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BOKBAMSEN 
ØNSKER DEG 
VELKOMMEN!

26. – 29. OKTOBER 
I HOKKSUND
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VELKOMMEN TIL 

LESELYSTFESTIVALEN 

I ØVRE EIKER 2016!

Leselystfestivalen er barnas egen festival.  I år er vi stolte av å kunne 

presentere en innholdsrik og morsom festival med flotte gjester og variert 

program. Forfatterbesøk, kunstverksted, 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 fjerde 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 

Fra Leselystfestivalen 2014
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10:00:  ÅPNING AV FESTIVALEN
Åpning og snorklipping ved ordfører og seksjonsleder 
Kultur og livskraft. 
Sted: Rådhusplassen.

10:30/11:00:  LESESTUND MED BOKBAMSEN 
Sted: Bibliotekets leserom.

10:30/11:00:  KUNSTVERKSTED MED KUNSTNER 
EVA BEATE LAUGERUD 
Sted: Rådhusets festsal

11:30:  FORFATTERBESØK AV KNUT NÆRUM
Knut Nærum leser for barna og forteller om det å 
være forfatter. 
Sted: Rådhusets festsal.

12:00:  LUNSJ FOR ALLE FESTIVALDELTAKERE 
Sted: Rådhusets kantine.

12:30:  QUIZ OG OPPGAVER TIL UTSTILLINGENE 
Sted: Biblioteket.

13:00:  EVENTYRSTUND 
Eventyrstund med Julie Vega Dahl. 
Sted: Rådhusets festsal.

13:30:  SYNG MED-KONSERT MED BIBLIOBANDET 
Sted: Rådhusets festsal.

13:45:  DAGEN AVSLUTTES

PROGRAM

ONSDAG 26. OG TORSDAG 27. OKTOBER
Med barnehagene som spesielt inviterte  (Samme program begge dager)
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FREDAG 28. OKTOBER
Med skolenes 3. trinn som spesielt inviterte

11:00:  ÅPNING AV FESTIVALDAGEN VED ORDFØRER 
Sted: Kultursalen, Hokksund ungdomsskole.

11:15: EVENTYRSTUND 
Eventyrstund med Anne-Grethe Herland. 
Sted: Kultursalen, Hokksund ungdomsskole.

11:40: SYNG MED-KONSERT MED BIBLIOBANDET
Sted: Kultursalen, Hokksund ungdomsskole.

12:00:  FORFATTERBESØK
Stian Hole leser for oss og forteller om det å være forfatter og illustratør. 
Sted: Kultursalen, Hokksund ungdomsskole.

12:30:  EVENTYRSTUND 
Eventyrstund med Aimi Wallumrød og Ingvild Græsvold. 
Sted: Kultursalen, Hokksund ungdomsskole.

13:00:  DAGEN AVSLUTTES 



LØRDAG 29. OKTOBER
Den store familiedagen

10:30:  EVENTYRSTUND
Eventyrstund med Julie Vega Dahl. 
Sted: Rådhusets festsal.

11:00:  KONSERT MED BARN FRA ØVRE EIKER 
MUSIKK- OG KULTURSKOLE 
Musikken er hentet fra litteraturens verden. 
Sted: Biblioteket.

12:00:  TO MENN OG EN TAVLE
Egil og Svein Nyhus leser, forteller og tegner.
Sted: Rådhusets festsal.

14:00:  KARIUS OG BAKTUS
Skuespillet “Karius og Baktus” med Ègal teater 
avslutter festivalen tradisjonen tro. 
Sted: Kultursalen, Hokksund ungdomsskole.

11:30 - 14:  ÅPEN HOBBYKROK
Tilgjengelig for barna hele dagen. 
Sted: Rådhusets kantine.

10 - 14:  FESTIVALKAFÉ 
Her serveres kaker, saft, frukt og kaffe. 
Sted: Rådhusets kantine.

15:00:  FESTIVALEN AVSLUTTES

5



6

Kjent og kjær forfatter fra Hokksund
Stian Hole (f. 1969) er grafisk designer, illustratør og forfatter. Hans unike 
billedbøker er oversatt til en rekke språk og har ført til overrekkelsen av en 
mengde prestisjefylte priser. Stian gleder seg til å komme tilbake til Hokksund 
hvor han selv vokste opp og fortelle om og lese fra bøkene sine, samt vise oss 
mange av sine fantastiske bilder. Dette er fjerde gang vi er så heldige å ha 
Stian som festivalgjest.

En allsidig forfatter
Knut Nærum (f. 1961) har skrevet flere bøker for både barn og voksne. I vår 
var han på besøk på biblioteket vårt for å snakke om forfatterskapet sitt for 
voksne. Denne gangen er det barna som skal få møte Knut og få høre ham 
fortelle litt om det å være forfatter. Det blir også gøy å få høre ham lese en 
spennende barnebok for oss. 

To menn og en tavle
Svein og Egil Nyhus  ((f. 1962) er tvillingbrødre og tegnere. Svein skriver og 
tegner barnebøker. Han lager også bildebøker sammen med kona si, dikteren 
Gro Dahle. Egil er avistegner og illustratør, og tegner blant annet Kaptein Sa-
beltann. «To menn og en tavle» er en vill og morsom tegneforestilling for barn 
der illustratørene og tvillingene Svein og Egil Nyhus tegner og forteller for og 
sammen med publikum. Brødrene lærer bort noen fortellertriks også, og de 
som har en god idé, kan være med på å bestemme hvordan historien skal se 
ut.   

Et gledelig gjensyn med to tanntroll
Karius og Baktus kommer også i år på besøk til Leselystfestivalen i følge 
med Ègal teater. Dette er den kjente og kjære forestillingen om de to 
rampete tanntrollene som bor i munnen til Jens. I år som ved de to 
forrige festivalene, lar vi Thorbjørn Egners skuespill avrunde festivalen.
Billetter til forestillingen koster kr. 100,- og kan kjøpes eller forhåndsbestilles 
gjennom biblioteket i Hokksund. (Tlf: 32 25 12 02.)
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Fra poesi til kunst 
Eva Beate Laugerud (f. 1973) ble ferdig utdannet ved Kunsthøyskolen 
i Oslo våren 2008 med mastergrad i kunstfag. Hun bor og arbeider i 
Hokksund, og er tilknyttet kunstnerfelleskapet i Vestfossen. Under Lese-
lystfestivalen får barna god bruk for fantasien når Eva Beate inviterer 
dem med på ulike kunstverksted med bakgrunn i dikt. 

Eventyrlige eventyr
Julie Vega Dahl (f. 1981) er utdannet innen kunst- og kulturformidling, 
og har blant mye annet jobbet i teatergruppen Stella Polaris, og som 
frilanser med foretaket Spinderella. Hun er i dag ansatt i Nord-Jarlsberg 
Kulturskole i fagene Drama/Teater og Visuell Kunst, og elsker å jobbe 
med barn og kreativitet! I frilansarbeidet trives Julie best i krysninger 
mellom musikk, visuell kunst og historiefortelling. Vi ønsker henne 
velkommen til Leselystfestivalen!

Eventyr i toner og ord
Aimi Wallumrød (f. 1973) er forteller med bakgrunn i teater- og fortel-
lerutdanningen ved HiO, mens Ingvild Græsvold (f. 1973), er freelance-
musiker med lang erfaring fra turneer med blant annet Rikskonsertene. 
De har begge reist rundt med ulike DKS-produksjoner i grunnskolen, og 
siden 2008 har de sammen turnert med eventyrforestillingen “Gikk Moe 
på do, tro?” Til festivalen vår kommer de med eventyret om Risen som 
ikke hadde noe hjerte på seg.

Det var en gang …
Anne-Grethe Herland (f. 1964) er utdannet forteller ved Høgskolen 
i Oslo. Hun har i flere år vært frivillig leseravn og samarbeidet med 
Bokbamsen i Øvre Eiker kommune, men jobber nå som forteller på 
freelance-basis. Til Leselystfestivalen har hun med seg et av våre 
tradisjonelle folkeeventyr, og vi gleder oss til å tre inn i eventyrenes 
verden sammen med henne.
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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. Det er ingen 
tvil om at bøker og høytlesning er viktig for barns lese- og språkutvikling. 

Annethvert år arrangeres Leselystfestivalen 
i Øvre Eiker for at barna skal få gode og 
inspirerende møter med litteraturen gjennom 
alle sanser. I bøkenes og eventyrenes verden 
venter det jo så mange magiske, morsomme 
og spennende opplevelser! 
Kos dere på festival! 

Kontaktinformasjon
Bokbamsen i Øvre Eiker, Rannveig Nymoen
Rådhuset, Øvre Eiker kommune 
3300 Hokksund
Tlf: 32 25 12 02 / 94 16 35 20
Mail: bokbamsen@ovre-eiker.kommune.no 

BSBiblioteksentralen

Leselystfestivalen er støttet av:

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

IVAR O. HAUGEN
Sundmoen • Hokksund • Tlf. 32 25 19 50

Illustrasjonene i brosjyren er lånt fra: 
Stian Hole, Bjørn Ousland og Svein Nyhus


