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NYTTIG INFO

Mange av arrangementene under Kimen litteraturfestival har 
gratis inngang, mens andre har billettsalg. Dette står oppgitt 
under det enkelte arrangement. Billetter skaffes via  
bølgenkulturhus.no eller den enkelte arena. Gratisbilletter må 
hentes ut før arrangementene finner sted. I noen tilfeller  
er det påmelding til arrangementene. Ledsagerbevis gjelder.

Vi har kontantfritt billettsalg.

Ved ledig kapasitet selges restbilletter ved inngangen til det 
enkelte arrangement via VIPPS.

Enkelte av arrangementene på Bølgen vil bli strømmet.

Vi inviterer også barnehager og skoleklasser til barnefore
stillingene. Det kan derfor fort bli fullsatt på disse, men ofte  
vil det være noen ledige plasser tilgjengelige. Skoler og  
barnehager henstilles derfor om å ta kontakt med billettsalget 
på Bølgen kulturhus på forhånd, om man ønsker å delta med 
en gruppe barn på en forestilling. 

Sammen med dyktige og velvillige samarbeidspartnere og 
støttespillere, levende biblioteker i kommunene og fylkes
politikere som satser på kunst og kultur, gjør vi vårt beste for  
å gi gode kulturopplevelser for innbyggerne.

Vestfold og Telemark fylkeskommune drifter Kimen  
litteraturfestival, med Vestfold og Telemark fylkesbibliotek  
som teknisk og kunstnerisk tilrettelegger. Vi har som mål at 
Kimen litteratur festival skal være det litterære tyngdepunktet  
i vår region. Spørsmål kan rettes til:

Kimen litteraturfestival  
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
tlf. 35 91 70 00

Følg oss og del dine  
festivalminner på Instagram  

med emneknagg 
#kimenfestival  

GO
D 

FE
ST

IV
AL

!

BARN

VOKSNE

SATELITT

Vi tar forbehold om programendringer, trykkfeil og 
fulle hus. Oppdateringer og eventuelle endringer vil 
bli kunngjort på kimenlitteraturfestival.no og våre 
facebooksider.
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ONSDAG 10.11.

Onsdag 10.11.

10.00 – 14.00

Bølgen 1

Sakprosaseminar     

10.00: Velkommen + kunstnerisk innslag av Siste Servering

10.15: Arne Vestbø: Sakprosarikets tilstand 
Vestbø er sakprosaforfatter og  generalsekretær i 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. 
Tidligere leder for litteraturseksjonen i Kulturrådet. 

11.00: Pause

11.15: Fartein Horgar: Research til Vestindia-kvintetten  
Horgars imponerende romanserie om Danmark- 
Norges kolonitid, fra 1672 til 1917, åpner nye dører 
til norsk historie.

12.00: Lunsj

13.00: Marta Breen og Jenny Jordahl om sitt sakprosasamarbeid 
Gjennom flere bøker har forfatter Breen og  
illustratør Jordahl løftet viktige temaer, og både 
gledet og provosert.

Påmelding til seminaret gjøres på bølgenkulturhus.no

Billett kr 250,- inkluderer lunsj.

Velkommen til Kimens sakprosaseminar! Vi inviterer til en spennende fagdag med fokus på sakprosaens praksisfelt.  
Primær målgruppe er bibliotekarer, litteraturformidlere og pedagoger, men alle som er interessert i sakprosa er velkommen.

Steder  
å tisse   

Jeg tisser! Men tisser fuglene?  
Og hva med edderkoppene? En av Norges fremste 
bildebokskapere inviterer til samtale og undring om 
et ganske så vanlig fenomen som ofte opptar barn 
mer enn voksne. Svein har også med seg tavla si,  
og med den oppstår det ofte magi! 

Gratis inngang

Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Fra 3 år

Onsdag 10.11.

11.00 – 11.40

Larvik bibliotek
Nansetgata 12, 3256 Larvik

Foto: NFFO

Foto: Trine Melhuus

Foto: Guri Pfeiffer

Foto: Maria Gosse
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Store ting, små  
ord og enkle  
streker   

Forfatter Åse Ombustvedt og illustratør Inga Sætre 
har lagd bok sammen. Det har resultert i en sterk 
diktsamling om Emma, en ung jente, som sliter 
med å komme seg gjennom hverdagen. Hun har en 
nervøs og oppfarende mor, som lemper sin angst og 
uro over på datteren. 

Vår egen festivalforfatter Gro Dahle, som selv har 
lang erfaring med å skrive om vanskelige temaer, 
leder samtalen. 

Gratis inngang

Fra 13 år

Onsdag 10.11.

11.30 – 12.15

Bølgen 3 

Tegneserie- 
workshop 

Hvordan fortelle en historie gjennom å tegne? 
Bli med Inga Sætre inn i tegneserieformatet! Hun 
har lang erfaring i å lage tegneseriestriper og har 
tips og triks som kommer godt med. 

Gratis inngang, påmelding til biblioteket

Onsdag 10.11.

17.00 – 18.00

Larvik bibliotek 
Nansetgata 12, 3256 Larvik

Fra 13 år

Molly og bestevenninnen Sofie bygger på trehytta 
og lager tegneserier hver dag. Men etter sommer-
ferien har noe forandret seg. Alle jentene i klassen 
har begynt på fotball – og Sofie har blitt lagets 
stjerne. Mens Molly får ikke til å heade ballen  
engang. Så dukker det opp noen jenter på skate-
board, og Molly må ta noen vanskelige valg. 

Girlskate handler om vennskap, det å ville passe 
inn og hvor viktig det er å finne sin egen greie. 
Forfattere og illustratører forteller om boka og 
Girlskate crewet skal vise oss skatemagi i rampa! 

 Gratis inngang

Onsdag 10.11.

14.00 – 15.00

Larvik Skatehall 
Ryes gate 28, 3263 Larvik

Fra 10 år
Girlskate 

10.11.
Foto: Thom

as Gajda Asbjørnhus

Foto: Line Fresti

Foto: Vidar Huseby

Foto: Eigil Rasm
ussenKorsager
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Foto: Oktober forlag

Foto: BenteLill Dankertsen

Mor og far og barn  

En samtale med to forfattere som skriver uforglemmelig om usunne 
omsorgsrelasjoner. Skjeldal skriver om en deprimert far som kommer til 
kort overfor barna sine, og Lillebø om ei datter som må bryte kontakten 
med sin psykisk syke mor for å takle sitt eget liv og klare å være mor selv. 
Samtaleleder: Helga Lilleland. 

Ibsenhuset, Peer Gynt-salen. Småbord. Dørene åpnes 18.00. 
I samarbeid med Litteraturhuset i Skien. 

Billett kr 200,- (ordinær), kr 150,- (medlem LiS), kr 100,- (student).

Onsdag 10.11.

19.00 – 20.00

Litteraturhuset i Skien 
Lundegata 6, 3724 Skien

Eskil Skjeldal & Sandra Lillebø: 

10.11.

Foto: Helge Skodvin

Foto: Vegard Giskehaug
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10.11.

Velkommen til høstens fineste litteraturfest i Vestfold og Telemark!
Du vil møte forfatterne Gro Dahle, Kim Leine, Stian Johansen,  
Ivo de Figuereido. Musikk og poetiske innslag fra Siste servering.  
 
Utdeling av Vestfold og Telemarks litteraturpris 2020 og 2021.
Offisiell festivalåpning av fylkesordfører Terje Riis Johansen.
Konferansier: Marta Breen

Billett kr 100,-

Alt det som ikke har lyd er en samling musikalske reisebrev eller 
snapshots av Levi Henriksen og Henrik Maarud. I det ligger det at 
de fleste tekstene er blitt til – om ikke direkte på reise – så i hvert fall 
underveis. Det bærende spørsmålet er: Kan man reise seg til å forstå 
sitt eget land bedre? Sitt eget liv, og sin egen samtid? Eller ender 
man bare opp – slik som Ernest Hemingway hevdet – med å bli like 
hjemløs overalt?

Henriksen og Maarud har tidligere samarbeidet om tre plater.  
Henriksen da som sanger og låtskriver i Levi Henriksen & Babylon 
Badlands, og Maarud som bandets produsent. Live trakterer Maarud 
ulike instrumenter i oppgaven som one-man band bak Levi sin 
forkynnelse. Duoen spiller også noen av låtene fra albumene de 
har produsert sammen. Velkommen til en noe annerledes litterær 
opplevelse på mikrobryggeriet!

Gratis inngang

Alt det som ikke 
har lyd 

Onsdag 10.11.

21.00 – 22.30

Larvik mikrobryggeri  
Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik

Åpningsforestilling
Onsdag 10.11.

18.00 – 19.30

Storsalen, Bølgen

Foto: Line Fresti

Foto: Robin Skjoldborg

Foto: Jo Michael

Foto: Kai Hansen
Foto: Maria Gosse

Foto: Kai Hansen

Foto: Jørn Magnar Kristensen



11.11.
TORSDAG

Skrivekurs for ungdom 

Et kreativt skrivekurs for ALLE, enten du har en forfatter i magen eller 
slett ikke har tro på at du kan skrive. Kurset er lagt opp på en uformell 
og leken måte som setter hver elevs kreative muligheter og evner i 
sentrum. 

Gjennom forskjellige skriveøvelser, tekster og diskusjoner vil elevene 
skape korte skjønnlitterære tekster. Kurset vil sveipe innom karakter-
bygging, fortelling, kortprosa og poesi. 

Kursleder: Endre Ruset.
I samarbeid med Holmestrandbibliotekene og Hof skole.

Gratis inngang, påmelding til biblioteket

Torsdag 11.11.

10.00 - 14.00

Hof bibliotek 
Voldshagan 2, 3090 Hof

Når vennskap settes på prøve 

Romanen Mine venner av Monica Isakstuen var 
vårens store snakkis. Boka har fått strålende 
anmeldelser, og skal bli til både film og teater. 
Mine venner handler om invaderende vennskap, 
gode gamle vennskap, konfliktfylte vennskap, 
situasjonsbetingede vennskap og ferske vennskap 
som likner besettende forelskelser. 

Hvem makter man å være i møte med alle man 
noensinne har kjent? Og hva slags dramatiske ting 
kan skje den dagen vennskap tar slutt? 

Møt forfatteren i samtale med Mona B. Riise.

Gratis inngang

Torsdag 11.11.

12.00 – 13.00

Larvik bibliotek 
Nansetgata 12, 3256 Larvik  
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Foto: Tove Sivertse

Fra 13 år

Foto: Tom
m

y Ellingsen
Foto: Kristin Svarte
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Festivalforfatter Gro Dahle er en svært produktiv og allsidig 
forfatter. Hun er uredd når det gjelder å behandle vanskelige 
og tabubelagte emner som sinne og andre krevende følelser, 
barns forhold til pornografi og hvordan barn kan oppleve en 
skilsmisse som en form for krig. 

Noen av Dahles bøker som Krigen, Sinna Mann og Søster har 
blitt til egne teaterproduksjoner. Det er teaterproduksjonene 
og tilblivelsen av disse som blir tema denne formiddagen, 
der du møter Gro Dahle i samtale med Simone Thiis. Thiis 
produserer scenekunst og tekster hovedsakelig for barn og 
unge, men også for voksne. Hun er utdannet skuespiller 
og regissør, og har også tatt forfatterutdanning ved Norsk 
barnebokinstitutt. Arrangementet er i samarbeid med 
biblioteket på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.   

Gratis inngang

Kunnskap til lunsj  
– når bok blir teater 

Torsdag 11.11.

14.00 – 14.45

USN, campus Vestfold 
Raveien 215, 3184 Borre

 

Møt forfatter Vigdis Hjorth i en samtale med litteraturkritiker 
Finn Stenstad rett før forestillingen om Bertolt Brecht. Vi er 
stolte av å ha denne produktive og allsidige forfatteren med 
på årets festival. I løpet av samtalen kan du bli bedre kjent 
med mennesket Vigdis Hjorth med sin brede interesse og store 
forståelse for litteraturens mange retninger og vinklinger. 

Gratis inngang

Møte med  
Vigdis Hjorth 

Torsdag 11.11.

18.00 – 18.40

Sanden scene, Bølgen

Vigdis Hjorth forteller om og 
framfører tekster av Bertolt 
Brecht i denne forestillingen. Hun 
kommenterer de kjente og ukjente 
humoristiske og dypt alvorlige 
Brechtsangene som Jørn Simen Øverli 
har gjendiktet og synger på norsk og 
som Ruth Wilhelmine Meyer synger 
på tysk og på sin helt egen måte. 
Musiker og komponist Espen Leite er 
også en del av ensemblet. 

Alt veves sammen til en forestilling 
om Brecht, han som ville revolusjonere 
teateret og verden og som langt på vei 
greide det. Bertolt Brecht har vært og 
er en inspirator for mennesker som vil 
bruke kunsten til å kritisere makta - 
fra Jens Bjørneboe til Elfriede Jelinek 
og som har hatt innflytelse på diktere 
som Inger Hagerup, Halldis Moren 
Vesaas, Jon Fosse og på filmskaperen 
Ingmar Bergman.

Billett kr 50,-

Konsertforestilling:  
Bertolt Brecht – en kynisk 
menneskevenn 

Torsdag 11.11.

19.00 – 20.15

Blåboksen, Bølgen

11.11.

Foto: Line Fresti

Foto: Carl J. Asquini

Foto: Sara Angelica Spelling
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Vi inviterer til en krimkveld med stor K på Kimen!  
Vi starter med et illustrert krimforedrag av 
Knut Nærum med tittelen Norsk kriminal
litteraturhistorie fritt etter hukommelsen. 
Nærum byr også på høytlesing av egne, korte 
krimparodier og noen doser med humor 
underveis.  

Etter foredraget møtes Tom Egeland og Myriam 
H. Bjerkli til samtale om krimsjangeren, ledet av 
Mona B. Riise.

Tom Egeland har utgitt til sammen  
28 bøker og har mottatt en rekke priser for sitt 
forfatterskap, blant annet Rivertonprisen. Egeland 
har dessuten vært president i det krimlitterære 
selskapet Rivertonklubben. Myriam H. Bjerkli 
debuterte som forfatter i 2007, i de senere årene 
har hun fått etablert seg som krimforfatter. Bjerkli 
har også jobbet i forlagsbransjen i mange år. Det 
ligger an til å bli en spennende samtale om krim-
litteraturens allsidige verden sett med norske øyne

Billett kr 50,-

Om du ikke vil vite hvor ferden ender, er seilelivet 
definitivt noe for deg. Dette fikk Fartein & 
Lize Horgar erfare da de solgte hus og hjem, og 
flyttet ombord i Breeze. Uerfarne med seilingens 
praktiske sider visste de lite hva de gikk til, noe 
som med nødvendighet fører til et og annet havari, 
hvilket ikke hindret dem i å gjennomføre den 
store drømmen, nemlig legge utpå, lære underveis 
og ende opp på strender de ikke ante fantes.

Alltid et annet sted er beretningen om et uvanlig 
seileliv, og om andre reiser hvor lite går som 
planlagt. Kanskje handler Alltid et annet sted til 
og med om selveste livsreisen. I boken utforsker 
kaptein og fokkeslask reisen som livsform. Egen 
seilas leses opp mot en omfattende reiselitteratur, 
ikke minst mot det levde livet som har tatt 
forfatteren fra Madagaskar til Karibia, fra Namsos 
til Formentera, på egen kjøl gjennom Frankrikes 
kanaler og Skottlands høyland, til dramatiske 
forlis, i så vel Nordsjøen som Nidelven.  

Gratis inngang

Krim på Kimen
Torsdag 11.11.

19.00 – 20.30  

Storsalen,  Bølgen  

11.11.

Foto: Agnete Brun

Foto: Tor Lindseth

Foto: Kristin Svarte

Foto: Kjetil Andersen

 
Livets seilas – en reiseskildring

Torsdag 11.11.

Galleriet, Bølgen

17.00 – 17.45

Foto: Flyt forlag
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Hvordan er det å være mor til et barn som har valgt å 
bryte med de verdiene og forventningene man har til 
dem? Hvordan er det å oppdra en datter man ikke kjenner 
seg igjen i? Nancy Herz er denne umulige datteren med 
libanesiske foreldre, som trosset normene i foreldrenes 
miljø, og som stod fram i offentligheten som en forkjemper 
for skamløshet og individuell frihet. Hun ble en bejublet 
stemme i den norske offentligheten da hun bokdebuterte 
som medforfatter av boken Skamløs i 2017.

I dette foredraget, basert på boken Skal du ikke gifte deg 
snart? Og alt mamma og jeg burde ha snakket om i stedet, 
nøster Herz opp i både morens og sin egen historie. Vi får 
høre om et betent mor og datter-forhold, som ble verre da 
hun begynte å snakke om frigjøring i offentligheten. Hun 
forteller om hvordan det har vært å vokse opp mellom 
flere kulturer, med en indre konflikt om hvem hun er og 
hvem hun vil være. Hun snakker både om kampen, men 
også om veien til forsoning, og hvordan det å stille alle de 
vanskelige spørsmålene reddet forholdet mellom dem.
I samarbeid med Larvik bibliotek. 

Gratis inngang

Alt mamma og jeg har  
snakket om – en historie  
om kamp og forsoning  

Torsdag 11.11.

19.00 – 20.00

Larvik bibliotek 
Nansetgata 12, 3256 Larvik  
 

Helga Flatland og Kim Leine har begge vakse opp i 
Seljord, og begge har dei gjort litteraturen til sin veg 
her i livet. Kva har denne bakgrunnen å seie for vegval 
og referanse når nye bøker vert til? Kim Leine har 
sidan tenåra budd i Danmark og på Grønland. Det store 
gjennombrotet som forfattar kom med romanen Profetene 
i Evighetsfjorden, som han fekk Nordisk råds litteraturpris 
for i 2013. Den seinaste tittelen på Leines bibliografi er 
Etter åndemaneren, som kjem denne hausten. Leine fekk 
Vestfold og Telemarks litteraturpris for 2020 for sitt samla 
forfattarskap. 

Helga Flatland har hausta mange lovord for sine romanar. 
Ho har sidan debuten motteke ein rekke priser, blant dei 
Tarjei Vesaas’ debutantpris og Bokhandlarprisen. Flatland 
reknast blant dei framste av dei unge norske forfattarane. 
Ho har fått eit stort publikum for måten ho skildrar 
menneskelege prosessar som sorg, tilknytting og oppbrot 
på. Hennes seinaste roman, Et liv forbi, kom hausten 2020. 
Forfattarane i samtale med Anne Spånem. 
I samarbeid med Seljord bibliotek. 

Gratis inngang

På heimebane: 
Kim Leine & Helga Flatland 

Torsdag 11.11.

18.00 – 19.00

Seljord bibliotek 
Nyveg 16, 3840 Seljord

11.11.

Foto: Leikny Havik Skjæ
rseth

Foto: Robin Skjoldborg

Foto: Agnete Brun



11

Et muntert blikk på norsk skihistorie
Torsdag 11.11.

19.00 – 20.00

Tokestua kultursal & kino, Drangedal
Kjørkeveien 9, 3750 Drangedal

Levi Henriksen
Torsdag 11.11.

18.00 – 19.00

Holmestrand bibliotek
Dr. Graaruds plass 2, 3080 Holmestrand

Levi Henriksen er blant våre mest folkekjære 
forfattere, og beveger seg i hele spennet mellom 
det skittenrealistiske og det poetiske. Med sin 
umiskjennelige penn har han gitt liv til et helt 
univers i bygda Skogli, et gjennomgangssted 
forfatterskapet hans. Nå er han aktuell med sin 
nye roman Tolv ord fra Oskar Maier. 

Dette er historien om den brått avsluttede 
kjærligheten mellom Tea Henriksen og tyske 
Oskar Maier, som ble sendt til Østfronten under 
2. verdenskrig. Det er også historien om Teas 
musikersønn som har båret denne fortellinga 
med seg gjennom livet, og om Oskar Maiers 
etterkommere som dukker opp i Kongsvinger 
med alle brevene Tea Henriksen skrev til sin 
kjære Oskar – og en krans til å legge på graven 
hennes. Forfatteren i samtale med Elisabeth 
Kjensli Johansen.

I samarbeid med Holmestrandbibliotekene.

Gratis inngang

Folkeminnegransker og forfatter Thor Gotaas 
forteller om langrenn fra de eldste tider fram til i 
dag, fra kvaeluktende tømmerhoggere til moderne 
skiløpere i kondomdrakter. Dette er historien om 
seige slitere og saftige typer som ga alt i løypa.
Gotaas er særlig opptatt av outsiderne i samfunnet, 
og også de som beveger seg mer enn vanlig, enten 
det gjelder som levemåte eller på fritiden. Gotaas 
gransker det seriøse og det kuriøse i folkelig 
kultur, og kombinerer detaljstudier med lange 
linjer for søke ny historisk innsikt. Dette har 
resultert i en rekke bøker, blant annet om skisport, 
løping og norske utedoer.

I samarbeid med Drangedal bibliotek.

Gratis inngang

11.11.

Foto: Ole Magnus Kinapel

Foto: Jørn Hauganfoto Kristensen
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11.11.

Håvard Rem er en av våre mest folkekjære poeter og en 
prisvinnende forfatter. Simen Rem er en erfaren musiker 
som har turnert hele Europa og USA. Sammen utgjør de 
duoen Rem & Rem, far og sønn, musikk og poesi, bok og 
album.

I hele ti år har de turnert landet med konserter bestående 
av sterk lyrikk og musikk. Deres nyeste samarbeid tar 
utgangspunkt i Håvards siste lyrikksamling Almanakk. 
Boka som inneholder 365 dikt, ett dikt for hver dag 
gjennom året, er allerede trykket i flere opplag. I år har 
fjorårets bok blitt til musikkalbumet Almanakk, som er 
produsert av Simen. Ta imot en musikalsk hyllest til livet, 
slik livet virkelig er!

Billett kr 100,-

Konsert: Rem & Rem
Torsdag 11.11.

20.30 – 22.00

Sanden scene, Bølgen

Foto: Marthe Vannebo
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12.11.
FREDAG

Bli med inn i hodet på tegneserieskaper Jonas A. 
Larsen! Han har gitt ut sin 2. bok i serien CLUE 
hvor han lager tegneserie etter den populære  
krimserien til Jørn Lier Horst. Jonas forteller om 
jobben som tegneserieskaper, og sammen med 
publikum tegner han live på scenen. 

Gratis inngang

Fredag 12.11.

9.00 – 9.40

Galleriet, 
Bølgen Fra 9 år

CLUE – fra bok 
til tegneserie 

Med to utgivelser på kort tid har Nina Borge 
gjort seg bemerket som en av de beste og mest 
interessante ungdomsbokforfattere i landet. Nina 
er fra Sandefjord og tar turen til nabobyen for å 
fortelle om sin siste bok, Outlaster, en historie 
om å ikke takle skolen, men også om vennskap, 
lagånd og gaming. 

Gratis inngang

Outlaster – den 
som holder ut 

Fredag 12.11.

10.00 – 10.40

Bølgen 2   

Fra 13 år

Slem
Fredag 12.11.

11.30 – 12.10

Bølgen 3   

Fra 3 år

Anda har lyst til å leke med noen av de andre 
dyrene i skogen. Men hun får bare lov til å se på 
dem. Hun føler seg veldig ensom, og blir sint. 
Ingen skal få behandle noen på den måten. Nå 
vil hun hevne seg, nå vil hun være like slem som 
de er! Men er det en god idé? Veronica Salinas 
er forfatter og skuespiller som har reist over hele 
landet for å lese høyt for barn, og med historien 
om den lille anda inviterer hun til samtale om 
vennskap, tilskuerrollen og mobbing.

Gratis inngang

Sjøormen Ruffen og dragen Hamayoko er så 
lykkelige. De skal nemlig snart bli foreldre. 
Familien venter spente på at egget i alle regnbuens 
farger skal klekke. Men en mørk natt kommer det 
en ubuden gjest til øya de bor på, og dagen etter er 
egget forsvunnet! Det blir en dramatisk jakt som 
fører Ruffen helt til London, og med gode hjelpere 
settes redningsaksjonen i gang!

Forestillingen varer i 40 minutter.

Gratis inngang

Ruffen:  
Det store  
eggrøveriet 

Fredag 12.11.

kl. 11.00 og kl. 13.00

Bølgen 1  
Fra 5 år

Foto:  Lise Reng
Foto: Cappelen Dam

m

Foto: Solveig Firing Lunde
Foto: Frida Vige Helle
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Det grådige hjertet – kåseri om 
forfatter Bjørg Viks liv og virke

Fredag 12.11.

12.00 – 13.00

Blåboksen, Bølgen

Lars Vik er skuespiller og dramatiker, men er 
også Bjørg Viks sønn. I flere år har han arbeidet 
med biografien om morens liv og forfatterskap. 
Få norske forfattere har satt preg på sitt samfunn 
i samme grad som Bjørg Vik. Gjennom elleve 
novellesamlinger og fem romaner, i tillegg til en 
lang rekke skuespill, tematiserte hun kvinners liv 
som ingen andre.

I en varm skildring av sin mor leverer Lars 
Vik et ærlig og nært portrett av forfatteren, 
samfunnsaktøren og privatmennesket Bjørg Vik, 
bygget på hennes dagbøker, brev og utallige 
samtaler med de som omga henne. I spennet 
mellom liv og diktning trer det frem et menneske 
av uvanlig format, med store ambisjoner og stort 
gjennomslag. Men den viser også suksessens pris.
Lars tegner et helt og nært bilde av en elsket 
forfatter, en engasjert feminist, og en sammensatt 
mor. 

Gratis inngang

I Giftpillen viser Øyvind Strømmen 
hvordan konspirasjonsteorier 
ødelegger sosiale relasjoner, huler ut 
samfunnskritikken og erstatter den med 
blinde fiendebilder. 

De tar oppmerksomheten vekk fra 
viktige debatter om virkelige problemer, 
fører til at politisk engasjement kveles i 
avmaktsfølelse og forvandler frustrasjon 
over samfunnsutviklingen til hat og 
ekstremisme. Og i siste instans truer 
konspirasjonsteoriene demokratiet.  
I samarbeid med Holmestrandbibliotekene. 

Gratis inngang

Konspirasjonsteorier
Fredag 12.11.

14.00 – 15.00

Sande bibliotek 
Revåveien 20, 3070 Sande i Vestfold

12.11.

Foto: Dag Jenssen

Foto: Thor Brødreskift
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Hva skriver iranske forfattere om, og hvilke temaer er iranske 
journalister opptatt av? Vi har bedt tre iranere om å gjøre oss 
klokere. De er bosatt i Vestfold og Telemark i forbindelse med 
Fribyordningen, der forfulgte forfattere og journalister får vern 
og muligheter til å utføre sitt arbeid. Nasim Nazari og Masoud 
Ghadim Fallah (Skien) er forfattere. Moloud Hajizadeh (Larvik) 
er journalist. De samtaler med Basim Mardan, som jobber med 
Midtøsten-spørsmål i PEN International, om litteratur, politikk 
og flukt.

Gratis inngang

After-Work-Quiz med  
Anne Gaathaug 

Nå kan du teste kunnskapene dine 
om litteratur! Vår quizmaster er 
Anne Gaathaug, en av Norges mest 
anerkjente quizmastere. Hun har 
fast quiz-spalte i Klassekampen, og 
har utgitt en rekke quizbøker. 

Ta med deg venner og kolleger til 
Bølgen denne ettermiddagen og 
lag dere litterære quizlag til Annes 
spørsmål i litteraturens tegn.  

Dørene åpner kl 15.00, quiz starter kl 17.00

Gratis inngang

Fredag 12.11.

17.00 – 19.00

Sanden scene, Bølgen 

Fredag 12.11.

16.00 – 17.00

Galleriet, Bølgen

Iran: litteratur & politikk 

Aon Raza Naqvi fra Larvik har vært redaktør for boken  
Third Culture Kids som handler om å vokse opp mellom 
kulturer. I denne antologien deler 30 mennesker sine historier, 
bekjennelser, kunstuttrykk og kloke ord som til sammen skaper  
et portrett av et flerkulturelt Norge. Aon kommer til oss for å  
løfte fram unike bilder fra det flerkulturelle Norge.

Gratis inngang

Fredag 12.11.

16.30 – 17.30

Larvik bibliotek
Nansetgata 12, 3256 Larvik

Å vokse opp mellom kulturer 

Fra 13 år

12.11.

Foto: Privat

Foto: Michael Akam

Foto: Per Albrigtsen

Foto: Arne Olav Hageberg
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Det er spor av musikk i praktisk talt alle Levi 
Henriksens bøker. Det er ikke tilfeldig, for han har 
en over gjennomsnittet stor interesse for musikk. 
Ikke bare for låtene og platene, men også for 
mytene og fortellingene. 

Den amerikanske country-bautaen Johnny Cash har 
en helt spesiell plass hos Levi. Og igjen er det ikke 
bare musikken som fascinerer, for Johnny Cash 
som person byr på et vell av fortellinger om både 
storhet og fall. Alltid på de utstøttes side. Hvem var 
egentlig Johnny Cash?

Gratis inngang

Fredag 12.11.

18.00 – 18.30

Galleriet, Bølgen 

Levi Henriksen om Johnny Cash

Etter braksuksessen med fjorårets Tollak til 
Ingeborg, løsner Stavanger-forfatteren håndbrekket 
for et etterlengtet nytt bind i Teksas-serien. I dette 
originale universet overrumpler Tore Renberg med 
empatisk, humoristisk og freidig penn idet han 
geleider oss inn i Stavangers skyggesider. Publikum 
vet at å se Tore Renberg live er en opplevelse 
ganske utenom det vanlige- her blandes opplesning, 
standup og musikk i en særegen form hvor både 
latter, ettertenksomhet og tårer får sin plass. 

Velkommen til en annerledes kveld med Renbergs 
Tekstbehandlings duo. Gitar: Alexander Flotve

Billett kr 100,-

Fredag 12.11.

19.00 – 20.30

Larvik bibliotek  
Nansetgata 12, 3256 Larvik

En kveld med Tore Renberg-duo 

12.11.

Foto: Jørn Magnar Kristensen

Foto: Signe Christine Urdal
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 The Johnny Cash Roadshow
Fredag 12.11.

19.00 - 21.00 

Storsalen, Bølgen 

Johnny Cash, amerikaneren med den forførende 
barytonstemmen underholdt en hel verden i over 
50 år, og regnes som en av de største innen både 
country- og rock and roll-sjangeren.

På dette tribute-showet tas du med på en reise inn 
i det musikalske universet til Johnny Cash, fra 
starten på 1950-tallet og fram til 2002, året før han 
døde. På reisen får du gjenhør med sanger som, 
Ring of Fire, Walk the Line og ikke minst duettene 
Jackson og If I Were a Carpenter mellom Johnny 
Cash og kona June Carter.

The Johnny Cash Roadshow, frontet av prisbelønte 
singer/songwriter Clive John, gjenskaper med 
forbløffende nøyaktighet hvordan det var å være på 
et ekte Cash show. I tillegg til fullt band møter vi 
også Emily Heighway som June Carter.

Billett fra kr 400,- til 470,-

12.11.
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LØRDAG

Skogens konge

Du vet sikkert at elgen kalles 
skogens konge? Men visste 
du at elgen kniper øynene 
igjen hvis du klør den bak 
øret, at pelsen lukter hest 
og at det egentlig er ganske 
enkelt å temme elg? 

Forfatter Line Halsnes har 
skrevet bok om elgen! Hun 
deler sin kunnskap og beste 
elgtips med deg! Etterpå kan 
du være med på verksted, for 
Line har med elgbæsj som 
forvandles til flotte smykker! 
Påmelding til verkstedet via 
biblioteket, maks 30 plasser. 

Passer for barnefamilier

Gratis inngang

Lørdag 13.11.

12.00 – 12.40

Larvik bibliotek
Nansetgata 12, 3256 Larvik

Herman Wildenveys Poesipris 2021

Herman Wildenveys poesipris ble delt ut for første gang i 1996, og har 
blitt delt ut hvert år siden den gang. I 2021 overrekkes denne gjeve 
poesiprisen til en foregangskvinne innen norsk poesi, nemlig Gro Dahle. 
Ifølge prisens statutter skal prisen tildeles en lyriker eller en formidler 
av lyrikk. Gro Dahle er en solid ambassadør på begge felter.

Prisen overrekkes av Herman Wildenveys datter Hanna Wildenvey.
Alle som mottar Herman Wildenveys poesipris, får velge seg et dikt til 
Poesiparken i Larvik. Umiddelbart etter utdelingen vil det bli avduking 
av prisvinnerens dikt Hvem er det som venter.   

Gratis inngang

Lørdag 13.11.

12.00 – 12.45

Sanden scene, Bølgen

13.11.

Foto: Line Fresti

Foto: Observatoriet
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13.11.
Søster - dikt av Gro Dahle

Lørdag 13.11.

13.30 – 14.15

Blåboksen, Bølgen

En hyllest til søsterskapet, fremført av skuespiller Simone Thiis 
sammen med musiker Frøy Aagre

Her er dikt om samhold og støtte, og om krangel og slåssing.  
En søster kan være nær, men også fraværende. En søster er 
dobbelt så mye som ingen søster. Diktene tar for seg for seg 
forholdet mellom søsken, om avhengighet, savn, rivalisering, 
ensomhet, kjærlighet og hat. Det handler om livet.

Simone Thiis og Frøy Aagre har samarbeidet på scenen før. 
Første gang i 2002 da de spilte søstrene Virginia Woolf og 
Vanessa Bell i en musikkteater-forestilling. Det er snart 20 
år siden og i dag står de sammen på scenen igjen med Gro 
Dahles dikt om søstre. En poetisk hyllest til søsterskapet og til 
festivalforfatter Gro Dahle. 

Gratis inngang

Utdeling av Riksmålsforbundets 
litteraturpriser 2021

Lørdag 13.11.

13.00 – 14.00

Sandefjord bibliotek 
Sandefjordsveien 3, 3208 Sandefjord 

Riksmålsforbundets litteraturpriser deles ut hvert år for fremragende bruk av riksmål/moderat bokmål,  
både i kategorien voksenlitteratur og barne- og ungdomslitteratur. 

Litteraturprisen har blitt delt ut årlig siden 1957, og går til forfattere av enten et skjønnlitterært eller 
faglitterært verk som utgis det aktuelle året. Tidligere prisvinnere er blant annet Jens Bjørneboe, Harald 
Sverdrup og Karin Bang. Fjorårets prisvinnere var Kirsten Holtmon Resaland og Astrid Nylander Almaas  
for Helt ærlig – om hvordan vi henger sammen og Karin Fossum for Bakom synger døden.
 
Arrangement i samarbeid med Riksmålsforbundet og Sandefjord bibliotek.

Gratis inngang

Foto: Haslien Fotografene
Foto: Carsten Aniksdal
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Lene Ask er aktuell med tegneseriebøkene O bli hos meg 
(2021), og har også skrevet Kjære Rikard (2014). Begge er med 
misjonærbarna som hovedpersoner. Fartein Horgar har skrevet 
fem bøker om den dansk-norske slavehandelen i Vest-India, og 
er selv misjonærbarn. Men hvem eier misjonærbarnas historie? 
Forfatterne presenterer sine bøker og samtaler med Steinar 
Engeland. Musikkinnslag ved Fartein Horgar.

I samarbeid med Vestfoldarkivet i anledning Arkivdagen 2021, 
som har temaet barn i arkivet. Billetter via Bølgen

Gratis inngang

Bok & arkiv  
– om misjonærbarnas historie 

Lørdag 13.11.

14.00 – 15.00

Hvalfangstmuseet, Sandefjord
Museumsgata 39, 3210 Sandefjord

13.11.

I år deles litteraturprisen for Vestfold og Telemark 
fylke ut for andre gang, og i 2021 går den til 
poet Tone Hødnebø fra Tønsberg. Hun har utgitt 
en rekke diktsamlinger siden debuten i 1989, 
og har også stått for gjendiktning på norsk 
av sentrale lyrikere som Emily Dickinson og 
Anne Carson. Forfatteren har mottatt en mange 
prestisjefulle priser i løpet av sitt forfatterskap, 
mens dette året blir det altså en velfortjent heder på 
«hjemmebane». Prisvinner Hødnebø møter du  
i samtale med festivalsjef Aase Wivestad. 

Gratis inngang

Lørdag 13.11.

14.30 - 15.15

Blåboksen, Bølgen

Møte med prisvinner Tone Hødnebø 

Foto: Julie Pike
Foto: Trine Melhuus

Foto: Rolf M. Aagaard
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13.11.

I 2007 ble Mengele Zoo kåret til tidenes beste norske bok. Etter dette har flere bøker kommet til, og han er nå 
aktuell med romanen Den grønne øya. Nygårdshaug har et fascinerende, i særklasse originalt og utfordrende 
forfatterskap å vise til. Han er en forfatter som viser stor vilje og evne til å gå sine egne veier for å løse opp 
stivnede virkelighetsoppfatninger. Gert Nygårdshaug samtaler med Anne Gry Gudmundsdotter.
I samarbeid med Nome bibliotek

Billett kr 100,-

Lørdag 13.11.

17.00 – 18.00

Nome bibliotek
Ulefossgata 2, 3830 Ulefoss

Tett på Gert Nygårdshaug

Foto: Michael “Akam
1k3” Angeles

Foto: Steinar Engeland

Foto: Torkil Storli

Foto: Julie Pike

Foto: Kam
illa Lindstrand

Foto: Stig N. Andersen

Larvik feirer 350 år som by og i anledning byjubileet inviterer vi til samtale 
mellom ulike stemmer. Hvordan er det å bo i denne byen? Med oss har vi 
fotografene og journalistene Torgeir Wittersø Schanke og Kristian Bålsrød, 
og forfatterne Aon Raza Naqvi og Ida Lórien Ringdal. Alle er nært knyttet 
til byen og med hver sine historier å fortelle. Kristian Bålsrød flyttet tilbake 
til hjembyen i 2014, og i høst er han aktuell med utstillingen Vær her nå, 
en fotojournalistisk utstilling i anledning byjubileet. Aon Raza Naqvi er 
redaktør for boken Third culture kids, der han har samlet over 30 ulike 
historier og portretter om det flerkulturelle Norge. 

Ida Lórien Ringdal er forfatter fra Larvik og vil presentere sin poesi. 
Torgeir Wittersø Schanke, mangeårig journalist, fotograf og forfatter, vil 
lede samtalen om hva Larvik har betydd og betyr for samtaledeltagerne. 

Gratis inngang

Lørdag 13.11.

16.00 - 17.00 

Sanden scene, Bølgen  

Levd liv i Larvik  
– et møte med 
noen fra byen
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13.11.

Skuespiller og artist Sven Henriksen er den eneste artisten som har fått lov til å oversette Tom Waits tekster til 
norsk. Hvordan har han gått fram, og hvorfor har disse tekstene så stor tiltrekningskraft på oss? Da Henriksen 
ga ut plata Rød pust vakte det både begeistring og harme fra puristene. I første del av arrangementet forteller 
Henriksen om denne prosessen. 

Andre del starter kl. 20.00. Larvik Storband har i mange år hatt et sterkt forhold til Tom Waits. De vakre 
melodiene og sterke tekstene gjør rennesteinspoesien, jazzen, bluesen og rocken fra Waits til et mørkt og 
sterkt, men vakkert univers. Bandet har valgt låter fra hele Waits sin karriere, og satt dette sammen til en 
konsert der man får dypdykk ned i hans røykfylte verden av whisky, kvinner, religion, liv og død, lengsel  
og livsglede. 

Guro von Germeten og Trond Ytterbø er kveldens vokalister. Guro von Germeten, «hun med det lille 
røde trekkspillet» er et fyrrig låtunivers med stor sans og respekt for Tom Waits.Trond Ytterbø, frontmann 
i Notodden Bluesband har et slags «bluesy»brorskap til Waits. Musikalsk leder er André Kassen. Sven 
Henriksen er gjestevokalist på Her i gata vår (In the neighborhood). Arrangementet er i samarbeid med 
Larvik kommune. 

Gratis inngang 

Lørdag 13.11.

19.00 – 21.30

Storsalen, Bølgen

Tom Waits  
med Larvik storband  

Foto: Lars Solbakken

Foto:  Erlend Mikael Sæ
verud

Foto:  HLfoto
Foto:  Kirsti Toresdatter Biseth
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13.11.

Forfatter Stian Johansen fra Skien og 
artist John Olav Hovde fra Brevik har de 
siste årene lekt seg med ideen om å forene 
Johansens tekster med Hovdes musikk. 
Hovde skriver låter inspirert av Johansens 
tekster, Johansen skriver tekster inspirert 
av Hovdes låter. I februar 2021 ga de ut  
sin første singel, Den som ikke gråter nå  
er dau. 

Denne kvelden har de med seg Gøran 
Grini på tangenter, Christian Skaugen på 
trommer og perkusjon og Halvor Nordal 
Strand på bass og elektronikk.  

På repertoaret står en blanding av dikt og 
rock, inspirert av amerikansk musikk som 
Wilco, R.E.M. og Tom Waits.

Gratis inngang

Lørdag 13.11.

21.00 – 23.00

Larvik mikrobryggeri 
Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik

Diktrock med Stian Johansen,  
John Olav Hovde & Band 
Liksom

Med Elling på Festiviteten
Lørdag 13.11.

Kl. 17.00 og 19.30

Festiviteten, Larvik
Storgata 44, 3256 Larvik

Romanfiguren Elling kan du møte via to filmer i 
Festivitetens nyrenoverte lokaler. Elling vises først, 
deretter vises filmen Mors Elling. I festsalen rigges det til 
kinovisning i kaféoppsett. Oppmøte senest 15 minutter 
før filmstart. Gratisbilletter må hentes ut på forhånd via 
Bølgens billettsystem.

Dette er et samarbeid mellom Kimen litteraturfestival, 
Bølgen Kulturhus og Festiviteten i Larvik, og er en hyllest 
til Larviks forfatter og æresborger Ingvar Ambjørnsen. 
Filmene og lokalene gjør stas på Elling, som har fått  
Kafé Elling oppkalt etter seg på Festiviteten.

Gratis inngang

Foto: Marie Sjøvold

Foto:  Kai Hansen
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14.11.

SØNDAG

Ila Auto har blitt kalt lokomotivet i norsk 
bluegrass, og det er få band som kan 
matche energien deres på scena. 

Bandet har rykte på seg for alltid å gi 
publikum noe ekstra. En humørfylt 
festbombe, enten de spiller for voksne 
eller barn. Passer for barnefamilier. 

Billett kr 80,- (voksne), kr 50,- (barn)

Maria Kjos Fonn ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris og 
mottok Aschehougs debutantstipend for novellesamlingen Dette har 
jeg aldri fortalt til noen i 2014. Romanen Kinderwhore kom ut høsten 
2018. Den fikk strålende kritikker, er oversatt til flere språk og ble 
blant annet nominert til Brageprisen og P2-lytternes romanpris.  

I fjor utkom den kritikerroste romanen Heroin chic hvor vi får høre om 
både spiseforstyrrelser, dop og en tilsynelatende helt normal oppvekst 
via hovedpersonen Elise. 

I år debuterte Elisabeth Thorsen med romanen Komposisjoner av lys. 
Romanen følger en teolog og hennes familie et år under pandemien. 
Boka gir fragmentariske gløtt inn i tankeverdenen til en prest som 
tviler, et menneske som mangler tro på seg selv og egne evner til 
omsorg. Forfatterne møtes til en samtale om litteratur, livet og jakten 
på lyset og troen på en bedre tilværelse sammen med sokneprest  
Carl-Ove Fæster.

Gratis inngang

Jakten på livets lys 
Søndag 14.11.

15.00 - 16.00   

Bølgen 3

Foto: Morten Henden Aam
ot

Foto: Eigil Korsager
Foto: Oda Berby

Ila auto 
Søndag 14.11.

14.00 – 14.45

Storsalen, Bølgen
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14.11.

PROTEST: Bob Dylan – sanger for en prøvet verden 
«I have a dream» forkynte Martin Luther King fra podiet ved Lincoln 
monument i 1963. Sammen med han sto den unge sangpoeten Bob Dylan 
som omskapte drømmen om en forandret verden til rytme og vers. 

I år fyller multikunstneren og Nobelprisvinneren i litteratur, Bob Dylan, 
80 år og sangene fortsetter å komme. Forfatter Alf van der Hagen 
presenterer et utvalg av Dylans mest visjonære låter under overskriften 
PROTEST. Sangene er oversatt til norsk av Jan Terje Christoffersen og 
urfremføres i Tønsberg domkirke av Torgeir Waldemar Engen med band. 
Det er sanger om håp for en prøvet verden. 

Konserten er i samarbeid med Tønsberg domkirke og Tunsberg 
bispedømme.

Billett kr 250,- og ved inngangen via ViPPS

Avslutningsforestilling 
Søndag 14.11.

19.00 – 20.15 

Tønsberg domkirke 
Storgaten 53, 3126 Tønsberg

Foto: Trude Eng

Foto: Julia Marie Naglestad
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Susanna  
– Baudelaire & Piano 

Søndag 14.11.

19.00 – 20.30    

Blåboksen, Bølgen

14.11.

Artisten Susanna Wallumrød er kritikerrost og prisbelønt, og har tidligere 
gjort suksess med tonesettinger av etterkrigspoeten Gunvor Hofmo. 

Denne gangen er det modernisten Charles Baudelaire og hans en gang 
forbudte samling Flowers of Evil som har fascinert Susanna og ført til en 
symbiose av hennes musikk i samklang med diktene til den franske poeten 
fra 1800-tallet. 

Sangene fremføres i nedstrippet format av Susanna ved pianoet,  
slik de har blitt til. 

Billett kr 200,-

Foto: Martin Rustad Johansen
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K i m e n  l i t t e r a t u r f e s t i v a l  v a r  
f r a m  t i l  o g  m e d  2 0 1 9  k j e n t  s o m  

L i t t e r a t u r u k a  i  V e s t f o l d . 

K i m e n  f o r t s e t t e r  d e r  L i t t e r a t u r u k a  s l a p p ,  
s o m  V e s t f o l d  o g  T e l e m a r k 

f y l k e s k o m m u n e s  å r v i s s e  l ø f t  f o r 
l i t t e r a t u r  o g  y t r i n g s f r i h e t . 

L i t t e r a t u r e n  s e t t e r  
o s s  i  b e v e g e l s e . 
F r a  n o e .  T i l  n o e .



K i m e n  l i t t e r a t u r f e s t i v a l  t a k k e r  f o r  s a m a r b e i d e t !

T A K K  F O R  B E S Ø K E T !
V e l k o m m e n  t i l b a k e  t i l  n y e  

l i t t e r æ r e  o p p l e v e l s e r  i  2 0 2 2

Sandefjord bibliotek

Den norske kirke Larvik bibliotek Riksmålsforbundet

Hvalfangst museet

Mikrobryggeri

Drangedal bibliotek

Litteraturhuset i  SkienLarvik kommune

Seljord kommune


