
PROGRAM  

ULLENSAKER BIBLIOTEK  



Barnas Favoritter  
med åpning av Litteraturfestivalen 2018 
    Lørdag 20. oktober kl. 11.00 Jessheim bibliotek 

    Konsert og eventyrstund i samarbeid med  
    Ullensaker kulturskole.  
    Åpning av Litteraturfestivalen i Akershus ved  
    biblioteksjef Eli Wilhelmsen. Fri entré!                         

 

Pulverheksa møter Otto monster 

    Lørdag 20. oktober kl. 14.00 Jessheim bibliotek 

    Forfatterbesøk med Ingunn Aamodt og Jon Ewo. Hva  

    skjer når to av Norges mest kjente barnebokfigurer  

    møtes?! Passer for barn fra 5 år. Fri entré! 

 

Livet, døden og klovnen 

    Mandag 22. oktober kl. 09.30 Kløfta bibliotek 

             kl. 12.00 Jessheim bibliotek 

    Møt forfatter, skuespiller og klovn Elisabeth Helland  

    Larsen. For inviterte skoleklasser! 

 

Kokotopia med Simon Stranger 

    Tirsdag 23. oktober kl. 10.00 Kløfta bibliotek 

           kl. 12.00 Jessheim bibliotek 

    Verdenshistorien – den helt utrolige, og ganske sanne  
    historien. Forfatterbesøk med Simon Stranger 
    For inviterte skoleklasser! 



Framtid på flukt ved Guro Sibeko  

    Onsdag 24. oktober kl. 10.00 Kløfta bibliotek 

           kl. 12.00 Jessheim bibliotek  

    Et besøk fra framtiden - en flyktning fra 2045. Kanskje er 

    det en advarsel, kanskje et rop om hjelp, kanskje et håp. 

    For inviterte skoleklasser! 

 

Ingeborg Refling Hagen - en feiret dikter 

    Onsdag 24. oktober kl. 19.00 KaffeDilla/Kløfta bibliotek 

    En reise i forfatterskapet og mennesket Ingeborg Refling 

    Hagen ved formidler Valborg Sirnes.  

    Inngang kr. 100,- inkl. kaffe og kaker.  

 

Sedsvoll feriekoloni - tilbake til fordums prakt 

    Torsdag 25. oktober kl. 13.00 Jessheim bibliotek 

    Rådgiver for kulturminnevern i Ullensaker kommune  

    Christine Haakstad forteller om arbeidet med å bringe 

    feriekolonien tilbake til fordums prakt. Fri entre! 

 

Bokbad med Helga Flatland 

    Torsdag 25. oktober kl. 19.00  

    OBS! Kulturbanken Kreti og Pleti  

    Det moderne menneskets utfordring. Møt den  

    prisvinnende forfatteren Helga Flatland i  

    samtale med Vanja Øyrås. Fri entre! 



Hele uka: 

 Bruktboksalg i foajeen utenfor Jessheim bibliotek 

 Amnesti: Vi stryker purringene for alt materiell som blir levert  

under Litteraturfestivalen. 

Litteraturfestivalen i Akershus er et unikt samarbeid mellom  
fylkesbiblioteket og alle folkebibliotekene i Akershus. I løpet av  

festivaluken kan publikum i alle aldre glede seg over 100 litterære  
arrangement på bibliotekene. Litteraturfestivalen i Akershus arrangeres 

hvert år, siste uken av oktober. 

Følg med på www.litteraturfestivalen-akershus.no og se alle  
arrangementene som tilbys 

Teddybjørnens dag 

    Fredag 26. oktober kl. 11.00 Kløfta bibliotek 

    Vi feirer alle teddybjørners fødselsdag med eventyr  
    og sang. Passer for barn i barnehagealder. 
    Barnehager bes melde seg på. Fri entre! 
 

Lesestund for barn 

    Torsdag 25. oktober kl. 11.00 Kløfta bibliotek   
    Lørdag 27. oktober kl. 12.00 Jessheim bibliotek 

    Vi leser eventyr, billedbøker, rim og regler. Passer for 
    barn fra 3 til 6 år. Fri entre! 
 

Magisk show med Tryllemette 
     Lørdag 27. oktober kl. 14.00 Kløfta bibliotek 

    Tryllemette tryller for barna med duer, kanin og mye  
    annet spennende. Bill. kr. 65,- 


