Barnebokforum 2018
Tid: Onsdag 12. desember, kl. 08:30-15:30
Sted: Scandic Grand hotell, Storgata 44, Tromsø

Deltakeravgift: 500.- (inkl. lunsj)
Påmelding innen 3. desember i kursportalen

Program
0830-0845

Velkommen og mulighet til en kopp kaffe/te

0845-0945

Bildebøker v/Stina Langlo Ørdal

0945-1000

Pause

1000-1100

Barnebøker v/Mari Moen Hofsve

1100-1130

Nye samiske barne- og ungdomsbøker
v/Edel Olsen, samisk bibliotektjeneste i Troms

1130-1215

Lunsj

1215-1245

Formidlingsforedrag v/Lise Forfang Grimnes

1245-1345

Faktabøker for barn v/Mari Moen Hofsve

1345-1400

Pause

1400-1500

Ungdomsbøker v/Lise Forfang Grimnes

1500

Avslutning og vel hjem!

Arrangementet er et samarbeid mellom:
Troms fylkesbibliotek
Tromsø bibliotek og byarkiv
Fag- og utviklingsenheten i Tromsø kommune

Årets forelesere

Fotokred: Bjørn Tumyr

Stina Langlo Ørdal (f. 1974 Trondheim) er illustratør og bildebokforfatter, bor med mann, 2
barn i Asker. Hun illustrerer fra sin kontorplass i sentrum av Oslo. Utdannelse som illustratør
har hun fra Kingston University UK. Stina jobber med illustrasjon for ulike målgrupper, men
har mest erfaring med illustrasjon for barn i form av bildebøker, illustrerte bøker og
undervisningsbøker. Hun skriver og illustrerer også egne bildebøker og gav ut sin første
bok, «Prinsesse Aasta» på Bloomsbury childrensbooks i England i 1999. Hennes siste bok
«Dagen utanfor» kom i 2017 på Skald forlag.

Fotokred: Marit Joranger, Akershus fylkeskommune

Mari Moen Holsve jobber som forfatter og har studert litteraturvitenskap på UiO. Hun
skriver grøss og fantasy for mellomtrinn og ungdom, og har de siste fire årene skrevet
fortellingen til den digitale lesekampanjen Sommerles.
Mari har turnert på mellomtrinnet i mange år med Den kulturelle skolesekken. Hun er i
tillegg nestleder i NBU (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere).

Fotokred: Anja Ivanowitz

Lise Forfang Grimnes er forfatter og forteller. Hun er fra Oslo, men bor i Nannestad. Siden
2003 har hun reist med forestillinger for Den kulturelle skolesekken og vært kursholder i
ulike prosjekter for ungdom. Hun debuterte som forfatter i 2014 med
romanen Kaoshjerte (Aschehoug). Oppfølgeren Blodskraft kom i 2016. Grimnes har en
master i pedagogikk fra UiO som omhandler muntlig fortelling i ungdomsskolen. Tidligere var
hun navnet bak bloggen Knirk som lenge holdt koken som en av de mest leste bokbloggene i
Norge. Hun leser jevnt mye, og er en engasjert forkjemper for ungdomsboka.

Edel Olsen er leder for samisk bibliotektjeneste i Troms. Hun har i en årrekke presentert nye
utgivelser på samisk for barn og ungdom på barnebokforum som arrangeres i Troms.

