Program
Våren 2020

FASTE AKTIVITETER:
STRIKK & LYTT
Første torsdag i måneden
kl. 17.30 -18.30:
6. februar, 5. mars, 2. april,
7. mai og 4. juni
Gratis
Glad i å strikke? Glad i litteratur?
Vi starter våren 2020 opp med Strikk & Lytt
hvor vi leser høyt for deg mens du strikker
eller bare slapper av.
Hver første torsdag i måneden inviterer vi til Strikk & Lytt. Vi leser utdrag fra romaner,
noveller eller dikt. Du kan koble av og lytte. Og hvis du vil kan du strikke eller gjøre
annet håndarbeid. Arrangementet er gratis og åpent for alle.
For å markere oppstarten får vi på første arrangement besøk av Tove Lindtein fra
Heistad som vil fortelle sin historie.
Vel møtt til en kjekk og stemningsfull time på bibliotek og litteraturhuset.

KLUBBKVELDERBAMBLE SJAKKLUBB
Tirsdager kl. 18.00 - 20.00
Lyst til å spille sjakk? Velkommen til
klubbkvelder i Bambles nystarta sjakklubb.
Hver tirsdag (utenom skolens ferier) møtes
vi i bibliotekets møterom i underetasjen for
å spille.

ADVOKATVAKT
Onsdagene:
22. januar, 19. februar, 18. mars,
22. april og 13. mai 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.

LESEGLEDE
Tirsdagene:
7. januar, 4. februar, 3. mars og
21. 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.
Ingen påmelding.

Krig påvirker oss på ulike måter. I kjølvannet av krig er det
mange ansikter og skjebner.
Høsten 2019 og i 2020 vil vi ha ulike arrangementer hvor vi
fokuserer på temaene: Krigsseilerne, motstand og sang,
krigens kvinner, krigens ansikt rundt oss og påkjenninger av
krig og flukt.
Arrangementene er et samarbeid med Telemark museum
og er støttet av Fritt ord.

MOTSTAND OG SANG
80 ÅRS MARKERING AV
KRIGENS FREMBRUDD I NORGE
Torsdag 23. januar kl. 19.00
Gratis

Erik Damberg og Espen Gjelstad Gundersen løfter frem de illegale sangene som
hadde stor betydning for den norske motstandskampen under andre verdenskrig.
Sangene gav håp, samhold og kraft. De som lagde sangene og tekstene, og formidlet
de videre, løp en stor risiko ved å føre motstandskampen på denne måten.
Det blir alvor, humor, ironi og god musikk med mye håp og historisk sus. Mellom
sangene får vi høre litt om bakgrunnen for visene, og vi får noen historiske
mellomstikk fra en formidler fra Telemark Museum.

TUTOMATEN

– EN DUKKEFORESTILLING AV TEATER
JOKER BASERT PÅ BOKA AV BJØRN F.
RØRVIK
Lørdag1. februar kl.11.30 og 13.00
Gratis for barn. 30 kr for voksne.
Billetter kan kjøpes i bibliotekets skranke.
Tutomaten er historien om kompisene Reven og Grisungen. De har hørt om en maskin som
sier tut tut hvis man putter inn ei tomflaske. En sånn maskin vil de også bygge, men den skal
være til fulle flasker som de kan drikke opp etterpå. I tillegg til brus vil de også ha andre
søtsaker. De lager derfor både sjokoladeskuff, tyggisklaff og kakefat på Tutomaten. Så er det
bare å vente.......
Tutomaten er en herlig fortelling om vennskap, oppfinnsomhet og ukuelig optimisme.
Passer for barn fra 3 år.
MEDVIRKENDE:
Dukkespillere : Kristin Indahl / Kari Ramnefjell og Christoffer Maure / Kim Strømmen.
Regi og dramatisering: Bo Anders Sundstedt.

Foto: Mads Nygård

FRA POLITI TIL
KRIM

FORFATTERMØTE MED
HANNE KRISTIN RHODE
Onsdag 5. februar kl. 19.00
Gratis
Foto: Trond Heggelund

Hanne Kristin har jobbet i politiet i 25 år, de
5 første årene som politiadvokat, de siste 20
årene som leder. I 11 av disse årene i
toppledersjiktet: Fra 2008-2014 som
politiinspektør og leder av Seksjon for voldsog seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt.
Hun er også kjent fra TV-programmet
Etterlyst på TV2.
Hanne Kristin debuterte som forfatter med
barneboken ”Kråka som hadde høydeskrekk”.
Siden har det kommet bøker både for voksne,
ungdom og barn.
I april 2018 kom den fjerde romanen i Wilma
Lind-serien: OFFERDYR. Boka gikk, i likhet
med de foregående, rett inn på
bestselgerlistene, og ble tatt inn i som
hovedbok i Bokklubben nye bøker og
Bokklubben krim og spenning.

VISSTE DU?
at hos oss kan du i tillegg til å låne bøker, tidsskrifter og filmer, låne ski, skøyter,
gitarer, redningsvester og annet fritidsutstyr? For å låne fritidsutstyr må du bo i
Bamble kommune.
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, Wii, Xbox og gamingPC?

HERREVASSDRAGET
Onsdag 12. februar kl. 19.00
Gratis

Billedkunstner Ørjan Amundsen viser sitt kunstprosjekt
"Herrevassdraget". Dette er et bestillingsverk til
kunstfestivalen Greenlightdistrict som ble avholdt i
Skien og Porsgrunn høsten 2019.
"Herrevassdraget" er en 16 minutter lang film som består av videoopptak fra
forskjellige deler av Herrevassdraget gjennom årstidene. Filmen inneholder også en
tekst som skildrer områdets naturliv og kulturminner, samt aktiviteter som har
foregått der fra tidenes morgen, til nåtid.
Etter visning av filmen vil Amundsen fortelle om Herrevassdraget, med et særlig fokus
på vassdragets kulturhistoriske og industrihistoriske relevans.
Ørjan Amundsen lager kunst med video, tekst og musikk. Han er utdannet ved Tromsø
kunstakademi og Trondheim kunstakademi, og er bosatt på Herre.

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

HØYTLESNING
FOR BARN
ANNE GRETE DIETZEL
LESER
Lørdag 22. februar kl. 11.00
Gratis. Fra 3 år.

KRIGSSEILERNE FRA
2. VERDENSKRIG
FOREDRAG VED GURI
HJELTNES
Torsdag 27. februar kl. 19.00
Gratis
Norske sjøfolk seilte fra verdenskrigens utbrudd i
september 1939 til og med Japans kapitulasjon
høsten 1945. Ingen annen sivil gruppe nordmenn kan
vise til lengre sammenhengende krigsinnsats.

Foto: UiO

Norske sjøfolk deltok i de fleste store sjøslag, i Atlanterhavet, Middelhavet, Det
indiske hav og Stillehavet, i ishavskonvoiene på Murmansk, og deltok i praktisk talt
alle landgangsoperasjoner i Europa.
Hvordan ble sjøfolkene mottatt ved hjemkomsten? Hvorfor ble krigsseilerne virvlet inn
i konflikten om Nortraships hemmelige fond? Hvordan var det mulig at denne store
innsatsen ikke ble erkjent før mange tiår etter 2. verdenskrig.
Guri Hjeltnes er historiker og direktør ved HL-senteret. Hun skrev to bind i
historieverket om handelsflåten, «Sjømann – lang vakt» og «Krigsseiler – krig,
hjemkomst, oppgjør».

DAMENES AFTEN
Mandag 9. mars kl. 18.30
100 kr
Gjør deg klar til en jentekveld der vi kombinerer trivsel og helse med sparing, pensjon
og underholdning. Her gjelder det å sikre seg plass raskt, første dame til mølla!
Våre gjester denne kvelden er:
PopUps består av Heidi Ekelund Langaard, Theresa Madsen Argren og Anita
Torvund. 3 sangglade, formidlingsgira, musikalske, uhøytidlige og ganske modige
damer som synger «hvadetskalvære» på sin måte.
Joachim Jensen er salgssjef i Odin Forvaltning. Han kommer fra Porsgrunn, men er i
dag bosatt i Oslo. Denne kvelden gir han oss kunnskap om sparing, pensjon, og
hvordan kvinner bør skape langsiktige verdier og spare til egen pensjon.
Beate Alstad er sexolog, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder og
familieterapeut. Fast skribent i TA, etterspurt foredragsholder og intervjues til
andre landsdekkende aviser og sosiale medier. Beate er engasjerende og morsom å
høre på og hun våger å stille de vanskelige spørsmålene. Denne kvelden fikser
Beate en glidende overgang fra kvinner og pensjon til kvinner og seksualitet ;)
Rådgivere for å gi svar på spørsmål om sparing og pensjon.
Servering: Tapas og alkoholfri drikke.

PopUps Foto: Kai Hansen

HØYTLESNING
FOR BARN
KIRSTEN SKODVIN LESER
Lørdag 14. mars kl. 11.00
Gratis. Fra 3 år.

KVINNER I
DAGENS KRIGER
Torsdag 19. mars kl. 19.00
Gratis
Velkommen til en samtale mellom forfatter Kari Fure, Taus E. Dajeva og samtaleleder
Åshild Tveraaen om kvinner i dagens kriger.
Krig tvinger kvinner til å finne styrke de ikke visste at de hadde, men krig gjør også
kvinner svært sårbare.
Vi møter Kari Fure, forfatter av "Krigens døtre". I boken forteller kvinner fra Syria og
Irak om livene sine i år med krig og konflikt.
Taus Edujevna Dajeva kommer fra Tsjetsjenia, er gift og har 7 barn. Hun går nå på
grunnskole for å utdanne seg i Norge.
Åshild Tveraaen som er lærer i Bamble. Jobber i samarbeid med NAV og ulike
opplærings-kontor med lærlinger og ulike variasjoner av norskopplæring.

SMÅTING

– SOM ER VIKTIGE
FOR SMÅ MENNESKER
Lørdag 21. mars kl. 11.00
Konsert. Gratis

Foto: Anette G. Guldager

SMÅTING er en forestilling/konsert for små barn og for lekne voksne.
Publikum får være med på en reise hvor vi oppdager mye rart på veien. Spennende ting som
voksne ofte overser, men som barn lar seg fascinere av. Disse oppdagelsene tar
vi oss tid til å stoppe opp ved, leke med, fantasere rundt og tulle med.
Sangene er hovedsakelig skrevet av SMÅTINGs gitarist, Erik Damberg, men vi har tillatt oss å
låne en og annen perle annenstedsfra også.
Konserten blir fremført med swingende rytmer, mye humor, spilleglede, lek og moro, sang,
tøys og tull, men noe er også stille, vakkert og magisk.
SMÅTING er en konsert som har en varighet på 35-40 minutter.
Medvirkende i denne konserten er:
Ingrid Nåvik Grønlund - sang, Erik Damberg - gitar, André Kassen - saxofon

MED MATGLEDE
PÅ MENYEN
Onsdag 25. mars kl. 19.00
100 kr

Velkommen til et foredrag om hverdagsmat,
matglede og matblogging, med Trine Sandberg.
Trine Sandberg opprettet sin matblogg i 2007 for å
samle sine egne oppskrifter - for sin egen del, og
for å dele dem med døtrene sine og familie.
Lite visste hun da hvilken fantastisk reise bloggen skulle ta henne med på.
Trine driver i dag Norges største matblogg på trinesmatblogg.no. Hun valgte å følge
lidenskapen, og har nå permisjon fra juristjobben for å dele sin matglede på fulltid.
Trine vil i dette foredraget fortelle om den fantastiske reisen bloggen har tatt henne
med på, og vil dele noen tips og triks om hvordan du kan lage enkel, rask og sunn mat i
en hektisk hverdag.

VERKSTED
FOR BARN
PÅSKEVERKSTED
Lørdag 28. mars kl. 10.30-13.00
Gratis. Fra 4 år, barn under 7 år må ha
med en voksen.
Ha på klær som tåler maling og lim.

NS OG DEN NORSKE
BOKHEIMEN
Torsdag 23. april kl. 11.00
Gratis
Et rundskriv om «vern av den norske bokheimen» gikk
ut til alle folkebiblioteker vinteren 1941. En liste med
flere hundre titler, navn på forfattere og forlag som
skulle holdes borte fra hyllene fulgte direktivet. Hva
slags bøker og hvilke forfattere ble forbudt? Og hva
kom i stedet?
Foredraget er ved Jorunn Sem Fure, direktør ved
Telemark museum.

PLANTELYKKE

ANDERS RØYNEBERG OG
ERIK SCHJERVEN- INNRED
MED GRØNNE PLANTER
Tirsdag 28. april kl. 19.00
Gratis
Anders Røyneberg, også kjent som Arctic
Gardener, gir de beste tipsene om hvilke
grønne planter du bør velge og om hvordan du
steller dem. Han forteller også entusiastisk om
hvordan du kan innrede og style hjemmet ditt
rom for rom med ulike planter og om hvilke
positive effekter plantene har.
Strandgata blomster stiller også opp for å lage
en grønn ramme rundt foredraget. De viser
frem planter som passer til balkongen i
sommermånedene og hvilke planter som
passer til ulike rom.

FRIGJØRINGA
I BAMBLE
Onsdag 6. mai kl. 19.00
Gratis

Vi feirer at det er 75 år siden frigjøringen med besøk av Fish and Ships fra Langesund.
Det blir også fortellinger fra frigjøringsdagene i Bamble og servering.
Følg med på vår hjemmeside, Facebook eller på plakater i biblioteket for mer
informasjon.

TORIL BREKKE
Torsdag 14. mai kl. 19.00
Gratis
Velkommen til forfattermøte med Toril
Brekke. Hun debuterte som forfatter i 1976,
og har siden skrevet en rekke romaner,
ungdomsbøker og noveller.
Den vakre og såre oppvekstsromanen "Alle
elsket moren din" (2017) er første bind i en
trilogi. "Kobrahjerte", andre bok i
trilogien, kom våren 2019. Tredje
bok "Frihetens tistler" kommer
våren 2020.
Arrangementet er i samarbeid med
Bamble Leseselskap.

NYTTIGE APPER
Ha full oversikt!
Med appen Bibliofil på mobilen kan du enkelt
søke, bestille og fornye dine lån.

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.

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 hever 7. dag.

Filmbib
Appen Filmbib er distribusjonsportalen for
Kulturrådets innkjøpsordning for kort- og
dokumentarfilm. Logg inn med lånekortet ditt for
gratis tilgang.

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: skranke@bamble.folkebibl.no
Hjemmeside: http://www.bamble.kommune.no/bibliotek

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram.

