Troms har lest nordnorsk
Nå er kampanjen Troms leser nordnorsk historie. Kampanjen var en del av Bokåret 2019-prosjektet
som var støttet av Nasjonalbiblioteket. Engasjementet har vært stort i hele fylket, både på
bibliotekene og blant lesere. Bibliotekene har hatt utstillinger med foreslåtte titler og lesere har blitt
kjent med mangfoldet av litteratur om Nord-Norge og bøker skrevet av forfattere fra Nord-Norge.
Noen har lest så mange bøker at de har levert inn lesekort og dermed er med på konkurransen, men
vi er helt sikker på at veldig mange flere lesere har blitt gjort oppmerksomme på at det fins masse
god litteratur fra og om Nord-Norge som de ikke kjente til, selv om de ikke fikk lest fem bøker som
skulle til for å kunne levere inn lesekort. Og da er det viktigste målet oppnådd!

Lenvik bibliotek

Sørreisa bibliotek
Nå skal vi feire litteraturen og vinnerne med en bokfest på Tromsø bibliotek kl. 18-20 den 29.januar!
Vi inviterer til bokfest for å markere avslutning av kampanjen Troms leser nordnorsk. Til bokfesten
har vi invitert forfatterne Inga Ravna Eira og Marit Andreassen som skal lese fra sine bøker. Det blir
også bokprat om utvalgte gode leseropplevelser og trekning av vinnere.
Program:
Kl. 18.00 – 18.10 Velkommen
Kl. 18.10 – 18.30 Inga Ravna Eira – opplesning
Kl. 18.30 – 18. 50 Trekking av premier – kommunevis
Kl. 18.50 – 19.00 Pause
Kl. 19.00 – 19.20 Mari Andreassen – opplesing

Kl. 19.20 – 19. 40 Bokprat – diverse godbiter
Kl. 19.40 – Trekking av hovedpremie
Først trekkes en vinner av bokgavekort a kr 400 i hver kommune. Deretter trekkes vinner av
hovedpremien som er reise, to dagers opphold og deltakeravgift til en av de nordnorske
litteraturfestivalene, blant alle som har levert inn lesekort.
Bokfesten blir også streamet slik at bibliotekene kan vise arrangementet i sine lokaler eller folk kan
følge det hjemmefra.
Streamingen skjer via Tromsø bibliotek sin Youtube-kanal: https://www.youtube.com/user/trmsbib
Når streamingen er i gang så skal det være bare å trykke på DIREKTE eller rett på bildet, så er man
inne og kan se det som streames.
Velkommen skal dere være!

