VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKET
Full oversikt over tjenester og arrangementer finner
du på www.horten.folkebibl.no

AUGUST
Fredag 19.8 kl. 20.00
Flaggermusjakt (Scenen).
- Ta med lommelykt og bli med på
jakt etter ekte flaggermus! Men
før vi går ut: Foredrag for barn
fra 2. - 7. kl. i følge med voksen.
Enkel kveldsmat på biblioteket.
Varighet ca. 3 timer.
Billetter kr. 50,-

SEPTEMBER
Torsdag 1.9
Nasjonal bibliotekdag
For program og aktiviteter,
se www.htnbib.no
Tirsdag 6.9 kl. 19.00
Den tidløse medisin (Scenen).
Carl Fr. Normann snakker om
og leser fra sin bok. «… en dyp
beskrivelse av menneskets sinn,
bevissthet og samfunn»
Billetter kr. 50,-

Onsdag 7.9 kl. 19.00
Havørn – fra framtidshåp
til katastrofe (Scenen). Møt
forfatteren Per Arvid Tellemann
som forteller om de personene
som i 1936 var med å starte de
første flyrutene og om den første
flyulykken i sivil ruteflygning.
Per Erling Hegle fra Horten var
maskinist ombord på ”Havørn”
under flyulykken.
Fri entré.

Onsdag 14.9 kl. 18.00
Bokkafe (Scenen). Ansatte på
Larvik bibliotek presenterer
litteratur med tema sagaøya
Island.
Fri entré.

Onsdag 21.9 kl. 19.00
Ansikt til ansikt (Scenen).
Journalist og forfatter Trude
Brænne Larsen snoker i bokhyllene
til to av våre lokalpolitikere. Har
litteraturen spilt en rolle under
deres oppvekst og har den hatt noen
betydning for det samfunnet de
vokste opp i? I hvor stor grad har
litteraturen inspirert dem til et ønske
om å forme et enda bedre samfunn.
Dette er noen av spørsmålene Trude
stiller i programserien Ansikt til
ansikt gjennom høsten. Programmet
streames i samarbeid med
Gjengangeren.
Billetter kr. 50,-

Torsdag 22.9 kl. 10.00 – 14.00
Seniorsurf (Hortensrommet).
I år er temaet slektsforskning.
Hvem er du og hvor kommer
du fra? Vi viser deg hvordan
du kan finne fram i informasjonsjungelen. Drop-in. Samarbeid
med slektsforskninggruppa i
Horten.
Fri entré.

Mandag 26.9 kl. 18.00 – 20.00
Drømmer du om å stå på
scenen? (Scenen). Bli med på
inspirasjonsworkshop med Mari
Hajem. Sanger, musiker og
komponist Hajem er utdannet ved
Paul McCartneys ”talentfabrikk”.
Tema: Sceneteknikk/branding/
artistarbeid.
Fri entré. Påmelding.

13.10

Onsdag 28.9 kl. 19.00
Alice Munro - en virtuell verden
(Scenen). Det er mange hemmeligheter i Munros noveller. Hva
er det som egentlig skjer? Hva
er sant? Hva er løgn? Hvordan
henger det hele sammen? Gerd
Hammerstad forteller om
Nobelprisvinneren.
Billetter kr. 50,-

Torsdag 29.9 kl. 18.00 – 20.00
Hva trengs for å lage en hit?
(Scenen). Bli med på inspirasjonsworkshop med Mari Hajem.
Sanger, musiker og komponist
Hajem er utdannet ved Paul
McCartneys ”talentfabrikk”.
Tema: Låtskriving.
Fri entré. Påmelding.

OKTOBER
Mandag 3.10 kl. 12.00 – 15.00
Ung husflid (Barneavdelingen).
Horten Husflidslag demonstrerer
gamle håndverksteknikker.
Kom og prøv!
Fri entré.

Mandag 10.10
Verdensdagen for psykisk
helse ”...fordi livet forandrer
seg – fra ungdom til voksen...”
For program se www.htnbib.no
Torsdag 13.10 kl. 19.00
Vil du ut i verden? (Scenen).
Etter videregående dro Synne E.
Myrvang (20) på en 3-måneders
reise i Sør-Amerika. Hvilke valg
måtte hun ta? Synne forteller og
viser bilder fra turen.
Fri entré.

Tirsdag 18.10 kl. 19.00
Skjønnlitterære selvmord
(Scenen). Fra tidenes morgen
har selvmord vært et tema i
skjønnlitteraturen. Forfatter
Eivind Normann-Eide snakker
om dette litterære tabuet.
Billetter kr. 50,-

Torsdag 20.10 kl. 19.00
Urtidsfløyta som havnet i
heisen (Scenen). Roar Engelberg
- nordens ledende panfløytist holder foredrag om panfløytas
opprinnelse, utbredelse,
oppstandelse og latterliggjørelse.
Et musikalsk foredrag med
demonstrasjon av ulike panfløyter
fra forskjellige kulturer, minikonsert
og tilhørende youtubereferanser.
Billetter kr. 50,-

Fredag 21.10 kl. 17.30
Temakveld for barn fra 2. – 4. kl.
Velkommen til en kveld med
aktiviteter, film og enkel servering.
Billetter kr. 50,- Påmelding.

Mandag 24.10 kl. 19.00
Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu (Scenen).
Billedforedrag av norgesreporter
Oddgeir Bruaset. Han har mye
å by på fra sine reiser i vårt
langstrakte land. Samarbeid
med Foreningen Norden og
Folkeakademiet.
Billetter kr. 50,-

Torsdag 27.10 kl. 11.00
Bamsedagen Vi får besøk
av Bamsefar, lytter til bamsehistorier og synger bamsesanger.
For førskolebarn.
Fri entré.

3.12

19.11
Torsdag 27.10 kl. 19.00
Hallingkast fra scenen
- Ferda-Vinje (Scenen).
Magne Skjæveland tar oss med
tilbake til 1860 og Aasmund
Olavsson Vinje med gitar og sang.
Han byr på kåseri, hallingkast,
danseinnslag og allsang.
Billetter kr. 50,-

NOVEMBER
Onsdag 2.11 kl. 12.00
Kjell Askildsen. Et liv (Scenen).
Forfatter og foredragsholder Alf
van der Hagen gjengir i sin bok
levende og elegant Askildsens
livsanskuelse og syn på samfunn,
politikk og religion, kunst og
litteratur. I formiddag besøker
han Horten bibliotek. Samarbeid
mellom folkeuniversitetet og
biblioteket
Billetter kr. 100,-

Onsdag 2.11 kl. 18.00
Bedre hukommelse – mer tid
til overs (Scenen). Husketeknikk
ved Oddbjørn By, som er kjent fra
blant annet Schrödingers katt
og Puls. For ungdom og voksne.
Billetter kr. 100,-

Torsdag 3.11 kl. 19.00
Education for Life (Scenen).
En fottur i Nepal endte opp med
prosjektet «Education for Life».
Hør Øydis Raddum Wikmarks
spesielle historie!
Fri entré.

Lørdag 5.11 kl. 12.00 – 14.00
Ung Husflid (Borgerbordet).
Horten Husflidslag demonstrerer
gamle håndverksteknikker.
Kom og prøv!
Fri entré.

7. – 13. november
Litteraturuka i Vestfold
For program se www.litteraturuka.no
Onsdag 9.11 kl. 19.00
Ansikt til ansikt (Scenen).
Journalist og forfatter Trude
Brænne Larsen snoker i bokhyllene
til to av våre lokalpolitikere. Har
litteraturen spilt en rolle under
deres oppvekst og har den hatt noen
betydning for det samfunnet de
vokste opp i? I hvor stor grad har
litteraturen inspirert dem til et ønske
om å forme et enda bedre samfunn.
Dette er noen av spørsmålene Trude
stiller i programserien Ansikt til
ansikt gjennom høsten. Programmet
streames i samarbeid med
Gjengangeren.
Billetter kr. 50,-

Onsdag 16.11 kl. 18.00
Bokkafe (Scenen). Denne kvelden
setter vi søkelyset på den litterære
latteren. Svart humor, lun humor,
absurd og intelligent humor.
Fri entré.

Lørdag 19.11 kl. 15.00 og 16.30
Rebusløpet v/Teater Joker
(Scenen). Reven og den retthalede
grisungen vil gjerne være med
i Dåsemiklenes rebusløp. De
får være med, men det blir en
vanskelig sak… For barn fra
3 til ca. 9 år. Varighet 40 min.
Billetter kr. 75,-

Tirsdag 29.11 kl. 19.00
Julesangskveld (Scenen).
Allsang med Eli Rudland Næss
og Thor Arvid Næss. Vi synger
kjente, og kanskje noen ukjente,
julesanger.
Billetter kr. 50,-

Mandager
kl. 17.00 –
18.00

Sirkelen er et diskusjonsforum
for deg mellom 15 og 25 år.

Onsdag 30.11 kl. 12.00
Å vandre med vers. Halldis
Moren Vesaas (Scenen).
Skuespiller og sanger Iselin
Alme forteller om Vesaas’ liv og
diktning. Samarbeid mellom
Folkeuniversitetet og biblioteket.
Billetter kr. 100,-

DESEMBER
Lørdag 3.12 kl. 15.00
Askeladden’s jul (Scenen).
En familie-forestilling om
førjulstid med julenøtter, nisser
og en forsvunnet juletrefot.
Askeladden får besøk av flere
kjente eventyrskikkelser, og
flere av dem vil gjerne hjelpe
Askeladden ut av førjulsknipa.
En morsom og varm forestilling
med sang og musikk. For barn
fra 3 år. (Varighet ca. 40 min.)
Billetter kr. 75,-

FASTE ARRANGEMENT,
FRI ENTRÉ
Tirsdag 30.8, 27.9, 25.10 og
22.11 kl. 19.00
Lyttetimen – med eller uten
håndarbeid (Hortensrommet).
Bibliotekaren leser høyt fra
utvalgte tekster mens du lytter.
Hver fredag kl. 12.00 får du
en halvtime med Datatips,
Bokperler, Filmperler eller
Litterære gjester

Bokperler (Hortensrommet).
Personalet anbefaler sine favoritter.
Datatips (Hortensrommet).
Personalet tipser om ulike apper
og nettsteder.
Filmperler (Hortensrommet).
Personalet byr på et knippe
kortfilmer.
Litterære gjester (Glassbygget).
Vi får besøk av ulike litterære
personligheter.
Hver tirsdag kl. 11.00 – 12.30
Språkkafe (Scenen). For deg
som har lyst til å praktisere
norsk sammen med andre.
Mandager kl. 17.00 – 18.00
Sirkelen (Hortensrommet).
Sirkelen er et diskusjonsforum
for deg mellom 15 og 25 år.
19.9 Tema: Spenning.
17.10 Tema: Seksualitet
21.11 Tema: Engelske bøker

