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Trykkeri

BIRGITHE SCHUMANN-OLSEN
Biblioteksjef

Foto: Anette Asbjørnrød

ASLAK LARSEN
Tjenesteleder arrangement
og markedsføring

HURRA! Nå har vi slått vår egen rekord - igjen!
Denne høsten har vi det største programmet noensinne,
ihvertfall målt i antall sider. Når du har bladd deg
gjennom alle sidene skal du ha sett at vi med god hjelp
av mange samarbeidspartnere markerer Skeivt kulturår
2022, med blant annet skeiv lesesirkel for både ungdom
og voksne, fortellerforestilling og spennende samtaler om
skeiv kultur, transpersoner og myteknusing. Du vil også
se at vi har en storsatsing på japansk kultur og historie
med over 20 arrangementer under Japansk uke fra
1. - 9. oktober på alle tre avdelingene på Tjøme,
Revetal og i Tønsberg. Det vil bli en høytidelig åpning
lørdag 1. oktober i Tønsberg med blant annet den
japanske ambassadøren og ordfører.
Fra 21. september - 13. oktober i Tønsberg kan
du oppleve en spennende utstilling av japanske
kulturgjenstander lånt fra Japans ambassade i Norge.
Glemte jeg å si at vi i tillegg til alt dette har startet
opp Etter skoletid med kreative aktiviteter for deg
som går i 5. - 7. klasse og en ny programserie om
andre verdenskrig?
Dette høstprogrammet bygger opp under kjernevirksomheten vår som litteraturhusbibliotek og
demokratihus hvor flest mulig skal få tilgang til å
lese en god bok eller tilegne seg ny og oppdatert
kunnskap om det som skjer i verden. Sjekk ut
programmet og kom på biblioteket da vel!
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Kjære alle sammen, jeg gleder jeg meg til 1. november,
for da begynner jeg som biblioteksjef i Tønsberg og
Færder bibliotek som har Norges flotteste personale.
Jeg er særlig stolt over at vi tar skeiv kultur på alvor og
denne høsten vil være en møteplass og arena for samtaler
og refleksjon om dette temaet. Så håper jeg at vi ses på et
av våre tre fine bibliotek denne høsten. Jeg gleder meg til
å bli kjent med deg!
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// VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKET!

// Full oversikt over tjenester og arrangementer og oppdatert informasjon finner du på www.tnb.no

Foto: Anette Asbjørnrød

Aviser
På biblioteket kan du lese aviser og
tidsskrifter fra mer enn 100 land og på
60 språk, enten på pc eller egen laptop/
nettbrett/smarttelefon. Du finner også
ferske papiraviser og tidsskrifter.
Billetter til arrangementer
Til noen arrangementer legges det ut et
begrenset antall billetter. Informasjon
om billetter finnes under det enkelte
arrangement. Til bibliotekenes egne
arrangementer legges det ut billetter på
ticketmaster.no og vi godtar ledsagerbevis.
Husk at vi er kontantfrie bibliotek!
Digitalt
På biblioteket kan du få tilgang til en rekke
tjenester. Blant annet gratis strømming av
musikk og film, nettbiblioteket, verktøy til
slektsforskning, språktrening og lydbøker
på andre språk. En komplett liste finner
du på tnb.no/digitale-tjenester.
Film
Du kan se film på både Filmoteket
og Filmbib. Du finner mer info på
tnb.no/digitale-tjenester.
4

Innlevering og utlån
Innlevering skjer i innleveringsautomatene
i første etasje på Tønsberg og Færder bibliotek.
Utenom åpningstidene kan du benytte
innleveringsluken på baksiden av biblioteket
i Tønsberg i Klostergaten og på forsiden av
biblioteket på Tjøme. Utlånsautomater finnes
ved inngangen i første etasje i Tønsberg.
Revetal bibliotek har selvbetjeningsautomat
i alle etasjene. Tjøme bibliotek har egen
inn- og utlånsautomat.
Kafe
På Tønsberg og Færder bibliotek finner du
With bok & kaffe og på Revetal finner du
Wilmas kafe. Håndverksproduserte bakevarer,
kaffe og andre fristelser venter deg.
Kopimaskin, printer og skanner
Det er muligheter for utskrift og kopi ved alle
våre bibliotek. Husk at vi er kontantfrie!
Lånekort
Lånekortet er gratis og for alle som bor i
landet. Lånekortet gir tilgang til å låne
bøker og digitale tjenester som e-bøker og
databaser. Du kan ha lånekortet i appen
Bibliofil eller vi kan lage lånekort på

Foto: Anette Asbjørnrød

biblioteket. Du må legitimere deg for å
få lånekort. I appen legitimerer du deg
med bankID. Vi hjelper deg med fysisk
og digitalt lånekort på biblioteket.

Møterom og lokaler
Møterom og rom for arrangement kan lånes/
leies ved alle tre bibliotek. Reglement for
lån/leie, og eventuelle leiesatser ligger på
våre nettsider.

Lånesamarbeid
Er det bøker og annet materiale vi ikke har,
kan vi hjelpe deg med å skaffe det fra et
annet bibliotek. Bøker lånt på andre
bibliotek, kan leveres hos oss.

Strømming
Enkelte arrangementer i Tønsberg strømmes.
Hvilke kan du se på tnb.no/hvaskjer.

Min side
På Min side kan du se hva du har lånt
og reservert. Lån kan også fornyes med
SMS (bib forny lånenummer til 2242).
Du kan også laste ned appen Bibliofil til
en smarttelefon eller nettbrett for å få
enkel tilgang til egne lån, reserveringer
og interesseområder.
Meråpent bibliotek
Du trenger en egen avtale for å låse deg inn
på Tønsberg og Færder bibliotek og Revetal
bibliotek utenom selvbetjent åpningstid.
Denne ordningen gjelder mellom kl. 7 og
23 alle dager hele året. Tjøme bibliotek har
meråpent uten innlogging til visse tider.

Studieplasser
Alle tre bibliotek tilbyr studieplasser,
og et begrenset antall lesesalsplasser.
Teleslynge på arrangementer
På biblioteket i Tønsberg tilbyr vi
teleslynge til et begrenset antall personer
på arrangementer der våre ansatte styrer
lyden. Henvend deg til vår tekniker i god
tid før arrangementsstart for lån av
halsslyngemottaker. På Revetal bibliotek
er det teleslynge i Blackboxen.
WIFI
Det er gratis trådløst nettverk ved alle
våre bibliotek. Søk opp V-MAN Gjest.
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// JAPANSK UKE

Foto: Lê Tuấn Hùng/PxHere

JAPANSK UKE
Lørdag 1. oktober til søndag
9. oktober markerer vi sammen
med flere samarbeidspartnere
japansk uke med mange spennende
arrangementer og utstillinger på både
Tjøme, Revetal og i Tønsberg.

Åpningsarrangement japansk uke
Høytidelig åpning av japansk uke ved
den japanske ambassadøren til Norge,
Hiroshi Kawamura, og ordfører Anne
Rygh Pedersen. Vi serverer smakebiter
laget av ambassadørens kokk, Motoki
Ohata. Musikalske innslag ved elever
fra Tønsberg kulturskole. Arrangementet
er støttet av Japans ambassade i Norge.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 12.00
Gratis, ingen påmelding

Foto: Balder Bryn Morsund

Familieforestilling:
Japanske eventyr med Tiril Bryn
På en øy i havet, langt, langt øst, der sola
går opp og hvor barna tegner sola med
rød farge, der ligger Japan.
Velkommen til en fortellerstund hvor du
får høre et eventyr om en Trane, en stor
vakker fugl som blir til en en kvinne som
heter Yuki. Men du får ikke bare høre ett
eventyr, sammen skal vi lage et helt nytt
eventyr hvor det er publikum som
bestemmer hva som skal skje.
Tiril Bryn arbeider som frilansforteller med
fokus på kulturarv og fortelling ute i naturen.
// Revetal bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 12.00

Foto: Maja Brenna

Sadō: Japansk teseremoni
Her kan du oppleve te-utøverne Yasuko Oki
og Ole Marius Tørrisen som møter deres
gjester til et stille, meditativt felleskap, over
en kopp med grønn matcha-te. Te-mesteren
Sen no Rikyu (1522-1591) grunnla sadō slik
den er kjent i dag, med sterk påvirkning fra
zen-buddhistisk filosofi og estetikk.
Harmoni, respekt, renhet og åndelig ro er
kjernebegreper i teseremoni. Te-uttrykket
ichi go ichi e (en tid, ett møte) minner oss
om at ethvert møte er unikt og må
verdsettes, akkurat som ethvert øyeblikk
i livet. Arrangementet er støttet av
Japans ambassade i Norge.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 13.00
Gratis, ingen påmelding

// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 13.30
// Tjøme bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 15.30
Billetter kr 50 kan skaffes på Ticketmaster
6
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// JAPANSK UKE

Foto: Pixabay.com

Karatefremvisning
Barn og unge fra Tønsberg Karateklubb
inntar gulvet i barneavdelingen og viser
frem ulike teknikker og bevegelser fra
japansk kampsport.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 12.30

Foto: Rolf Røtnes

Sumobryting
Er du nysgjerrig på hva sumobryting er?
På dette arrangementet vil det norske
sumolandslaget holde en introduksjon
om hva sumobryting er, etterfulgt av
oppvisningskamper med Norges beste
sumobrytere. Tilslutt er det mulighet for
alle som vil til å prøve seg på sumobryting.

Gratis, ingen påmelding

// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 14.00

Origamiverksted med Magne Flåten
Kom og brett flotte figurer på biblioteket!
To søndager på rad viser origami-entusiast,
Magne Flåten, oss hvordan man bretter
enkle og fine papirfigurer.

Gratis, ingen påmelding

// Tønsberg og Færder bibliotek
Søndag 2. oktober og
9. oktober kl. 12.00 - 14.00
Gratis. Ingen påmelding, men et
begrenset antall plasser

Japansk lese- og fortellerstund
Hør Anne Stavnem Von Krogh og
Hege-Kristin Beck, begge ansatte ved
biblioteket, lese og fortelle historier
fra Japan. Passer for barn fra 3 år.
// Revetal bibliotek
Mandag 3. oktober kl. 10.30
Gratis, påmelding til revetal@tnb.no
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Foto: Maria Lande Lund

Foredrag og minikonsert om
japansk musikk ved Liv Lande
Visste du at synshemmede musikere i
Japan hadde monopol på noen instrumenter
i førmoderne tid? Og at musikere i keiserens
hofforkester bare fikk et halvt år med
undervisning på fiolin og cello før deres
første konsert med europeisk kunstmusikk?
Liv Lande tar deg lynraskt gjennom mer
enn tusen års musikkhistorie i Japan, og
skildrer noen av særtrekkene ved musikken.
Mot slutten av programmet byr hun også på
en minikonsert på langsitaren koto.
Arrangementet er støttet av Japans
ambassade i Norge.
Liv Lande skrev om japansk musikk i
PhD-avhandlingen sin, og fikk undervisning
i koto og shamisen i Kyoto.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Mandag 3. oktober kl. 18.00

Foto: Paul S. Amundsen

Frode Grytten om Haruki Murakami
Hvordan ble en anonym, joggende,
Beatles-diggende japaner en av vår tids
mest populære forfattere? Haruki
Murakami er oversatt til over 50 språk
og ligger alltid høyt oppe på listene over
spillselskapenes favoritt til Nobelprisen i
litteratur. Forfatter Frode Grytten stuper
ned i et univers der alt kan skje, der en
ekstra måne kan dukke opp på himmelen
eller personene på et maleri kan få eget liv.
Alt kan også skje i løpet av Gryttens
foredrag, som med årene har fått status
som legendarisk.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 4. oktober kl. 12.00
// Revetal bibliotek
Tirsdag 4. oktober kl. 18.00
Billetter kr 100 kan skaffes på Ticketmaster

Gratis, ingen påmelding
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// JAPANSK UKE

Foto: Javier Auris/NRK

Foredrag ved tidligere prima
ballerina Nishino
Maiko Nishino-Ekeberg ble født i Osaka,
Japan. Som 15 åring dro hun til Sveits.
Derfra gikk ferden til London og
The Royal ballet School. I 1999 ble hun
ansatt ved Nasjonalballetten i Oslo. Nishino
ble raskt en av kompaniets ledende dansere.
I 2005 ble hun kåret til Principal Dancer og
samme år mottok hun Dansekritikerprisen
for rollen som Odette/Odile i Svanesjøen.
I 2009 ble Nishino den første som fikk
Tom Wilhelmsens Opera- og Ballettpris.
I fjor gikk hun av med pensjon. Nå driver
hun sitt eget dansestudio med fokus på
skadeforebygging. Foredraget holdes
på engelsk.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 4. oktober kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding

Illustrasjon: Benedicte Luane Kristensen

Manga tegnekurs med
Benedicte Luane Kristensen
Lyst til å lære å tegne manga? Benedicte
Luane Kristensen er tatovør, grafisk
designer, illustratør og kommende
tegneserieskaper. Hun har spesialisert
seg innenfor mangastilen og kommer for
å undervise og lære bort hvordan en
tegner en mangakarakter fra start til
slutt. Hun vil vise hvordan en lager
tradisjonelle og digitale mangategninger.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 4., onsdag 5. og
torsdag 6. oktober kl. 18.00 - 19.30
Gratis, begrenset antall plasser,
påmelding til barnogunge@tnb.no
innen fredag 30. september

Illustrasjon: Woodcut print
by Kitao Shigemasa/Unsplash

Bokkafe - Japan forteller
Hvor godt kjenner du litteraturen fra
Japan? Bli med Veslemøy Grinde og
Hilde Ditmansen, begge ansatte ved
biblioteket, på et lite dykk ned i Japans
litterære verden. De gir deg en smakebit
fra noen av bøkene de har lest og likt.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Onsdag 5. oktober kl. 13.00
// Revetal bibliotek
Torsdag 6. oktober kl. 13.00
// Tjøme bibliotek
Fredag 7. oktober kl. 13.00
Gratis, ingen påmelding

Foto: Åsmund Holien Mo / Omslag: Cappelen Damm

Reiseforedrag om Japan ved Ina Strøm
Mange synes en reise til Japan er som å
lande på en annen planet. Journalist og
forfatter, Ina Strøm, har de siste 12 årene
hatt flere reiser til Japan, noe som har
resultert i to bøker om det eventyrlige
øyriket. Strøm skriver nært, engasjerende
og befriende ærlig om å forsøke og forstå
japanerne og om å passe inn i et land som
er svært ulikt Norge. Den japanske kulturen
har på mange måter endret henne.
Parallelt med økt kunnskap, har hun
fått flere spørsmål.
Bli med på en helt spesiell reise som
starter i det tropiske sør hos en 85 år
gammel enke med fem kjærester, via
pilegrimsleder, tempelbyer og røykfylte
buler, til vi til slutt ender blant akkar,
urfolk og snøsmelting i nord.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Onsdag 5. oktober kl. 18.00
Billetter kr 100 kan skaffes på Ticketmaster
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// JAPANSK UKE

Foto: Tom Vining/Unsplash

Foto: Arthaus

Filmvisning: Drive my car
Regissør og skuespiller Yūsuke Kafuku
er i dyp sorg, men tar likevel på seg et
teateroppdrag i Hiroshima. Her blir han
konfrontert med sine indre demoner, og
en uventet relasjon oppstår med den nye
sjåføren på deres lange kjøreturer i en
knallrød Saab 900. Drive My Car er en
vakker og stemningsfull fortelling om
selve livet.
Den kritikerroste filmen vant Oscar for
beste internasjonale film, og var blant
favorittene til årets Gullpalme i Cannes.
Der vant den både prisen for beste manus
og kritikerprisen. Filmen er basert på en
novelle fra boka Menn uten kvinner av
Haruki Murakami. Arrangør er
Brygga Kino.
// Brygga kino
Torsdag 6. oktober kl. 18.00
Billetter kr 100 kan skaffes på Brygga Kino
eller på bryggakino.no

Konsert: Japansk musikk
Japansk musikk spenner over et vidt
spekter; den tradisjonelle musikken har et
tydelig særpreg og er kjent over hele verden.
De siste tiårene har Japan markert seg
sterkt innen vestlig kunstmusikk og
internasjonal populærmusikk. Denne
lørdagen kan du bli bedre kjent med noe av
den japanske musikken. Kom å få med deg
denne konserten med elever fra Tønsberg
kulturskole.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 8. oktober kl. 12.00
Gratis, ingen påmelding

Japansk familiefilm
Ta med hele familien på visning av klassisk,
japansk animasjonsfilm tillatt for alle aldre.
Se mer informasjon på Revetal bibliotek.

Foto: Pixabay

Faktastisk: Foredrag om samuraikrigere
Samuraier og ninjaer, er det noe likt ved
dem? Hadde de lojalitet, ære og ydmykhet?
Hvem var den første samurai? Kjempet de
mot drager? Og sverdet, hvordan var det,
hadde samuraiene to sverd hver?
Bli med på en utrolig fortelling om stolte
krigere og grufulle drager, sylskarpe sverd
og dyrebare rustninger. Historieforteller
Erlend Tveite tar dere med til det japanske
riket der samuraiene holdt til i 1000 år.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 8. oktober kl. 13.00
Gratis, påmelding til barnogunge@tnb.no
innen 6. oktober

// Revetal bibliotek
Lørdag 8. oktober kl. 12.00
Gratis, ingen påmelding
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// ARRANGEMENTER FOR BARN

Foto: Jelleke Vanooteghem/Unsplash

Bæretreff
Bæretreff er en sosial arena der gravide
og småbarnsforeldre kan møtes. Det er et
lavterskeltilbud hvor en verken trenger å ta
med seg noe eller kjøpe noe. Om en ønsker
det kan en få opplæring i hvordan bruke
bæretøy. Arrangør er Bæreglede Vestfold.
// Revetal bibliotek
Torsdag 18. august kl. 11.00 - 13.30

Velkommen også 15. september, 20. oktober,
17. november og 8. desember kl. 11.00 - 13.30
Gratis, ingen påmelding

Babysang
Babyer opp til 1 år kan delta på babysang
sammen med foreldre. Arrangeres i
samarbeid med Tønsberg Kirkelige
Fellesråd avdeling Re.
// Revetal bibliotek
Hver tirsdag fra 23. august - 13. desember
kl. 11.00 - 11.45, unntatt 11. oktober
i høstferien.
Gratis, ingen påmelding

Foto: Jelleke Vanooteghem/Unsplash

Småbarnsang
Sangaktivitet for barn mellom 1 og 3
år sammen med foreldre. Ingen krav til
sangstemme, her er det plass til alle!
Arrangeres i samarbeid med Tønsberg
Kirkelige Fellesråd avdeling Re.
// Revetal bibliotek
Hver fredag fra 26. august - 16. desember
kl. 10.30 - 11.15, unntatt 14. oktober
i høstferien.
Gratis, ingen påmelding

Etter skoletid
Kom og bli med på kreative aktiviteter
etter skoletid! Hver torsdag kan du som
går i 5. - 7. klasse stikke innom biblioteket,
hvor vi lager, bygger, spiller og gjør noe gøy
sammen. Aktivitetene vil variere fra uke til
uke. I løpet av høsten blir det blant annet
gaming, strawbees, kapla, perling og
musikkverksted.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Hver torsdag fra 1. september 15. desember kl. 13.30 - 15.30,
unntatt 13. oktober i høstferien.
Gratis, ingen påmelding

Foto: Jessica Lewis/Unsplash

Lesestund
Vi har ukentlige lesestunder i
barneavdelingen. Lesestunden er beregnet
for barn mellom tre og seks år og har en
varighet på rundt 30 minutter. Vi ønsker
å skape gode leseopplevelser, og leser
som oftest bildebøker.
Lesestunden er åpen for alle, og påmelding
er ikke nødvendig. Det kan være lurt å
melde seg på hvis dere er mange som
kommer – da er dere sikret plass.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Hver fredag fra 2. september 16. desember kl. 10.30, unntatt
14. oktober i høstferien
Gratis, påmelding til barnogunge@tnb.no

Foto: Pixabay.com

Programmering og digitalt verksted
Lyst til å lære programmering?
Her kan du få hjelp til å forstå og
beherske dataverktøyene bedre. Vær
kreativ og skap ditt eget innhold. Ikke
bare bruk det andre har laget. Deltakerne
vil lære å programmere ved å lage sine
egne spill, små roboter, og mye mer.
Kun fantasien setter grenser. I samarbeid
med Kodeklubben Tønsberg.
Passer fra 10 til 25 år.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 10. september kl. 11.00 - 15.00
Velkommen også lørdag 24. september,
8. oktober, 22. oktober, 5. november, 19.
november og 3. desember kl. 11.00 - 15.00.
Gratis, påmelding skjer på
digitalungdom.no/kodeklubben

Leksehjelp
Frivillige leksehjelpere legger til rette
for mestring, motivasjon og et godt
læringsmiljø. Elevene kan få hjelp i de
fleste fag og de frivillige har tid til å veilede
hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon,
i et miljø med trygge rammer. Arrangør er
Tønsberg Kirkelige Fellesråd avdeling Re.
// Revetal bibliotek
Hver tirsdag fra 6. september 13. desember kl. 13.30 - 15.30,
unntatt 11. oktober i høstferien.
Gratis, ingen påmelding

14

15

// ARRANGEMENTER FOR BARN

// HØSTFERIEN

Foto: Nati Melnychuk/Unsplash

Adventslørdag
Vi ønsker alle små og store velkommen
til adventslørdag. Vi baker pepperkaker
og viser julefilm. Ta gjerne med egen
kjevle og forkle.
// Revetal bibliotek
Lørdag 3. desember kl. 11.00 - 13.30
Gratis, ingen påmelding

Sommerlesfest
Også i år blir det Sommerlesfest på våre
tre avdelinger, og alle sommerlesere er
hjertelig velkommen til feiring! Vi får
besøk av forfatter H. L. Phoenix som har
gitt ut tegneserien Arkin - Lysets vokter.
Meld deg på! Husk å skrive hvor du
ønsker å delta.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 6. september kl 18.00
Påmelding til barnogunge@tnb.no

// Revetal bibliotek
Onsdag 7. september kl. 17.00
Påmelding til barnogunge@tnb.no

// Tjøme bibliotek
Torsdag 8. september kl. 18.00
Påmelding til barnogunge@tnb.no

Foto: SF Studios

Kinotek
Kom og se film i høstferien. Vi serverer
popkorn. Følg med på tnb.no for
programoversikt.
// Revetal bibliotek
Tirsdag 11. oktober, onsdag 12. oktober,
torsdag 13. oktober og fredag 14. oktober
kl. 12.00
Gratis, ingen påmelding
Foto: Pixabay

Søndagsaktiviteter
Vet dere ikke hva familien skal finne på i
helgen? Hver søndag inviterer biblioteket til
en gøyal aktivitet i barneavdelingen. Ingen
søndag blir helt lik, og aktivitetene vil
veksle mellom alt fra sangstund til
buttonverksted. Følg med på tnb.no
for nærmere informasjon.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Hver søndag fra 4. september 18. desember kl. 13.00
Gratis, ingen påmelding
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Kinotek
Hver mandag er barn i barnehagealder
velkommen til kinotek på biblioteket. Vi
viser en film som passer best fra 3 år og
oppover. Det er plass til 40 barn og voksne
på hver visning. Program med oversikt over
filmvisninger kommer. Følg med på tnb.no
// Tønsberg og Færder bibliotek
Hver mandag fra 5. september 12. desember kl. 11.00, unntatt
10. oktober i høstferien

////// Origamiverksted
med Magne Flåten
Les mer under japansk uke på side 8.

////// Faktastisk:
Foredrag om samuraikrigere
Les mer under japansk uke på side 13.

// Tønsberg og Færder bibliotek
Søndag 9. oktober kl. 12.00 - 14.00

// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 8. oktober kl. 13.00

Gratis. Ingen påmelding, men et begrenset
antall plasser

Gratis, påmelding til barnogunge@tnb.no
innen 6. oktober

Gratis, påmelding til barnogunge@tnb.no
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// FAMILIEFORESTILLINGER

// DIGITALE TJENESTER
Verdensbiblioteket
Hos verdensbiblioteket.no
finner du e-bøker og lydbøker på
flere språk, som er tilgjengelige
for strømming gjennom tjenesten.
Å opprette en bruker er gratis,
og krever bare at du har en
gyldig e-postadresse.

Foto: Bjørn David Fevåg

Hokus Pokus! - Trylleshow med Davido
Hokus Pokus! er en forestilling for små og store
barn der utrolige tryllekunster står i fokus.
Det blir duer og kaniner, fargerike tørkler, en
buktalerdukke og utrolige fingerferdigheter
av verdensmester i trylling - selveste
Davido! Forestillingen passer for alle.
// Revetal bibliotek
Lørdag 17. september kl. 12.00
Billetter kr 50 kan skaffes på Ticketmaster

////// Familieforestilling:
Japanske eventyr med Tiril Bryn
Les mer under japansk uke på side 7.
// Revetal bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 12.00
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 13.30

Foto: Nils Petter Aaland

Den Evigunge Bestefaren
Den Evigunge bestefaren er en intim
forestilling med tekst og visuelle innslag,
der sjongløren Diego Belda forteller om den
evigunge bestefaren Lalo. Vi blir med på
Lalos morgenrutine, og med sin sprudlende
og barnlige energi fyller han hvert øyeblikk
med undring, overraskelser og moro.
Historier fra fortid og nåtid veves sammen
til et nært møte med en gammel mann
fra en svunnen tid. Passer fra 2 år.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 29. oktober kl. 12.00
// Tjøme bibliotek
Lørdag 29. oktober kl. 15.30
Billetter kr 50 kan skaffes på Ticketmaster

Norsklab
Norsklab er et gratis nettkurs for deg som
skal lære norsk. Oppgavetypene er de samme
som i norskprøven og omfatter nivåene
A1-B2. For å tilgang må du sende oss en
e-post til biblioteket@tnb.no med fornavn,
etternavn, e-postadresse og lånernummer.
Når vi har registrert deg – sender vi deg
passord og informasjon om pålogging
på e-post.

// Tjøme bibliotek
Lørdag 1. oktober kl. 15.30
Billetter kr 50 kan skaffes på Ticketmaster
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Full oversikt over våre digitale tjenester,
finner du på tnb.no/digitale-tjenester
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// FAKTASTISK

Foto: Bjørn Heidenstrøm

Faktastisk
En vitenskapsserie for nysgjerrige barn i
alderen 7 - 12 år. Vi utforsker spennende
og interessante temaer fra en fantastisk
og fengslende verden av fakta. Det blir
forestillinger, foredrag og workshops - lytt,
lær og delta!

Foredrag: Marin forsøpling
Bjørn Heidenstrøm har jobbet med marin
forsøpling, strandrydding og vrakbåter
siden 2017, og forteller oss mer om søppelet
i havet. Hvor kommer det fra, hvor blir det
av og hva kan vi gjøre for å hjelpe? Kom og
lær om de store hav og det som finnes og
kan oppdages rett utenfor Tønsberg!
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 10. september kl. 13.00
Gratis, begrenset antall plasser.
Påmelding til barnogunge@tnb.no
innen torsdag 8. september.

////// Faktastisk:
Foredrag om samuraikrigere
Les mer under japansk uke på side 13.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 8. oktober kl. 13.00

Foto: Ole Kaland

Foredrag: Hva gjør en meteorolog?
Blir det sol eller regn? Vil det snø og bli
glatt? Dette er spørsmål en meteorolog må
svare på hver eneste dag. Hva gjør egentlig
en meteorolog på jobb? Hvordan kan en
varsle været og hvorfor stemmer ikke alltid
værvarslet? Meteorologen sin viktigste
oppgave er å varsle farlig vær. Hva er
farlig vær?

Foto: Øystein Runde

Foredrag: Antibiotika - helt og antihelt
Antibiotika er en av de beste oppfinnelsene
medisinforskningen har gjort. Før vi hadde
antibiotika var lungebetennelse og selv små
kutt livsfarlige. Nå gjør antibiotika at vi kan
bli friske i en fei. Bruker vi antibiotika for
ofte, kan vi risikere å dyrke fram bakterier
som tåler den. Hvor ofte er passe? Hva ER
antibiotika, og hvordan fungerer egentlig
kampen mellom antibiotika og bakterier?

Klimaet er i endring. Hvordan blir været
i Tønsberg om 30 eller 70 år? Alt dette vil
du få svar på av Kristian Gislefoss som har
jobbet som meteorolog siden 2007 og
begynte på tv i 2009.

Forfatter og tegneserieskaper Øystein
Runde har nylig gitt ut boken Antibiotika helt og antihelt. Kom og hør Øystein forklare
avansert forskning på en morsom måte.

// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 5. november kl. 13.00

// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 3. desember kl. 13.00

Gratis, begrenset antall plasser. Påmelding til
barnogunge@tnb.no innen torsdag 3. november

Gratis, begrenset antall plasser. Påmelding til
barnogunge@tnb.no innen torsdag 1. desember

Gratis, påmelding til barnogunge@tnb.no
innen 6. oktober
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// ARRANGEMENTER FOR UNGDOM

Foto: Anette Asbjørnrød

Leksehjelp
Frivillige leksehjelpere legger til rette
for mestring, motivasjon og et godt
læringsmiljø. Elevene kan få hjelp i de
fleste fag og de frivillige har tid til å veilede
hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon,
i et miljø med trygge rammer. Arrangør
er Tønsberg Røde Kors.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Hver tirsdag fra 23. august kl. 16.00 - 18.00
til 29. november, unntatt 11. oktober
i høstferien.
Gratis, ingen påmelding

Gaming for ungdom
Velkommen til en kjempemorsom
ettermiddag for alle spillentusiaster
mellom 10 og 15 år. Vi fyller bibliotekets
2. etasje med flere spillstasjoner og lager
turneringer i ulike typer spill. Matservering.
Arrangeres i samarbeid med Ung i Tønsberg.
// Revetal bibliotek
Torsdag 1. september, 29. september,
27. oktober og 24. november
kl. 15.00 - 17.30

Gamere vs. foreldre
Vi inviterer ungdom og foresatte til en
spennende lørdag med gaming i fokus.
Foreningen Bibliogames kommer for å
snakke om gaming og oppvekst, gaming
som karrierevalg, trender i e-sportens
verden, samt bekymringer voksne ofte
har knyttet til barnas spillinteresse.
Det blir gratis matservering, og dagen
avsluttes selvfølgelig med spilling
- gamere vs. foreldre.

Foto: Robert Bye/Unsplash

Middag sammen
Et tilbud til deg mellom 16 og 25 år.
Du får middag og:
- hjelp til å finne ledige jobber
- folk å bli kjent med (utvide nettverket ditt)
- info om gratis aktiviteter i Tønsberg
Mer informasjon finner du på
tonsberg.friskus.com.
I samarbeid med Ung i Tønsberg og NAV.

Fra 11 år og oppover med foresatte.
Arrangeres i samarbeid med
Ung i Tønsberg.

Foto: Aleix Ventayol/Unsplash

// Grilling i Gunnarsbøparken
Tirsdag 30. august kl. 16.00 - 18.00
// Middag på Kafé no. 8 i
Conradisgate 8
Tirsdag 27. september kl. 16.00 - 18.00
// Middag på Bydelshuset i
Tollbodgaten 19
Tirsdag 25. oktober kl. 16.00 - 18.00
// Julebord på Tønsberg og
Færder bibliotek
Tirsdag 29. november kl. 16.00 - 18.00
Gratis, ingen påmelding

// Revetal bibliotek
Lørdag 22. oktober kl. 12.00 - 15.00
Gratis, påmelding til revetal@tnb.no

////// Skeiv lesesirkel for ungdom
Les mer under Skeivt kulturår på side 25.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Mandag 19. september kl. 18.00

Velkommen også 24. oktober, 21. november,
og 19. desember kl. 18.00

Gratis, påmelding via tonsberg.friskus.com
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////// SKEIVT KULTURÅR 2022

Foto: Tor Orset

SKEIVT KULTURÅR
I 2022 er det 50 år siden sex mellom
menn ble avkriminalisert i Norge,
da Straffelovens paragraf 213 ble
opphevet. For å markere og feire
dette vil vi sammen med flere
samarbeidspartnere formidle
og diskutere skeiv kultur og
historie gjennom flere
arrangementer.

Skeiv lesesirkel for voksne
Har du lyst å lese og prate om skeive
bøker med andre? Hver måned leser vi en
bok med skeivt tema sammen og så møtes
for å snakke om den og andre bøker vi
har lest.
Dere bør ha lest (litt av, eller hele) boka før
vi møtes. Bøkene kan lånes på Tønsberg og
Færder bibliotek eller skaffes fra andre
bibliotek. Følg med på tnb.no for mer
informasjon og oversikt over bøkene
som blir lest. Enkel servering.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Onsdag 7. september. kl. 18.00.
Velkommen også 12. oktober og
16. november kl. 18.00

Skeiv lesesirkel for ungdom
En lesesirkel for deg mellom 13 og 18 år.
Vi møtes en gang i måneden for å snakke
om en bok med skeivt tema som vi har lest,
alle er velkomne.
Dere må ha lest (litt av, eller hele) boka
før vi møtes. Lån bøkene på Tønsberg og
Færder bibliotek eller andre bibliotek.
Vi leser på norsk og engelsk. Følg med på
tnb.no for mer informasjon og oversikt
over bøkene som blir lest. Enkel servering.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Mandag 19. september kl. 18.00

Velkommen også 24. oktober, 21. november,
og 19. desember kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding

Gratis, ingen påmelding

////// Skeive liv i gjennom 3000 år:
En reise i skeiv historie
Les mer under Lørdagsuniversitetet
på side 30.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 15. oktober kl. 12.00

Fortellerforestilling: Treig
Fram til kvelden 17. desember 2011 levde
Mari i troen på at hun var heterofil, og at
hun bare var usedvanlig treig når det kom
til å bli interessert i gutter. Den natta jobbet
underbevisstheten hennes som den aldri har
gjort før, og morgenen etter våknet hun og
skrev følgende i dagboka:
«I dag våknet jeg med en klar følelse av at
jeg er gay. Det er veldig rart.»
Aha! Ikke bare hadde hun en åpenbaring
om at hun likte jenter, det føltes også som
at den siste puslespillbiten hun ikke visste
manglet var satt på plass, og at verden for
første gang var i balanse. Veien videre
kunne kanskje vært veldig enkel, men med
Mari er ingenting enkelt! Tvert imot.
Av og med Mari O. Thingelstad og produsert
av Det Andre Teatret. Arrangement i
samarbeid med Fri i Vestfold og Telemark.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Torsdag 3. november kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding

Gratis, ingen påmelding
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////// SKEIVT KULTURÅR 2022

Guro Sibeko
Foto: Trym Sibeko

Skeiv kultur og samtale om kjønn
og identitet med Guro Sibeko og
Wesam Almadani
Hør Guro Sibeko fremføre Spoken word og
Wesam Almadani lese egne dikt, etterfulgt
av en samtale med de to om kjønn og
identitet. Samtalen ledes av Stine-Marie
Schmedling, tjenesteleder ved biblioteket.
Guro Jabulisile Sibeko har blitt
kalt jøde-elskende negerflatbanker,
altetende dranker, pervers provokatør,
nazi-kollaboratør, prostituert (om dog
amatør), homoanførerer og folkeforfører.
Selv definerer hun seg som forfatter og
SLAM!poet. Hun har utgitt åtte bøker, sist
Rasismens poetikk som er en saklig, mild
innføring i rasisme ispedd usaklig, rasende
poesi. Høsten 2022 kommer oppfølgeren
Alle blir fri som er en kravstor samling dikt
og sakprosa om antirasistisk arbeid.
Wesam Almadani er født i Sudan og har
blant annet bodd i Egypt og Palestina.
Hen har tematisert det å være skeiv i den
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Wesam Almadani
Foto: Nina Hansen

Stine-Marie Schmedling
Foto: Anette Asbjørnrød

arabiske delen av verden og om det å
holde deler av identiteten sin skjult.
Almadani skriver skjønnlitteratur og
filosofiske dikt. Hen har i flere år levd
med trusler og trakasseringer. Almadani
kom fra Gaza til Larvik i 2018.
Arrangement i samarbeid med Fri i Vestfold
og Telemark og Kimen litteraturfestival.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Onsdag 9. november kl. 18.00

Christine Marie Jentoft
Foto: Hedda Marie Westlin

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen
Foto: Martine Haugland

Loni Bjerkholt-Pedersen
Foto: Kristoffer Sandven

Skeivt foredrag og samtale om
transpersoner og myteknusing
med Christine Marie Jentoft og
Jane-Victorius Gipling Bonsaksen
Foredrag om skeiv kultur ved Christine
Marie Jentoft, kjønnsrådgiver i Fri. Etter
foredraget blir det en samtale om det å være
en transperson og om myteknusing mellom
Christine og leder av Skeiv ungdom,
Jane-Victorius Gipling Bonsaksen.
Samtalen ledes av formidler og
debattant Loni Bjerkholt-Pedersen.

Gratis, ingen påmelding

Samarbeidsarrangement med Fri i Vestfold
og Telemark og Kimen litteraturfestival.

Dypdykk i musikkhistorien:
Del 39: Harry Partch - Oktaven består
av 43 intervaller!
Les mer på side 43.

// Tønsberg og Færder bibliotek
Torsdag 10. november kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding

// Tønsberg og Færder bibliotek
Mandag 7. november kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding
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// ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

Foto: Anette Asbjørnrød

Advokatvakt
Den Norske Advokatforening i Vestfold
tilbyr juridisk veiledning. Rådgivningen
er muntlig og det begrenses til rundt 20
minutter per person. Nummererte kølapper
deles ut fra kl. 16.45 til 17.00 ved skranken
i første etasje. Det er dessverre ikke
anledning til å bestille tid i forveien.
Torsdag 25. august kl. 17.00 - 19.00

Velkommen også 22. september, 20. oktober
og 17. november kl. 17.00 - 19.00

Foto: Elisa Ventur/Unsplash

Foto: Tønsberg kommune/Helene Moe Slinning

Filosofisk Hjørne
Interessert i filosofiske samtaler?
Da kan du delta eller lytte til de store
filosofiske spørsmålene og samtale
om mellommenneskelige temaer.
Arrangør er Filosofisk Hjørne.

IT-hjelp
Trenger du hjelp med å skrive ut eller
skanne dokumenter? Trenger du hjelp
til å få installert en app, eller har du
andre spørsmål rundt bruk av data,
mobil eller nettbrett?

Ordførerhjørnet
Engasjerer du deg i den lokale politikken?
I kafeen kan du treffe ordføreren. Hun er
tilgjengelig for samtaler og spørsmål.

// Tønsberg og Færder bibliotek
Hver fredag fra 2. september 2. desember kl. 13.00 - 15.00

Elever fra Greveskogen videregåendes
IKT-servicefag vil kunne hjelpe deg med
IT-spørsmål og å gi en-til-en veiledning.

Velkommen også 4. oktober, 1. november
og 6. desember kl. 16.00 - 17.00

Gratis, ingen påmelding

Gratis

Fransk samtalegruppe
Dette er ikke et kurs, men et tilbud
om å praktisere fransk. Arrangør er
Fransk samtalegruppe.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Onsdag 7. september kl. 17.45 - 19.00

Velkommen også 21. september, 5. og 19. oktober,
2., 16. og 30 november og 14. desember
kl. 17.45 - 19.00
Gratis, ingen påmelding

// Tønsberg og Færder bibliotek
Hver onsdag og torsdag fra 31. august 8. desember kl. 10.00 - 16.00, unntatt
12. og 13. oktober i høstferien.
Gratis

// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 2. august kl. 16.00 - 17.00

// Revetal bibliotek
Tirsdag 16. august kl. 16.00 - 17.00

Velkommen også 18. oktober, 15. november
og 20. desember kl. 16.00 - 17.00

Slekt og Data
Slekt og Data Tønsberg og Slekt og Data Re
holder medlemsmøter for alle som vil lære
mer om slektsforskning, kilder og hvordan
man går fram. Her kan du komme enten du
er helt fersk slektsforsker eller mer erfaren.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Torsdag 1. september kl. 18.00 - 21.00

Velkommen også torsdag 6. oktober, 3. november
og 1. desember kl. 18.00 - 21.00

// Revetal bibliotek
Tirsdag 30. august kl. 18.00 - 21.00

Velkommen også 27. september, 25. oktober
og 29. november kl. 18.00 - 21.00
Gratis, ingen påmelding
28
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Annonse

// LØRDAGSUNIVERSITETET
I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge kan du høre forskere presentere
sitt arbeid om alt mellom himmel og jord.

Wikimedia Commons. Gerrit Groenewegen

Wikimedia Commons. Miguel Hermoso Cuesta

Den sørgelige skjebnen til
briggen «Marthe Andrea»
fra Nøtterøy og skipper
Lars A. Berg fra Stokke
I kirkeboken for Stokke er
skipperen Lars A. Berg
registrert som død i Falmouth
8. juli 1859. Han druknet
seg selv. I dette foredraget
skal vi se nærmere på
karrieren til skipper Berg
og skipet hans, briggen
«Marthe Andrea» av
Nøtterøy. Hvorfor valgte
Lars å avslutte livet for egen
hånd? Hva etterlot han seg
hjemme i Vestfold? Og hva
kan historien om Lars A.
Berg og «Marthe Andrea»
fortelle om mer allmenne
trekk ved den omfattende
sjøfartsnæringen i vestfoldbygdene på 1800-tallet?

////// Skeive liv gjennom
3000 år: En reise i skeiv
historie
Bli med på en reise gjennom
3000 år med vestlig historie
sett gjennom øynene på
noen skeive (LGBTQ+).
Vi får høre om hvordan det
har vært å være skeiv opp
gjennom århundrene. Reisen
tar turen innom antikkens
byer, vikingtidens Norden,
middelalderens London
og 1800-tallets storbyer.
Foredraget vil sette fokus på
hvordan samfunnet til ulike
tider har forholdt seg til
skeive og deres identitet,
og hvordan historien kan
gi oss en bedre forståelse
av vår egen samtid.

Hør Per G. Norseng,
professor i historie ved USN
Handelshøyskolen, fortelle
denne spennende historien.
// Tønsberg og
Færder bibliotek
Lørdag 15. oktober kl. 12.00
Gratis, ingen påmelding
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Førsteamanuensis, Karl
Christian Alvestad, er
historiker med en doktorgrad
fra University of Winchester
i Storbritannia. Han er ansatt
ved Lærerutdanningene
på USN og forsker på eldre
historie, skeiv historie og
historiebruk.
// Tønsberg og
Færder bibliotek
Lørdag 12. november kl. 12.00
Gratis, ingen påmelding

Foto: Steinar Engeland/Unsplash

Vikingtiden i Sørøst-Norge
Hva er likt og hva er ulikt
mellom de ulike områdene
og hvorfor er det slik?
Varte vikingtiden like
lenge i alle områder, eller
tok den slutt til ulik tid;
og i så fall hvorfor?
I dette foredraget vil
professor, Anne Irene Risøy,
fra USN sammenligne
vikingtiden slik den
fremkommer i ulike typer
kilder fra de forskjellige
områdene i Sørøst-Norge.
Hun tar for seg de
arkeologiske og skriftlige
kildene, i tillegg til
stedsnavnene.

IT’S SNOWING
ON MY PIANO
BUGGE WESSELTOFT
ONS 21. DES
KL. 18.00

// Tønsberg og
Færder bibliotek
Lørdag 10. desember
kl. 12.00
Gratis, ingen påmelding

MAN 24. OKT KL. 19.00

FRE 04. NOV KL. 20.00

MAN 07. NOV KL. 19.00

FOREDRAG:
THOMAS SELTZER

INGRID JASMIN FEAT.
MATHIAS EICK

KANSKJE DU ER FRISK?

AMERIKAS ARMAGEDDON
- FORSTÅ HVA SOM SKJER I USA

FOREDRAG: KAVEH RASHIDI

BILLETTER : TLF. 33 06 77 20
WWW.NØTTERØY.KULTURHUS.NO
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// NÆRT OG KJÆRT:
LOKALHISTORISKE FOREDRAG

// LOKALHISTORISK
KVELD

Hvor godt kjenner du vår egen lokale
historie? I denne serien får du drypp av
smått og stort som har hendt i Tønsberg
og Færder. Vi inviterer både lokale og
utenbys foredragsholdere til mange fine
tilbakeblikk fra vårt eget nærområde.

Kamilla Schiørn Foto: Privat/Nasjonalbiblioteket
Roald Amundsen Foto: Ukjent fotograf/Nasjonalbiblioteket
Foto: Sidsel Avlund

Foto: Rune Nordseter

Metallsøk
– fra faglig verktøy til folkesport
Metallsøk har i løpet av de siste ti årene
gått fra å være en aktivitet for de få, til å bli
en vanlig fritidsaktivitet for mange tusen
nordmenn. Interessen for lokalhistorie og
arkeologi er stor. Med økningen følger en
mengde politianmeldelser, men også en
økende funnmengde. Hva skjer når
privatpersoner jakter på funn og hva kan
arkeologene bruke funnene til? Metallsøk
gir noen utfordringer og store muligheter.
Hvilke interessante funn har blitt gjort i
Tønsberg og Færder kommuner? Arkeolog
ved Vestfold og Telemark fylkeskommune,
Ragnar Orten Lie, forteller.

Anders Børringbo om Tønsbergs
nyere historie
Bryggene skulle rives. Kaldnes var
uten forvokste nybygg. I gatene herjet
byoriginalene Svegernes og Finmaler’n.
På scenen Jahn Teigen. På fotballbanen Eik.
Anders Børringbo vokste opp midt i dette,
og han var med da moren, journalist Inger
Lise Børringbo, intervjuet mange av byens
personligheter. Opplevelsene er samlet i
boka Morn, Morn Tønsberg. Her er
historiene om byens sjel, om kranglene
om riving og bygging – og hvem er
egentlig tønsbergenseren? I dag er
Anders Børringbo nyhetssjef i NRK
i Oslo, hør om hans Tønsberg.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 11. oktober kl. 18.00

Prestedatteren og polfareren
Har Roald Amundsen noe med Våle å gjøre?
Fredrik Sigismund Schiørn kom som
sogneprest til Våle i 1883. En av prestens
døtre, Kamilla, skriver brev med en yngre
gutt, en som senere skal bli viden kjent
som polfareren Roald Amundsen.
Hør redaktørmedlem i Re-minne, Våle
historielag og tidligere bibliotekar,
Eva Anfinnsen fortelle denne spennende
historien. Hun vil også fortelle om
hendelser fra Schiørns tid i Våle,
samt fakta og funderinger fra
Våle prestegårds historie.

Lokalhistorisk kveld
Er du opptatt av lokalhistorie? Da er
dette perfekt for deg. Vi inviterer til
en spennende kveld der historielag og
foreninger i Tønsberg og Færder vil
presentere det de har jobbet med.
De vil gi oss en smakebit av sine nyeste
utgivelser. Disse vil det bli mulig å kjøpe,
så her kan du sikre deg populære julegaver.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 15. november kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding

// Revetal bibliotek
Tirsdag 8. november kl. 18.00
Billetter kr 100 kan skaffes på Ticketmaster

Billetter kr 100 kan skaffes på Ticketmaster

// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 13. september kl. 18.00
Billetter kr 100 kan skaffes på Ticketmaster
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// PROGRAMSERIE OM ANDRE VERDENSKRIG

Meta Christensen
Omslag: Museumsforlaget

Ingeborg Holm
Omslag: Solum bokvennen

Kvinner i krig – Ingeborg ble tatt
som gissel av Henry Rinnan og Meta
ble sendt til Ravensbrück
Hør den sterke historien om to av krigens
motstandskvinner: Meta Christensen ble
arrestert 2. november 1943 og 2. februar
1945 ble Ingeborg Holm arrestert.
Meta jobbet i fremmedavdelingen ved
Trondheim politikammer der hun blant
annet utstedte falske legitimasjonskort til
folk som måtte flykte. Etter arrestasjonen
ble hun sendt til Falstad. Senere ble hun
flyttet til Grini og Ravensbrück. 8. april
1945 ble hun reddet av de hvite bussene.
Ingeborg Holm ble anklaget for å ha ledet
en motstandsgruppe. I fangenskap ble hun
torturert på det grusomste og tatt som gissel
av den beryktede gestapoagenten Henry
Rinnan.
Kom og hør journalistene Stig H. Christensen
og Unn Christensen fortelle den sterke
historien om sin mor, Meta. Deretter vil
helsesykepleier og lærer Goggi Sæter
fortelle om Ingeborg.

Foto: Per Erik Olsen

Tyske festningsverk under
andre verdenskrig
Under krigen var de tyske festningsverkene
på Tjøme og Nøtterøy en del av et
omfattende system av militære
støttepunkter i Vestfold. Det finnes alt
fra små bortgjemte stillinger til enorme
festningsverk som Vardås, Bolærne,
Mågerø og Torås. Hvorfor ble det bygget
så mange store og små festningsverk på
øyene – hvilken strategisk og taktisk
betydning hadde de? I foredraget går
historiker og forfatter Per Erik Olsen
gjennom historien og betydningen disse
massive festningsverkene har hatt.
Per Erik Olsen er historiker, forfatter
og forlegger. Han arbeider til daglig på
Greveskogen videregående skole.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 25. oktober kl. 18.00
Billetter kr 100 kan skaffes på Ticketmaster

Ulla Nachtstern Foto: Ivar Sturla Hjorthol Eidem

Da Holocaust kom til Vestfold og Norge
- 80 år siden deportasjonen
Foredrag: Jeg er en som var her
Ulla Nachtstern er arkivformidler i
Vestfoldmuseene med ansvar for
formidlingsopplegget Det angår også deg,
som plasserer Holocaust i vår region
gjennom enkeltskjebner og steder. Med
utgangspunkt i Berg interneringsleir,
forteller Ulla om sin morfar, Moritz
Nachtstern. Han var en av 34 norske jøder
som overlevde deportasjon til Auschwitz.
Hennes mormor, Rakel f. Tomsinsky,
flyktet til Sverige med mor og søsken
ved hjelp av Fredriksens Transport og
unnslapp derfor utryddelse. Hør Ullas
sterke fortelling om denne historien.
Pause
Fortellerforestilling:
Carl Fredriksens Transport
Carl Fredriksens Transport er en musikalsk
fortellerforestilling om andre verdenskrigs
største redningsaksjon i Norge. Rundt 1000
jøder og motstandsfolk ble fraktet til Sverige

Carl Fredriksens transport Omslag: Stian Mausethagen

i løpet av seks uker i 1942/43. Flyktningene
ble i all hemmelighet hentet fra skjulestedene
sine til et gartneri på Carl Berner i Oslo.
Der ble de gjemt under presenninger på
lastebiler som kjørte om natten.
Historien kalles «Norges Schindlers liste»,
men er fortsatt ganske ukjent. Forestillingen
følger personer på tre transporter:
Den jødiske jenta Sara (Gogo)
- hun som elsket å synge
Brødrene London - skraphandlerne
De to jødiske barna Vera og Tibor
Arrangement i samarbeid med
Interessegruppen Berg interneringsleir,
og Vestfoldmuseene.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Lørdag 26. november kl. 14.00 - 16.00
Billetter kr 100 kan skaffes på Ticketmaster

// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 27. september kl. 18.00
Billetter kr 100 kan skaffes på Ticketmaster
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Foto: Erlend Sæverud

Ritualer i norsk ramme
Fotoutstillingen Ritualer i norsk ramme
viser mangfoldet av religiøs praksis, slik det
utfolder seg her hjemme i Norge. Gjennom
utstillingen får du et visuelt møte med levd
religion, omgitt av norske bondegårder, elver
og bjørk- og grantrær. En forening av det
«typisk» norske, og det som av mange har
blitt betraktet som noe eksotisk og fremmed.
I samarbeid med Samarbeidsrådet for trosog livssynssamfunn. Utstillingsåpning
fredag 2. september kl. 15.00.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Fredag 2. - søndag 18. september
Gratis

Menneskemøter
Tro - og livssyn er personlig. Når vi møter
mennesker med ulike livssyn støter vi ofte
på våre egne forestillinger og fordommer
mot «de andre». I denne programserien vil
vi møte levende mennesker som forteller om
seg selv og hvilken mening tro- og livssyn
gir. I samarbeid med flere tros- og
livssynsorganisasjoner i Tønsberg.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Torsdag 15. september kl. 19.00
Gratis, ingen påmelding
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Foto: Revetal bibliotek

Filosofikveld
Velkommen til filosofiske foredrag med
samtale ført av husfilosof Peter Moe.
Første kveld snakker vi om «meningen i
livet». Å kunne si med ord hva vi mener er
meninga med livet, eller i livet, er vanskelig
og ikke noe vi nødvendigvis klarer, uansett
hvor lenge vi lever. Er meninga noe vi
uttrykker med ord eller noe vi viser i
handling?
Andre kveld blir vi engasjert i «læren om
Jesus». Ikke forkynnelse, ikke det endelige
svaret, men kanskje vi alle kan hente noe
fra fortellingen om kristendommens
viktigste person.
// Revetal bibliotek
Torsdag 20. oktober og 17. november
kl. 18.00 - 20.00
Gratis, ingen påmelding

Foto: Thought Catalog/Unsplash

Les og del: Drop-in lesesirkel for voksne
Har du lyst til å lese og prate om gode
tekster med andre? Les & del er en
drop-in lesesirkel, hvor man samles om
korte, gode tekster. Det er ingen påmelding
og det trengs ingen forberedelse. Gruppelederen velger hva som skal leses på hvert
møte. Alle får utdelt kopier. Varigheten på
møtene er fra en til halvannen time. Denne
måten å dele lesing på er inspirert fra
England, der hundrevis av grupper samles
hver uke for å lese sammen på denne måten.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Torsdag 1. september kl. 13.00
Velkommen også 13. oktober og
3. november kl. 13.00
Gratis, ingen påmelding

Foto: Angelo Pantazis/Unsplash

Tur og litteratur
Bli med ut på tur med litterært innhold.
Vi samles på biblioteket og legger ut på
fine vandringer sammen. Turene er lagt
opp slik at alle skal kunne være med.
// Revetal bibliotek
Tirsdag 6. september

Oppmøte utenfor Revetal bibliotek kl. 11.00
Velkommen også 20. september, 4. oktober,
18. oktober og 1. november kl. 11.00
Gratis, ingen påmelding

////// Skeiv lesesirkel for voksne
Les mer under Skeivt kulturår på side 24.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Onsdag 7. september. kl. 18.00

Velkommen også 12. oktober og 16. november
kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding

////// Skeiv lesesirkel for ungdom
Les mer under Skeivt kulturår på side 25.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Mandag 19. september kl. 18.00

Velkommen også 24. oktober, 21. november,
og 19. desember kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding
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// BOKKAFE

Foto: Tetiana Padurets/Unsplash

Skjulte perler
Regine Marie Goa og Janne Kornør, begge
ansatt på biblioteket, har funnet fram et
knippe bøker som alle har det til felles at
de er nye og innkjøpt av Norsk kulturråd.
Norsk kulturråd styrker norsk språk og
litteratur gjennom innkjøpsordningene
for litteratur. I bibliotekene kalles de
innkjøpte bøkene kulturfondbøker, og de
gjøres tilgjengelig for bibliotekene av
Biblioteksentralen etter avtale med Norsk
kulturråd. Bøkene er gode og de fleste er
nok ukjente for den jevne leser. Kvelden vil
by på et variert utvalg; både når det gjelder
sjanger og emner. Bøkene de har lest favner
bredt og er skrevet av både kjente og
ukjente forfattere.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Torsdag 8. september kl. 13.00
Gratis, ingen påmelding

Illustrasjon: Woodcut print by Kitao Shigemasa/Unsplash

////// Japan forteller
Les mer under japansk uke på side 11.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Onsdag 5. oktober kl. 13.00
// Revetal bibliotek
Torsdag 6. oktober kl. 13.00
// Tjøme bibliotek
Fredag 7. oktober kl. 13.00
Gratis, ingen påmelding

Årets gode leseopplevelser
Denne kvelden henter Irene Nørberg og
Benedikte Gjone fra Larvik bibliotek frem
sine beste leseopplevelser fra i år. Det
blir både fra kjente og ukjente forfattere
og kanskje noen gode bøker som har gått
under radaren din. Det vil være både fra
vår samtid, litt underholdning og noe
kriminelt godt. Kom å bli inspirert!

Strikk&Lytt
Elsker du å strikke og får sjelden tid
til å lese? Eller har du bare lyst til å bli
lest høyt for? Vi finner fram noveller,
romanutdrag og kanskje noen dikt mens
du slapper av i en stol med, eller uten,
strikketøyet. Du strikker. Vi leser høyt.
Velkommen til Strikk&Lytt!

// Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdag 13. september kl. 18.00
Velkommen også 18. oktober og
8. november kl. 18.00

// Tjøme bibliotek
Torsdag 15. september kl. 18.00
Velkommen også 20. oktober og
17. november kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding

// Tønsberg og Færder bibliotek
Torsdag 17. november kl. 13.00
Gratis, ingen påmelding
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// DIGITALE TJENESTER

Foto: Foto: TNB

BOK I UKA
Er du på jakt etter boktips? Kom og hør
våre anbefalinger! En onsdag i måneden
presenterer to bibliotekarer en blanding
av nye bokfavoritter og skjulte skatter
fra hyllene. Enkel servering.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Onsdag 14. september kl. 11.30

Velkommen også 19. oktober, 16. november
og 7. desember kl. 11.30

// Tjøme bibliotek
Fredag 16. september kl. 12.00

Velkommen også 21. oktober, 18. november
og 9. desember kl. 12.00

Full oversikt over våre digitale tjenester,
finner du på tnb.no/digitale-tjenester

Foto: John Andresen

Forfattermøte med
Lene Lauritsen Kjølner
Vår lokale forfatter Lene Lauritsen Kjølner
har oppnådd stor suksess med sine
humoristiske feelgood-bøker. Hun utgir
noe så særegent som hyggekrim og
skriver flere skjønnlitterære serier med
Vestfold som bakteppe. Hør Lene snakke
om sitt forfatterskap i samtale med
bokbader Inger Henriksen.

Pressreader
Med appen Pressreader kan du nå lese
aviser og tidsskrifter fra mer enn 100 land
på nettbrett, smarttelefon eller pc. Les dem
på bibliotekets pc-er, eller last dem ned

til eget nettbrett eller smarttelefon og ta
med deg hjem. For å få tilgang til å laste
ned publikasjoner i appen må du være
koblet på bibliotekets trådløse nettverk.

Filmoteket
Hvis du har nasjonalt lånekort på
biblioteket kan du låne inntil 4 filmer per
måned. Du får tilgang til strømmetjenesten
ved å besøke www.filmoteket.no.

Her kan du velge mellom Oscarvinnende
spillefilmer, prisbelønte dokumentarer,
filmatiserte bøker og etter hvert
også serier.

// Revetal bibliotek
Torsdag 22. september kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding

// Revetal bibliotek
Onsdag 23. november kl. 12.00
Gratis, ingen påmelding
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// DYPDYKK I MUSIKKHISTORIEN

Foto: Anette Asbjørnrød

Et konsept der musikkbibliotekar
Knut Tore Abrahamsen dykker ned
i musikkhistorien for å finne skjulte
skatter, og der tilhørerne får tips til
fordypning gjennom bøker og musikk
som finnes i bibliotekets samling.
Det blir spilt lytteeksempler på
skikkelig lydanlegg fra
Hi-Fi Klubben Tønsberg.

Omslag: Indiana University Press

Foto: Wonge Bergmann

Del 38: Radical jewish music
- New York Downtown, Tzadik og John Zorn
På begynnelsen av 1990-tallet vokste det
fram i musikkundergrunnen i New York en
avantgardebevegelse av jødiske musikere
som ble kalt «Radical Jewish Culture».
Denne musikkbevegelsen var knyttet til
John Zorn og hans plateselskap Tzadik, med
musikere som David Krakauer, Marc Ribot,
Anthony Coleman med flere. Det ble en unik
blanding av tradisjonell jødisk musikk med
sine flotte melodier og avantgarde jazz, rock,
metal og andre sjangere, der resultatet ofte
ble veldig intens musikk som var særegent
og nytt.

////// Del 39: Harry Partch
- Oktaven består av 43 intervaller!
Harry Partch (1901-1974) er en av de mest
særegne og unike komponister som har levd.
Han forkastet det tempererte tonesystem
og begynte å utvikle et mikrotonalt system
basert på naturtonerekka, der oktaven
ble delt inn i 43 intervaller istedenfor det
tradisjonelle med 12. Han måtte bygge
egne instrumenter for å kunne spille
komposisjonene og hadde sitt liv og virke
i USA. Det at han var homofil og valgte
sin helt egen vei i musikken gjorde at han
var en outsider på alle måter. Tidvis måtte
han leve som loffer for å overleve!

// Tønsberg og Færder bibliotek
Mandag 10. oktober kl. 18.00

// Tønsberg og Færder bibliotek
Mandag 7. november kl. 18.00

Gratis, ingen påmelding

Gratis, ingen påmelding

Omslag: Decca/Chronicles

Del 40: Canterbury sound
- Progressiv rock møter jazz
Den progressive rocken har mange
undersjangere og en av de mest elskede er
Canterbury eller Canterbury sound. I den
engelske byen Canterbury, på størrelse med
Tønsberg, var det noen viktige musikere
i psykedelia-gruppa The Wilde Flowers,
Sinclair-brødrene, Robert Wyatt med flere,
som traff Daevid Allen (Gong) fra Australia
og ble introdusert for masse jazz. Gruppene
Soft Machine og Caravan ble dannet.
Kompleksitet, lunefullhet, gode melodier
og særegent orgelsound kjennetegner
sjangeren som stadig får nye
representanter.
// Tønsberg og Færder bibliotek
Mandag 5. desember kl. 18.00
Gratis, ingen påmelding
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ÅPNINGSTIDER:
TØNSBERG OG
FÆRDER BIBLIOTEK
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 19.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag kl. 09.00 - 16.00
Søndag kl. 12.00 - 16.00
Selvbetjent alle hverdager og
lørdager frem til kl. 10.00.
Meråpent alle dager fra
kl. 07.00 - 23.00.
Foto: Anette Asbjørnrød

WITH BOK & KAFFE

Mandag - torsdag kl. 09.00 - 19.00
Fredag og lørdag kl. 09.00 - 16.00
Søndag kl. 12.00 - 16.00

TØNSBERG OG FÆRDER BIBLIOTEK

Storgaten 16, 3126 Tønsberg, Tlf. 33 34 86 20, E-post: biblioteket@tnb.no

TJØME BIBLIOTEK
Mandag, tirsdag, onsdag og
fredag kl. 09.00 - 15.00
Torsdag kl. 09.00 - 20.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00
Betjent åpningstid:
Torsdag kl. 14.00 - 20.00
Tirsdag og fredag kl. 12.00 - 15.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00
Foto: TNB

Mandag og onsdag er biblioteket
ubetjent.

TJØME BIBLIOTEK (andre etasje)

Rødsgata 36, 3145 Tjøme, Tlf. 33 06 78 33, E-post: tjome@tnb.no

REVETAL BIBLIOTEK
Tirsdag og torsdag kl. 11.00 - 19.00
Onsdag og fredag kl. 11.00 - 16.00
Lørdag kl. 11.00 - 14.00
Meråpent alle dager fra
kl. 07.00 - 23.00

WILMAS KAFE

Tirsdag kl. 11.00 - 19.00
Onsdag kl. 11.00 - 15.00
Torsdag kl. 11.00 - 19.00
Fredag kl. 11.00 - 15.00
Lørdag kl. 11.00 - 14.00

www.tnb.no
Design og trykk www.blekksprut.no

Foto: Stian Ormestad ReAvisa

REVETAL BIBLIOTEK

Regata 1a, 3174 Revetal, Tlf. 33 40 64 15, E-post: revetal@tnb.no

