y l d



Det vil være flere aktiviteter for barn vinterferien, i uke 8. 
Følg med på vår facebookside for nærmere informasjon.

VINTERFERIE UKE 8

Tegneseriekurs
- med Andreas Iversen
Mandag og tirsdag 20.-21. februar kl. 12.00
Gratis, men begrenset plass.

I vinterferien kan vi tilby tegneseriekurs med Andreas
Iversen på biblioteket. Kurset vil gå over to dager med
ca. 3 timer pr. dag, og på slutten av kurset vil alle
deltakere ha tegnet sin egen tegneserieside som kan
stilles ut her i biblioteket!
Alle som har vinterferie er velkomne og vi byr på både
pizza og brus. Vi håper mange kommer, slik at vi får en
fin utstilling med kreative tegneseriesider!

Andreas Iversen (f. 1983) er en tegneserieskaper og
illustratør fra Langesund. I 2014 vant han Dagbladets
tegneseriekonkurranse, og har siden laget masse
stripeserier for aviser og blader. Sammen med
forfatter Aleksander Kirkwood Brown har han gitt ut
sju bøker i bokserien Edward Rubikons Mysterier, og
med forfatter Tore Aurstad laget to
tegneseriegrøssere (Tåke over Svartøy og
Fantomrakettene). Høsten 2022 kom han med en
tegneseriebok basert på den kritikerroste hip hop-
forestillingen Blokk til blokk, om oppveksten til Don
Martin, Fela og Boss Castro i Groruddalen.



Har du ett klesplagg som du er veldig glad i, men som
trenger å fikses? Ta med deg et plagg til biblioteket
denne kvelden! Her blir det lynkurs i hvordan man kan
fikse klærne sine selv, og deretter blir det workshop,
hvor Christine tar med symaskin og materialer til
rådighet, i tillegg til god hjelp.

Christine Fure Schwarz er utdannet innenfor kultur og
ledelse og har tidligere studert tekstilkunst og søm.
Schwarz er oppvokst i Basel og Florø og har etter ti år i
Oslo nå bosatt seg i Kragerø med familien. I 2021 ga
hun ut Redesign, som var den første syboka hennes,
og høsten 2022 kom den andre boka, Sy & sy om.

Om du har lyst til å se mer av hva Christine har å by på:
Instagram: Silkeogdynamitt
Facebook: Silke & dynamitt

Torsdag 2. mars kl. 19.00
Gratis, men begrenset plass
Reserver plass på tikkio.com eller i
skranken på biblioteket

KLESFIKSEKVELD
-  m e d  C h r i s t i n e  F u r e  S c h w a r z



HØYTLESNING 
FOR BARN
A N N E  G R E T E
D I E T Z E L  L E S E R
Lørdag 4. mars kl. 11.00
Gratis. Fra 3 år. 

Kardemomme by
- dramatisert lesning av Folk og Røvere i
Kardemomme by
Lørdag 11. mars kl. 10.30 eller 11.30
Gratis, men begrenset plass.
Reserver plass på tikkio.com eller i skranken på biblioteket fra 
25. februar

Nyaktuelle "Folk og røvere i Kardemomme by" slutter aldri å begeistre, og nå har
Thomas Jørstad Pettersen laget en spennende og interaktiv fortellerstund som
bruker dette universet til å fortelle en morsom og inkluderende historie om vennskap
og utenforskap.

"Folk og røvere i Kardemommeby" handler om fredelige Kardemomme by og de som
bor der. Noen få skaper vanskeligheter; det er de tre røverne, Kasper, Jesper og
Jonatan som lever utenfor byen og ofte går inn dit for å røve det de trenger. Til slutt
blir røverne arrestert, men de blir godt behandlet i fengselet hos politimester
Bastian, og i siste kapittel blir de dagens helter når de slukker brannen i tårnet til
Tobias.

Lesningen er en 25 minutters interaktiv og spennende fortellerstund med folk og
røvere, musikk, animasjon og brann i tårnet til Tobias(!), som inviterer barna til å
delta, snakke og oppleve sammen med skuespiller. Lesningen passer for barn 3-7 år.

@Qvisten
Animations



NORSKE
SKIPSPORTRETTKUNSTNERE

Torsdag 16. mars kl. 19.00
Gratis, men reserver plass på tikkio.com eller
i skranken på biblioteket

- med Morten Hesthammer

Morten Hesthammer vokste opp i Langesund.
Utdannet skipsfører, seilte som styrmann før han
skiftet beite og utdannetsegg til skipstømrer i en tid
der de norske rederiene flagget ut i stor stil på
midten av 1980-tallet. Gikk på båtbyggerskole i
Jondal i Hardanger, deretter 3 års læretid i Danmark.
Etter hans danske år gikk turen tilbake til Hardanger
og Hardanger Fartøyvernsenter, hvor han har hatt sin
arbeidsplass siden 1991, dog hadde han et par års
permisjon, i årene 2006 - 2008, for å lede arbeidet
med den svenske fullriggeren Jarramas som tilhører
Marinmuseum i Karlskrona.

I 2017 begynte arbeidet med boka Norske
skipsportrettkunstnere, og sommeren 2022 ble den
endelig utgitt. Nå kommer han til Bamble bibliotek og
litteraturhus for å fortelle om boken, om kunstnerne,
kunsten og skipene de malte. 



VERKSTED
FOR BARN
P Å S K E V E R K S T E D
Lørdag 18. mars kl. 10.30 eller 11.45
Gratis. Fra 4 år, barn under 7 år må ha med
en voksen. 
Ha på klær som tåler glitter og lim.

GURO SIBEKO & 
BRYNJULF JUNG TJØNN
Torsdag 23. mars kl. 19.00
Gratis, men reserver plass på tikkio.com eller i
skranken på biblioteket

- samtale om norsk rasisme

Minoriteters
kamp i 
Norge

Guro Sibeko er forfatter, slampoet og aktivist som gjennom mange år har fått en
kraftig stemme innen tema som rasisme, homofobi og kjønnsdiskriminering. I 2022 ga
hun ut boka "Alle blir fri", en kritikerrost bok om antirasisme.
Brynjulf Jung Tjønn er utdannet journalist, og arbeider som forlagsredaktør i
Samlaget, og i 2022 ga han ut boka "Kvit, norsk mann" til strålende kritikker.

Begge har det siste året gitt ut bøker om rasisme i Norge, og vet hvordan det er å
vokse opp i Norge med minoritetsbakgrunn. Nå kommer de til Bamble bibliotek og
litteraturhus for å holde en samtale om norsk rasisme, og for å dele litt av lyrikken sin.



FOREDRAG OM
KRIGSSEILERNE

Torsdag 4. mai kl. 19.00
Gratis, men reserver plass på tikkio.com
eller i skranken på biblioteket

Forfatter Oddvar Schjølberg har vært engasjert med dokumentasjon om krigsseilerne
siden 1990. Både gjennom reiser, radioprogram, TV-innslag og bøker. Hans første bok
om krigsseilere kom på markedet i 2004. Siden har det blitt i alt 28 bøker – hvorav 8
handler om krigsseilere. Nå kommer han til Bamble bibliotek og litteraturhus for å
holde et foredrag om krigsseilerne.

Foredraget vil handle om krigsseilernes innsats, hva de opplevde i konvoiene, og
hvordan det var når traumene meldte seg etter hjemkomsten, i tillegg til hvordan det
var for kone og barn som ventet hjemme. Oddvar Schjølberg har gravd i arkiver og
intervjuet krigsseilere for å kunne fortelle deres historier. Her vil vi også kunne høre
litt om  Bambles egen krigsseilerhistorie.

-med Oddvar Schjølberg



E-bøker og e-lydbøker 
Med appen Bookbites får du tilgang til e-bøker og
e-lydbøker fra biblioteket. Logg på med lånekortet
ditt og du er klar for lesing.

Filmbib 
Appen Filmbib er bibliotekets strømmetjeneste
for norsk kort- og dokumentarfilm. Her får du se
filmer gratis med nasjonalt lånekort. Du logger inn
med lånekortnummer og PIN-kode som du får fra
ditt bibliotek.

NYTTIGE APPER
Ha full oversikt! 

Med appen Bibliofil på mobilen kan du enkelt
søke, bestille og fornye dine lån.

Gratis aviser og blader
Gjennom biblioteket får du med appen
Pressreader gratis tilgang til over 5000 aviser
og blader på 60 ulike språk. Les Aftenposten
når og hvor du vil. 
Tilgangen må fornyes hver 7. dag.

Filmoteket
Filmoteket gjør det enkelt for deg å låne
og se på film digitalt med lånekortet ditt
uten at du trenger å oppsøke biblioteket.

Ukeblader og magasiner
Flipp er en tjeneste som gir deg fri tilgang til
over 90 bestselgende magasiner, ukeblader
og tegneserier fra Norge, Sverige og
Danmark.  Tilgangen må fornyes hver 7. dag.



BETJENTE ÅPNINGSTIDER:
 

Tirsdag- torsdag:  10.00 - 19.00
Fredag: 10.00 - 16.00
Lørdag: 10.00- 14.00

Søndag og mandag: stengt
 

Biblioteket er meråpent 07.00 til 23.00 alle dager. 
(Kontakt biblioteket i betjent åpningstid for å få tilgang.)

 
Endrede åpningstider i skolens sommerferie, og ved høytider.

 
 

KONTAKTINFORMASJON:
Telefon: 35 96 56 50

E-post: biblioteket@bamble.kommune.no
Hjemmeside: http://www.bamble.kommune.no/bibliotek

 

Følg oss på Facebook og
Instagram!


