
  



PROGRAM 

Mandag 27. juni 
 

Fra 11.00 Mingling og kaffe 

 

11.15-12.00 Å skrive for scenen: Tekstens muligheter.  

Tale Næss, Siri Broch Johansen om tekst og scenekunst. 

Therese Bakkevoll er samtaleleder. 

 

12.00-13.15 Lunsj på FINNs artistrestaurant, Thon Hotell (Bar Bassit). 

 

13.15-15.15 Tre parallelle workshops:  

Ved ankomst skriver du deg inn på ønsket workshop. NB! Påmeldte forfattere og 

bibliotekansatte har førsteprioritet. 

 

Formidlingskompetanse for forfattere med Aina Basso (Maks 10 personer) 

Må vi vere sirkushestar?  I det tradisjonelle forfattarmøtet møter lesarane 

forfattaren, som kjem med boka si for å lese og fortelje – men er dette nok for 

dagens publikum? Korleis når vi fram til potensielle lesarar som er vande med å ha alt 

lett tilgjengeleg gjennom ymse strøymetenester, og som sjekkar mobilen annakvart 

minutt? Held det framleis at det «er forfattaren sjølv som les», eller må vi lage show 

og vere sirkushestar for å fenge eit moderne publikum? 

 

Å formidle nordnorsk litteratur i bibliotekene med Signe Fløystad Aune.  

Å lese bøker om og fra sin egen landsdel kan skape tilhørighet og stolthet, men også 

bidra til økt integrering. Som ny i Norge kan det være kjekt å lese om stedet man har 

kommet til, og når vi leser litteratur som ser landsdelen vår utenfra, får vi et nytt 

blikk på oss selv. Men det kan være vanskelig å vite akkurat hva nordnorsk litteratur 

er og hvordan vi kan formidle den. Signe Fløystad Aune leder samtale og workshop 

om muligheter og utfordringer, og om verktøyene som finnes for å formidle 

nordnorsk litteratur. 

 

Digitale fellesskap på tvers av geografiske avstander med Kaja Kvernbakken.  

Det er lett å føle seg ensom og kjenne på at man ikke strekker til, uansett om du er 

den eneste bibliotekansatte i mils omkrets, eller sitter alene foran tastaturet og 

forsøker å samle sammen nok gode ord til å lage en bok. I denne workshopen skal vi 

legge grunnsteinene for å bygge gode fellesskap på nett, når Kvernbakken leder oss 

gjennom oppgaver og samtaler for å gjøre det lettere for oss holde kontakt og løfte 

hverandre opp og frem. 

 

15.30-16.30 Utdeling av Bibliotekprisen for Nord-Norge 2021  

Ytringsfrihetens kår: Samtale mellom Kjersti Løken Stavrum og Arne O. Holm.  

Arrangør: Norsk bibliotekforening Nord ved Kjell Gunnar Nilsen Moen  

 

16.30-17.00 Biblioteket som demokratisk arena.  



Steinar Engeland om ytringsfrihet, Fribyforfattere og bibliotek. 

 

18.00  Middag på FINNs artistrestaurant, Thon Hotell (Bar Bassit). 

 

20.00-22.00 Litterær vår 

Arrangør: Norsk Forfattersentrum Nord-Norge. Se eget program. 

Tirsdag 28. juni 
 

10.00-10.45 Hva er nordnorsk litteratur?  

Miniforedrag av Henning Howlid Wærp med rom for samtale. 

 

11.30-12.00 Utdeling av arbeidsstipend ved Ronald Wærnes, fylkesråd for økonomi og kultur i 

Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Stipend til en skjønnlitterær voksenbokforfatter bosatt i Nord-Norge 

Stipend til en forfatter av barne- og ungdomslitteratur bosatt i Nord-Norge 

 

12.00-13.00 Lunsj på FINNs artistrestaurant, Thon Hotell (Bar Bassit). 

 

13.15-14.15 Stipendmottakerne i samtale med Henning Howlid Wærp & Solgunn Solli. 

 

14.30-15.00 Bok- og kulturbussen feirer 20 år 

Sted: SNN-parken (parkeringsplassen ved UiT Norges arktiske universitet) 

  Se eget program. 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/events/748233696516854


Om bidragsyterne i programmet 

Tale Næss   Norsk forfatter og dramatiker bosatt i Tromsø. 

Juho-Sire / 

Siri Broch Johansen Samisk forfatter, dramatiker, sanger og språkarbeider fra Tana 

Therese Bakkevoll Forfatter fra Tromsø med bakgrunn fra Forfatterstudiet i Tromsø og Litterær 

gestalting i Gøteborg. Driver også med scenekunst og performance, og 

romandebuterer på Samlaget i 2023. 

Aina Basso Norsk forfatter, historiker og dreven formidler. Hun har blant annet skrevet 

ungdomsromanen Inn i elden, om heksejakt i Finnmark. 

Signe Fløystad Aune  Rådgiver ved fylkesbiblioteket i Finnmark, med ansvar for 

Finmarksbiblioteket: Ei samling litteratur om og fra Finnmark, Nordkalotten 

og Barentsregionen.  

Kaja Kvernbakken Skjønnlitterær forfatter og oversetter med bakgrunn fra forlag. Hun lager 

podkasten Praksisprat, talkshowet Superheltskolen, og har produsert flere 

skrivekurs, og skrivefellesskap på nett. 

NBF Nord Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og 

bibliotekbrukere. NBF Nord jobber for biblioteksaken i de nordnorske 

fylkene. Kjell Gunnar Moen-Nilsen er styreleder. De står for program og 

innhold under utdelingen av Bibliotekpris Nord. Kjersti Løken Stavrum er 

styreleder i Norsk PEN og leder av ytringsfrihetskommisjonen. Arne O. Holm 

er journalist og ansvarlig redaktør for High North News.  

Steinar Engeland  Ansatt på fylkesbiblioteket i Vestfold og Telemark og jobber blant annet med 

Fribyforfattere og herunder ytringsfrihet, forfattere og bibliotek. 

Bibliotekpris Nord Prisen tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som 

har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre 

biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet og består av diplom og kr 10 000 til 

faglig utvikling. 

Litterær vår Norsk Forfattersentrum Nord-Norges formidlings-konsept som skal bidra til 

økt synlighet for bøker skrevet av aktive forfattere bosatt i Nord-Norge. 

Henning Howlid Wærp Norsk litteraturforsker, kritiker og forfatter bosatt i Tromsø. Han er med i 

årets jury for arbeidsstipendene. 

Solgunn Solli Litteraturkritiker, debattant og litteraturformidler fra Alta. Hun jobber som 

bibliotekar ved Stormen bibliotek i Bodø. Hun er med i årets jury for 

arbeidsstipendene. 

Stipendmottakere En forfatter som skriver skjønnlitteratur for voksne og en forfatter som 

skriver skjønnlitteratur for barn og ungdom. Begge er bosatt i landsdelen og 

har søkt arbeidsstipend i år. De er valgt ut av en jury blant 38 søkere, basert 

på innsendt tekst. Mottakeren får et diplom og kr 100 000 til å jobbe videre 

med sine prosjekter. 



Praktisk informasjon 
 

Harstad bibliotek:  Havnegata 3, 9404 Harstad 

Lunsj og middag:  FINNs artistrestaurant er på Thon Hotell (Bar Bassit).  

Sjøgata 11, 9405 Harstad. 

Dersom du er påmeldt forfatter/bibliotekansatt er det bestilt og betalt lunsj 

og middag for deg etter ønsker i påmeldingsskjema. Vi gjør oppmerksom på 

at du selv må betale for drikke til maten. 

Reisestøtte For spørsmål om reisestøtte, kontakt Marit Laland: marlal@nfk.no   
 

 

Litteraturstrategi for Nord-Norge (2022-2025) 
 

Litteraturstrategi for Nord-Norge 2017-2021 ble vedtatt i de nordnorske fylkestingene som del av 

Den nordnorske kulturavtalen. I 2021 ble strategien revidert, vedtatt og videreført for perioden 

2022-2025. Strategien forvaltes av de nordnorske fylkesbibliotekene, og arbeidet ledes av Nordland i 

2022-2023. 

Det er satt av årlige midler til to arbeidsstipend, et bransjetreff og søkbare stimuleringsmidler. 

Fra 2017-2021 var arbeidet med litteraturstrategien også del av et prosjekt med støtte fra 

Nasjonalbiblioteket for å skape varige strukturer for samhandling mellom litteraturmiljø og bibliotek, 

med utgangspunkt i strategien. 

Restmidlene fra dette prosjektet gjør det mulig å gi økt støtte til deltakerne i årets bransjetreff. 

 

Bransjetreffet er planlagt av de nordnorske fylkesbibliotekene i samarbeid med Nordnorsk 

forfatterlag og Norsk Forfattersentrum Nord-Norge.   

mailto:marlal@nfk.no

