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Deler sin bokopplevelse
Fire kjente frolendinger skal
spørres ut om hvilken bok
som har gjort mest inntrykk
på dem. Dette skjer på biblioteket neste uke.

– Hvilken bok har gjort et spesielt inntrykk på deg?
Det spørsmålet har Gunn
Beathe Boye, Henning Håkedal, Solveig Oveland og Grete
Askland fått av biblioteket.

– Arrangementet er, i forståelse med NRK, bygget på
ideen bak NRK-programmet
«Brenners bokhylle». Journalist og tidligere redaktør for
NRK Sørlandet, Steinar Nielsen, skal være programleder og
intervjue de fire på biblioteket,
forteller Helga
– De fire gjestene som Froland bibliotek har invitert, har
bokinteressen felles, ellers har
de ulik bakgrunn, oppsummerer bibliotekets dyktige sjef
om kveldens tema.

Samling

Hund og kjøkke

BAARD LARSEN

– Snart kan du møte dem i biblioteket og få svaret. De fire er
invitert med på arrangementet
«Boka jeg vil dele med deg»
som finner sted på en rekke
bibliotek på Agder gjennom
vinteren og våren, sier Helga
Byttingsmyr ved biblioteket.
Gjestene, fra bibliotekets
eget nærmiljø, skal velge en
bok som har gjort særlig inntrykk på dem, eller som har
betydd mye for dem personlig.
– Det kan være den første
store bokopplevelsen eller en
skjellsettende leseopplevelse
senere i livet, røper Helga Byttingsmyr om arrangementet.

NRK

De fire frolendingene blir intervjuet om bokvalgene sine
foran publikum i biblioteket.

MED: Solveig Oveland, her avbildet i en annen sammenheng, forteller om sin bokopplevelse.

Solveig Oveland er musikkterapeut, kunst- og uttrykksterapeut og sexolog. Hun sier om
seg selv at hun er nysgjerrig
på mennesker, lyd og stillhet.
Gunn Beathe Boye er født
og oppvokst på Tromøy, driver
Froland hundepensjonat, har
hester og bøker som hobby.
– Noen bøker er som gode
venner, de kan leses om og om
igjen. Andre kan fascinere slik
at det er umulig å legge dem
fra seg før slutten er nådd, sier
Grete Askland, som er pensjonert lærer.
– Med stadig mindre tid til
lesing, er det viktig å prioritere, sier Henning Håkedal,
som driver eget firma med salg
av storkjøkkenmaskiner.
Hvilke bøker de fire har
valgt, røpes onsdag 6. mars.
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