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Hundre dager med feiring
Rjukan bibliotek
fortsetter markeringen av sine første
100 år med en serie
arrangementer i høst.
Noen av landets mest
populære forfattere
har meldt sin
ankomst.
RA – Egil Stensrud

I år er det 100 år siden biblioteket på Rjukan ble etablert og
det har blitt markert i våres
med en rekke arrangementer
blant annet med forfatterne
Vera Michaelsen, Helga Flatland, Linn Stalsberg og Horst
Lier. Biblioteket slo seg like
godt sammen Grunnlovsjubileet og åpnet dørene for tidligere stortingspresident Jørgen
Kosmo. Men festen er ikke
over.
- Vi fortsetter å feire bibliotekets første hundre år med
forfatter- og foredragskvelder
utover høsten, forteller biblioteksjef Tine K. Andersen.

Japansk aften

Allerede 11.september blir det
en kombinert foredrag og
kinoforestilling, alt servert
med sushi.
- Dette er for de som er
nysgjerrig på japanske tegneserier, tegnefilmer og populærkultur. Mange har sett filmene
til Studio Ghibli som, etter min
mening, er filmhistoriens flotteste animasjonsfilmer. Hos
oss er tegnefilm gjerne noe
som er definert som en barneaktivitet, men dette er filmer
for et voksent publikum, forteller biblioteksjefen.
Hans Ivar Stordal holder
foredraget «Japanske streker,
manga, anime og japansk
populærkultur». Etterpå blir
det visning av «Vinden stiger»
på Verdensteateret.

JUBILEUM: Rjukan bibliotek markerer sine første 100 år med et stort og variert program. Her de ansatte ved biblioteksjef Tine K. Andersen i front
Bak fra venstre Sanja Pasovic, Per Espeland og Ingeleiv Jensen.

stor beundrer av rjukanforfatteren Waldemar Hakkelberg. Temaet er foreløpig
ikke klart.
Jubileumsansvarlig Sanja
Pasovic kan også fortelle at
de fire dager senere slår til
med barnebokforfatteren Knut
Nærum, også kjent for sine

tørvittige replikker i NRK –
serien Nytt på nytt.
- Dette er et arrangement for
barn. Blant annet skal han dele
ut premier etter vår lokale
sommerlesningskampanje.

Møttes på Notodden

Den 16. oktober er det klart for

et bokbad med forfatteren Vigdis Hjorth som nå er ute med
romanen Posthornet. Hun har
skrevet en rekke bøker om
kvinners vilkår og livsvalg.
Blant annet romanen «Hjulskift», kjærlighetshistorien om
bilselger Truls og litteraturprofessor Louise som møter

hverandre på Notodden Bluesfestival. Boka «Tredve dager i
Sandefjord» ga hun ut etter at
hun måtte i fengsel for promillekjøring.
- Randi Mossing står for
bokbadet. Det blir garantert
et fyrverkeri av et bokbad,
mener Pasovic.

Svein Sæter

Den 22. september blir det
også invitert til et forfattermøte med Svein Sæter som
blant annet har skrevet biografien om rjukangutten Knut
Haugland. I tillegg har han
skrevet 17 andre faglitterære
bøker og har i et intervju
med RA fortalt at han er en

KOMMER : Barnebokforfatteren Knut Nærum kommer til biblioteket i
september.

KOMMER : Forfatteren Vigdis Hjorth tar gjerne et bokbad på Rjukan i
oktober.

Festkveld med Grytten og kulturministeren
Jubelåret avsluttes
med bokbad og besøk
av kulturminsiteren.

FESTKVELLD: Forfatter Frode Grytten kommer 6. november.

- Jubileumsåret avsluttes med
en festkveld her inne på biblioteket på selve dagen, altså
6. november med kunstutstilling, bokbad og taler, forteller
biblioteksjef Tine K Andersen.
Kulturminister og fylkesmannen kommer. Ordfører og fylkesbiblioteksjefen kommer.
Aslak Sira Myhre , altså den
nye nasjonalbibliotekaren, har

blitt invitert. Han har ikke gått
inn i stillingen, men han har
sagt at han vil forsøke å prioritere denne kvelden, opplyser
Tine K. Andersen.
Såpass feiering må til når
Rjukan bibliotek har passert
hundre. I sin tid et modellbibliotek her i landet, et lite
mini-universitet i Øvre Telemark.
Det er forfatteren Frode
Grytten fra Odda som skal i
bokbadet denne kvelden.
Randi Mossing skal sørge for
å gi forfatteren fra søsterbyen

Odda en skikkelig dukkert.
- Dermed var det naturlig å
invitere kunstneren Liv Solberg Andersen også. Hun ble
så inspirert av Gryttens bok
«Rom ved havet, rom i byen»
at hun malte en serie bilder
hvor titlene er hentet fra denne
novellesamlingen, sier hun.
Disse bildene stilles ut. Grytten var igjen inspirert av maleriene
til Edward Hopper
da han skrev boka.

