Festival under tak på Skedsmo bibliotek
Kjemishow, litterær lunsj, forfatterbesøk og bamsebursdag – Litteraturfestivalen inntar
Skedsmo bibliotek!
Den 20. -28. oktober går Litteraturfestivalen i Akershus av stabelen på Skedsmo bibliotek –
og det starter med et smell!
Du kjenner henne kanskje fra Norske Talenter på TV2 eller som vinner av Kjemi Grand
Prix 2013?
Lørdag 20. oktober klokken 12.00 blir det kjemishow med Hedda Johannesen på
Skedsmo bibliotek, Strømmen! Hedda er utdannet biokjemiker og jobber til daglig på
Universitetet i Ås, men tar med seg det beste av kjemiens sider, og viser frem lyd,
lukter og farger i bibliotekets lokaler.

Dersom du foretrekker litt roligere omgivelser ved lunsjtider er det
litterærlunsj med Vigdis Hjorth på Skedsmokorset filial onsdag 24. oktober klokken
12.00. Hjorth har skrevet bøker for både barn og voksne, og er en prisbelønt
forfatter som har betydd mye for norsk litteratur. I høst er hun aktuell med boken
Lærerinnens sang. Biblioteket har alt fra debut-boken Pelle-Ragnar i den gule gården
til Hjorths siste utgivelse i sin samling. Velkommen til en inspirerende lunsj!

Festivalen fortsetter med litterære fenomener med fart i en fei når Liv Gulbrandsen
leder deg gjennom popkultur, virkelighetslitteratur og andre fenomener torsdag 25.
oktober klokken 19.00 på Skedsmo bibliotek, Strømmen. Hun har tidligere hatt stor
suksess med forestillingene "Knausgård på 90 minutter" og "50 Shades på 50
minutter" Dette blir morsomt!
Gulbrandsen har også skrevet bøker for barn og ungdom, og du har kanskje hørt eller
sett henne i NRK radio eller barne-tv.

Sist men ikke minst feirer vi bamsens fødselsdag hos Skedsmo bibliotek, Strømmen,
fredag 26. oktober klokken 12. Ta med bamsen, elefanten, tigeren eller frosken og
feire sammen med oss! Feiringen passer for alle barn og bamser fra to år og oppover
og varer i ca. 45 minutter. Påmelding gjøres til hovedbib@skedsmo.kommune.no.

Litteraturfestivalen i Akershus markeres på alle bibliotekene i Akershus, og de fleste
arrangementene er gratis. I løpet av uken vil det være over 100 litterære
arrangementer! Ta en titt på ditt nærmeste bibliotek for å se hva som skjer akkurat
der du bor, eller besøk litteraturfestivalen-akershus.no.

