Rjukan bibliotek

RJUKAN
LITTERATUR-

FESTIVAL
2. og 3. nov. 2018
Fredag 2. november

Bjørn Ingvaldsen besøker mellomtrinnet på skoler i Tinn i et samarbeid mellom Kulturskolen/Den Kulturelle
Skolesekken og Biblioteket. Ingvaldsen har en imponerende bokproduksjon bak seg og hans varemerke er humor.
Steder:
Rjukan kino
Tid: kl. 09.00 og 10:15
Atrå barne- og ungdomsskole
Tid: kl. 12.05

KUNSTUTSTILLING 2.-4. nov.
Kunstnere representert på årets festivalutstilling er:
Anne-Rose Stumpf
Ågot Kvåle
Solveig Rudshavn
KATie Hagen
Sted: Kinogalleriet

Åpning: kl. 16.00

Salgsutstilling

FORFATTERE/FOREDRAGSHOLDERE
Jan Kristoffer Dale
Vi varmer opp til den offisielle åpninga med forfatter Jan Kristoffer Dale, vinner av Tarjei Vesaas debutantpris 2016
for novellesamlinga Arbeidsnever. Han mottok Språklig Samlings pris i 2017.
Sted: Rjukan bibliotek, Lesesalen
Tid: kl. 17.00
FESTIVALÅPNING
ved biblioteksjef Tine K. Andersen og Tinns ordfører Bjørn Sverre Birkeland. Utdeling av Dialektprisen 2018. Sang
ved Anne Karin Omli og Heidrun Midtbøen.
Sted: Rjukan bibliotek, Lesesalen
Tid: kl. 18.30
Tove Nilsen debuterte som forfatter i 1974, men slo for alvor gjennom med Skyskraperengler i 1982. I de siste
bøkene har hun skrevet om sine møter med mennesker og kultur på Kreta. Hun har vunnet flere priser bl.a. Språklig
Samlings pris i 1990. I samtale med Randi Mossing.
Sted: Rjukan bibliotek, Lesesalen
Tid: kl. 19:00
Finn Bjelke, popquiz og bokbad. Bjelke kjent fra NRK-radioprogrammene Popquiz og Herreavdelingen fra i høst
fra Radio Vinyl, bokbades av Knut Erik Jakobsen om sin nye bok Gammel for første gang. Kvelden fortsetter med
quiz fra popmusikkhistorien.
Sted: Rallarhuset
Tid: kl. 20.30
Pris: kr. 150,NATTKINO
Rjukan kino viser to filmer for ungdom seint på kvelden/natta.
Halloween
Tid: kl. 23.00
Gratis popcorn og baconcrisp!

Pris: kr. 100,-

Lørdag 3. november
Ragnar Dybdal vil ta for seg særtrekka ved tinndialekten, det lokale talemålet. Dybdal har hovudfag frå
Universitetet i Oslo 1979 med tittel: «Gamalt tinnmål jamført med talemålet i dag». Lektor ved Rjukan videregående
skole frå 1984 til 2004. Var tilsett som medarbeidar på Tinn Museum/Norsk Industriarbeidermuseum fra 2004 til
2016. Har skrive fleire bøker og hefte med lokalhistoriske emne og halde foredrag i ulike samanhengar.
Sted: Rjukan bibliotek, Lesesalen
Tid: kl. 13:00
Jenny Fossum Grønn skal foredra om dei små språka i Norden. Grønn er rådgjevar i Enhet for plan, landbruk og
miljø i Tinn kommune og er busett med familien på fjellgarden Gunleiksrud i Tessungdalen. Der driver ho
steinovnsbakeriet "Høgt heva" - eit namn ho fekk Språkrådets diplom for i 2017. Ho har hovudfag i nordisk språk og
litteratur.
Sted: Rjukan bibliotek, Lesesalen
Tid: kl. 14:00
Igor Dunderovic leker musikalsk med sitt nye morsmål. Dunderovic og Fetterne gav i 2013 ut plata Ali Baba og
Lille lam på Etnisk Musikklubb. Dunderovic er fra Sarajevo, Bosnia og kom til Norge i 1992. Har master fra NTNU.
Sted: Rjukan bibliotek, Lesesalen
Tid: kl. 15:00
Helene Uri er språkforsker og kom tidligere i høst ut med boka Hvem sa hva? : kvinner, menn og språk. Hun har
skrevet flere fagbøker. Debuterte med voksenromanen Dyp rød 315 i 2001. Hun har siden skrevet flere romaner med
gode kritikker og er oversatt til 14 språk.
Sted: Rjukan Admini
Tid: kl. 16:30
Aasne Linnestå gav vinteren 2018 ut diktsamlinga Hu. På Admini vil hun snakke om samlinga og lese og
synge/kvede utvalgte dikt. Linnestå er født og oppvokst på Rjukan. Hun har skrevet i flere genre. Hun mottok nylig
Amalie Skram-prisen som ifølge statuttene skal gå til «en kvinnelig, skjønnlitterær forfatter som skriver i Amalie
Skrams ånd».
Sted: Rjukan Admini
Tid: kl. 17:30
Ketil Bjørnstad har i de fire siste bøkene skrevet om 1960-, 1970-, 1980- og 1990-tallet i serien Verden av i går
og holder nå på med 90-åra. Øystein Haugan er bokbader for anledningen. Bjørnstad og Haugan er begge født i april
1952 og har mange felles referansepunkter. Etter bokbadet vil Bjørnstad holde en minikonsert på Rjukanhusets
stolthet, Bösendorfer-flygelet.
Sted: Rjukanhuset, Storesal
Tid: kl. 19:30
Pris: kr. 150,Arrangementer som holdes samme helg som litteraturfestivalen:
KINOENS DAG
ARKIVDAGEN
Sted: Rallarhuset

lørdag 3. nov. blir det filmvisning fra morgen til kveld for alle aldersgrupper . Halv pris på
kinobillettene
NIA, Vemork er ansvarlig for det årlige arrangementet Arkivdagen som avvikles 3. nov.
Tittel på programmet er: Hjemmefra og til arkivet – bevaring av arvesølvet.
Tid: 15:00 – 17:00
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