Barnebokforum 2020

Tid:
Sted:

Onsdag 11. november, kl. 08:30-15:00
Kommunestyresalen, Rådhuset i Tromsø

Program
0830-0845

Velkommen og utstilling av årets bøker

0845-0945

Barnebøker v/ Siri Larsen

0945-1000

Pause

1000-1100

Fagbøker for barn v/Lise Forfang Grimnes

1100-1115

Pause

1115-1145

Samiske barne- og ungdomsbøker v/Edel Olsen

1145-1230

Lunsj

1230-1330

Bildebøker v/ Nina Nordal Rønne

1330-1345

Pause

1345-1445

Ungdomsbøker v/Ragnhild Malfang

1445-1500

Avslutning og vel hjem!

Arrangementet er et samarbeid mellom:
Troms fylkesbibliotek
Tromsø bibliotek og byarkiv
Avdeling for oppvekst og utdanning, Tromsø kommune

Årets forelesere

Siri Larsen er bibliotekar. Hun har i tillegg barne- og
ungdomslitteratur fra UiA og nettstudier i samtidslitteratur for
barn- og ungdom ved NBI. Siri jobber som bibliotekar på
Deichman, anmelder sporadisk for Barnebokkritikk.no, og har
holdt foredrag for barnehageansatte og foreldre i ulike
barnehager om betydning av å lese høyt for barn.
Fotokred: Drifa Gudmundsdottir

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.

(Magikon forlag). Nina har i tillegg flere års
arbeidserfaring fra bokhandel.hun med
bildeboken «Tiloversmari», og i 2017 kom hun med sin
andre bildebok «Grå» (Magikon forlag). Nina har i tillegg
flere års arbeidserfaring fra bokhandel.
Fotokred: privat

Edel Olsen, 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.

