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Onsdag 12.09 kl. 18-19.30 Kr 150

Gjennom et prisme
Forfattermøte

poiana Issopo Anne Gjeitanger og 
Gine Cornelia pedersen har en lik 
tilnærming til det å skrive, de kobler 

seg på noe som er større enn dem selv. på hvilken måte vil komme 
frem under samtalen, ledet av Liselotte Steinwender.

Fredag 31.08 kl. 18-20 Fri entré

Jeg vet at du hører meg
Novellekveld med Liselotte Steinwender

Hvordan oppstår noveller? Vi inviterer til reflek- 
sjon og du får høre utdrag fra novellesamlingen. 
Signert bok kan kjøpes.

Høstprogram

Onsdag 05.09 kl. 17.30-19.30 Kr 50

A room with a view 
Åpen mikrofon

Har du tanker om små eller store ting i 
livet? personlig, samfunnsmessig, universelt? 
Her kan du si eller synge det i en uformell 
setting og delta i samtaler som oppstår rundt 

bordet. Ta kontakt og meld deg på i forkant hvis du vil bidra.

Shared Reading 
Lesesirkel 

Teksten blir utdelt, lest høyt og diskutert.  
passer for alle og uten forberedelser for deg. 
enkel bevertning.  

Torsdag 06.09 kl. 18-19.30 Kr 50

Shared Reading 
Lesesirkel 

Teksten blir utdelt, lest høyt og diskutert.  
passer for alle og uten forberedelser for deg. 
enkel bevertning.   

Torsdag 20.09 kl. 18-19.30 Kr 50

Lørdag 08.09 kl. 12-13.30 Kr 200

Salt på øyet
Les dikt!

Arrangementet ønsker å spre gleden ved å lese  
dikt. For å bli med må du kjøpe diktsamlingen hos 
eT eGeT rOm. Sammen vil vi lese og samtale om  
diktene. Første lyriker ut er Hanne bramness med 

«dikt i utvalg». «Les dikt!» er ved may Haraldsen og Kirsten muhle.  
prisen inkluderer diktboken og enkel bevertning.

Et 
EgEt 
rom

Litteratur for alle
H ø S T p r O G r A m  2 0 1 8

Lørdag 22/søndag 23.09 kl 10-17.30 kr 1800

Skrivekurs - kom i gang!
Skriving – håndverk og prosess

Du lærer om igangsettere, skriveteknikker og 
prinsipper. Du trenger ingen forkunnskaper eller 
skriveerfaring. et ønske om å skrive er alt som skal 
til.12 undervisningstimer. påmelding hos Liselotte.

O K T O b e r

Shared Reading 
Lesesirkel 

Teksten blir utdelt, lest høyt og diskutert.  
passer for alle og uten forberedelser for deg. 
enkel bevertning.   

Torsdag 11.10 kl. 18-19.30 Kr 50

Lørdag 20.10 kl.12-13.30 Kr 200

At menneskene ble synlige
Les dikt!

Arrangementet ønsker å spre gleden ved å lese 
dikt. For å bli med må du kjøpe diktsamlingen 
hos eT eGeT rOm, sammen vil vi lese og sam-

tale om diktene. «Les dikt!» er ved may Haraldsen og Kirsten muhle. 
prisen inkluderer diktboken og enkel bevertning.

eT eGeT rOm
Kongensgate 37, bakgården, 3211 Sandefjord. Tlf: 93 22 30 40

Instagram: Litteratur_for_alle



N O V e m b e r D e S e m b e r

fo r t s .  O K T O b e r

Shared Reading 
Lesesirkel 

Teksten blir utdelt, lest høyt og diskutert.  
passer for alle og uten forberedelser for deg. 
enkel bevertning.   

Torsdag 08.11 kl. 18-19.30 Kr 50

Shared Reading 
Lesesirkel 

Teksten blir utdelt, lest høyt og diskutert.  
passer for alle og uten forberedelser for deg. 
enkel bevertning. 

Torsdag 22.11 kl. 18-19.30 Kr 50

Shared Reading 
Lesesirkel 

Teksten blir utdelt, lest høyt og diskutert.  
passer for alle og uten forberedelser for deg. 
enkel bevertning.   

Torsdag 25.10 kl. 18-19.30 Kr 50

Lørdag 03.11 kl.12-13.30 Kr 200

Glass, ironi og Gud
Les dikt!

Arrangementet ønsker å spre gleden ved å lese 
dikt. For å bli med må du kjøpe diktsamlingen hos 
eT eGeT rOm, sammen vil vi lese og samtale om 
diktene. «Les dikt!» er ved may Haraldsen  

og Kirsten muhle. prisen inkluderer diktboken og enkel bevertning.

Onsdag 24.10 kl. 18-19.30  Kr 100

Gjennom et prisme 
Forfattermøte

Line Nyborg har gitt ut fire romaner og er godt 
i gang med sin femte. Under dette forfatter- 
intervjuet ledet av Kirsten muhle, vil hun fortelle 
om hvordan hun har utviklet karakterene i  
romanene sine og dele sine beste skrivetips! 

Onsdag 07.11 kl. 17.30-19.30 Kr 50

A room with a view 
Åpen mikrofon

Har du tanker om små eller store ting i 
livet? personlig, samfunnsmessig, universelt? 
Her kan du si eller synge det i en uformell 
setting og delta i samtaler som oppstår rundt 

bordet. Ta kontakt og meld deg på i forkant hvis du vil bidra.

Lørdag 17./søndag 18.11 kl 10-17.30 kr 1800

Skrivekurs - kom i gang!
Skriving – håndverk og prosess

Du lærer om igangsettere, skriveteknikker og 
prinsipper. Du trenger ingen forkunnskaper eller 
skriveerfaring. et ønske om å skrive er alt som skal 
til.12 undervisningstimer. påmelding hos Liselotte. 
Deltakere fra september får 10% rabatt. 

Torsdag 15.11. kl. 18-19.30 Kr 100

Dager i stillhetens historie
Foredrag om alderdom og demens 
i skjønnlitteraturen

I skjønnlitteraturen finner du gode beskrivelser 
av alderdom og demens. I dette foredraget 
av Kirsten muhle får du høre om de gode 

skjønnlitterære bøkene om emnet. Du vil få med deg en litteraturliste 
med korte beskrivelse av bøker om emnet. Litteraturlisten er utarbeidet 
av Linn Steier.

Lørdag 01.12. kl 12-13.30 Kr 50

Poesi i byen
Sandefjords poeter

byen er full av poesi. Vi har invitert noen av byens 
diktere som vil lese for oss - for nytelse, ettertanke  
og kanskje inspirasjon? Du kan kjøpe en diktbok  
eller to også. 
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Shared Reading 
Lesesirkel 

Teksten blir utdelt, lest høyt og diskutert. 
passer for alle og uten forberedelser for 
deg. enkel bevertning.  

Torsdag 06.12  kl. 18-19.30 Kr 50

Lørdag 15.12 kl.12-13.30 Kr 100

Dikt og Lars Ellings malerier
Dagdrøm

may Haraldsen og Kirsten muhle velger ut og leser 
dikt inspirert av Lars ellings malerier. Vi viser fram 
Lars ellings malerier på lysbilder, samtidig som vi 
leser diktene. Kaffe/te.

Levd liv - skrivegruppe for eldre
I samarbeid med Nygård sykehjem ved Kristin Gaute-
stad. Vi takker for støtten fra Anders Jahres Humanitære 
Stiftelse for gjennomføring av prosjektet.

Steinwender Tekst
liselotte@steinwender.no
mobil 97 09 18 77
steinwender.no

Kirsten Muhle Litteratur
kirstenmuhle@hotmail.com
mobil 93 22 30 40
kirstenmuhle.no


