Leselystfestivalen 2021
22. - 25. SEPTEMBER I HOKKSUND

VELKOMMEN TIL

Leselystfestivalen
I ØVRE EIKER 2021!

Leselystfestivalen er barnas egen festival. Etter at vi så oss nødt til å avlyse den planlagte
festivalen i 2020, er vi nå litt ekstra stolte av å kunne presentere en innholdsrik og morsom
festival med flotte gjester og variert program. Forfatterbesøk, tegneverksted, konserter,
eventyrstunder og skuespill er bare noe av alt det man kan oppleve på biblioteket disse
dagene. I løpet av festivalens fire dager håper vi å kunne dele mange gode øyeblikk med
alle som kommer.
Det er vårt store ønske at denne festivalen skal gi gode, spennende og morsomme
opplevelser som barna kan ta med seg hjem.
Dette er sjette gang Bokbamsen og Øvre Eiker bibliotek arrangerer Leselystfestivalen
i samarbeid med kunstner Eva Beate Laugerud.

Vi gleder oss!
Vennlig hilsen Bokbamsen
og de andre på biblioteket

Hvordan og hvorfor
med humor og varme

Fra Andeby til
Hokksund

Anna Fiske har skrevet og illustrert en rekke
bildebøker for barn, og bøker som «Hvordan
begynner man på skolen» og «Hvordan lager
man en baby?» har vært til god hjelp i mange
samtaler med barn om det de lurer på. Anna
skriver humoristisk, varmt og klokt for barn.
Til festivalen vår tar hun med seg sin helt
ferske bok «Hvordan er det å være voksen?».
Vi gleder oss veldig til besøk!

Arild Midthun er tegneserietegner,
illustratør og avistegner. Siden 2004 har
han vært Norges eneste offisielle tegner for
Donald Duck & Co, og med pennen sin kan
han på nærmest magisk vis trylle frem mange
av Andebys innbyggere før vi andre har
rukket å snu oss. Vi ser frem til det han skal
skal vise, tegne og fortelle for oss når han
kommer på besøk!

All verdens dyr

Fantastisk forfatter
fra Hokksund
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Line Renslebråten har skrevet og illustrert
en rekke sakprosabøker for barn. Hun har
tegnet og skrevet om de fleste dyr og insekter,
både de snille, skumle, farlige og rare, og vi er
svært spente på hvilke dyr hun skal tegne og
snakke om når hun kommer til Leselystfestivalen!

Stian Hole er grafisk designer, illustratør
og forfatter, og hans unike bildebøker er
oversatt til en rekke språk. Stian gleder seg til
å komme tilbake til Hokksund hvor han selv
vokste opp og fortelle om og lese fra boka
«Ting som blir borte» som han har laget
sammen med den danske forfatteren Kim
Fupz Aakeson. Vi skal også få en sniktitt inn
i en eventyrbok som ikke er utgitt ennå.
Dette er sjette gang vi er så heldige å ha
Stian som festivalgjest!
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Våre gjester

Våre gjester
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Tre morsomme
bukker og et
spennende troll
Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund har
laget mange, flotte barnebøker på hver sin
kant, men sammen har de hatt stor suksess
med de sprelske bøkene om Bukkene Bruse
helt siden den første boken om Bukkene
Bruse på badeland kom ut i 2009.
Nå kommer de sammen på besøk til
Leselystfestivalen og skal tegne og lese
fra Bukkene Bruses tur til Syden. Etterpå
inviterer de barna med på et spennende
trollverksted!

Musikalsk
eventyrfortelling
Julie Vega Dahl har arbeidet som
frilansartist innen sang, fortelling og
rampete sprell i mange år, og er dramalærer
i kulturskolen. Vi ønsker henne velkommen
til Leselystfestivalen for tredje gang!
Denne gangen har hun dessuten med seg
trommeslager og perkusjonist Andreas
Bart, og som Rytmerev og Fablefant tar de
oss med gjennom eventyret «Millioner av
katter». Mjau!

Hopp i havet!
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Eva Beate Laugerud er utdannet ved
Kunsthøyskolen i Oslo. Under Leselystfestivalen får barna god bruk for fantasien
når Eva Beate inviterer dem med på et lite
tegneverksted med ønsket og behovet for
et rent hav som tema.

Bukkene Bruse dro hjemmefra i god tid dagen etter.
De parkerte bilen på flyplassparkeringen

Program
ONSDAG 22. OG TORSDAG 23. SEPTEMBER
Disse dagene er satt av til spesielt inviterte barnehagebarn.
Sammen skal vi kose oss med lesestunder, tegneverksted og
forfatterbesøk med Anna Fiske. Vi ser frem til glade dager!

Et gledelig gjensyn
Karius og Baktus kommer også i år på
besøk til Leselystfestivalen i følge med
Égal teater. Dette er den kjente og
kjære forestillingen om de to rampete
tanntrollene som bor i munnen til Jens.
Tradisjonen tro, lar vi Thorbjørn Egners
skuespill avrunde festivalen.

FREDAG 24. SEPTEMBER
Denne dagen har vi invitert mange
3.trinnselever som skal få en musikalsk
eventyrstund med Julie Vega Dahl og
Andreas Bart og et spennende og
morsomt møte med forfatter og illustratør
Line Renslebråten og illustratør og
Donald-tegner Arild Midthun.
Dette blir gøy!

LØRDAG 25. SEPTEMBER
10.30:

MILLIONER AV KATTER
Musikalsk eventyrstund med Rytmerev og Fablefant.
Julie Vega Dahl og Andreas Bart.
Sted: Rådhusets festsal.

11.00:

KONSERT MED ØVRE EIKER KULTURSKOLE
Barn spiller for barn. Musikken er hentet fra litteraturens verden.
Sted: Rådhusets kantine.

12.00:

FORFATTERBESØK
Stian Hole leser for oss og snakker om hvordan det er å være
forfatter og illustratør.
Sted: Kultursalen, HUS.

13.00:

FORFATTER- OG ILLUSTRATØRBESØK
Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund tegner og leser for oss
fra Bukkene Bruses tur til Syden.
Sted: Rådhusets festsal.

13.30:

TROLLVERKSTED
Tegn ditt eget troll med Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund
Sted: Rådhusets festsal.

15.00:

KARIUS OG BAKTUS
Skuespillet “Karius og Baktus” med Ègal teater avslutter
festivalen tradisjonen tro.
Sted: Kultursalen, HUS.

Det var kort vei til stranda.

Bukkene Bruse gikk bare over veien
og ned ei lita trapp, så var de der.
Stranda var helt

super!

Lang, deilig sandstrand og akkurat
passe dypt ute i vannet.

– Mye varmere enn i bekken hjemme! ropte den mellomste.
– Kom og kjenn, da, lillebror!

11.30:

FESTIVALKAFÉ (Stenger 15.00)
Sted: Rådhusets kantine.

Merk:

Det var morsomt å være på stranda, men Bukkene Bruse
måtte opp igjen nesten med én gang.

PLASSBEGRENSNING LØRDAG – HUSK Å HENTE GRATISBILLETTER
Alle programposter er gratis, men siden vi ønsker å holde god kontroll på antall festivalgjester til enhver tid, er det et
begrenset antall billetter til de ulike arrangementene. De kan hentes på biblioteket eller i Hoopla https://www.hoopla.no/

Bokbamsen i Øvre Eiker
Bokbamsetilbudet i Øvre Eiker kommune ble opprettet i 2001. Tilbudet er unikt og har
som mål å skape leseglede og inspirere til høytlesning og bruk av bøker i barnas hverdag.
Det er Bokbamsens store ønske at alle barn skal bli glade i bøker, og gjennom høytlesning,
eventyrformidling, besøk hjemme, på helsestasjonen, på skoler og i barnehager jobber
Bokbamsen med dette hver eneste dag.
I bøkenes og eventyrenes verden venter det mange magiske, morsomme og spennende
opplevelser, og det er ingen tvil om at bøker og høytlesning er viktig for barns leseog språkutvikling.
Leselystfestivalen i Øvre Eiker arrangeres i utgangspunktet annethvert år, men festivalen
i 2020 måtte avlyses og utsettes til i år. Vi gleder oss derfor litt ekstra til festival denne gang!
Bokbamsen har dessuten 20-årsjubileum i år, så da feirer vi litt bursdag i samme slengen!
Kos dere på festival!

Kontaktinformasjon
Bokbamsen i Øvre Eiker,
Rannveig Nymoen
Øvre Eiker bibliotek, 3300 Hokksund

Leselystfestivalen er støttet av:

BS

Biblioteksentralen

Illustrasjonene i brosjyren er lånt fra Anne Fiske, Stian Hole,
Line Renslebråten og Gry Moursund.

Øvre Eiker bibliotek
Rådhuset, 3300 Hokksund
Tlf: 477 09 375
E-post: biblioteket@oeiker.no

Tlf: 477 09 375
E-post: bokbamsen@oeiker.no

Kart over
festivalområdet
1: Biblioteket
2: Festsalen
3: Kantina
4: Rådhusplassen
5: Kultursalen, HUS

