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Programleder fra Sandøya skal intervjue lokale kulturpersonligheter

Boka som endret dem
NRK-veteranen Steinar Nielsen fra Sandøya er engasjert som
programleder for en
serie arrangementer
ved bibliotekene på
Sørlandet utover
vinteren og våren.
Olav lOftesnes

olav.loftesnes@tvedestrandsposten.no
959 42 653

Inspirasjonen til arrangementene Nielsen skal lede er hentet
fra Hans Olav Brenners TV-program «Brenners bokhylle».
Det handler selvsagt om bøker, nærmere bestemt hvilke
bøker som har gjort stort inntrykk, eller nærmest endret livene, til kjente kulturpersonligheter.
Nielsen skal lede arrangementene ved flere av bibliotekene. Det starter i Arendal nå i
februar. Senere kommer arrangementet to ganger til Tvedestrand, i mars og april.
I mellomtiden har Nielsen
besøkt bibliotekene i Grimstad,
Froland og Flekkefjord.

Jon Gelius
Arrangementet har fått navnet
«Boka jeg vil dele med deg», og
går ut på at to eller fire gjester
fra bibliotekets eget nedslagsfelt inviteres til å velge en bok
som har gjort inntrykk på dem,
og som de skal fortelle om foran publikum i samtale med
programlederen.

PROGRamLeDeR: Mediemann med interesse for bøker. Steinar Nielsen er hyret inn av flere biblioteker på Sørlandet, deriblant biblioteket i
FOtO: OLav LOFteSneS
Tvedestrand, til å intervjue lokale kulturpersonligheter.
Til arrangementet i Arendal
torsdag 7. februar, har Steinar
Nielsen invitert tidligere NRKkollega Jon Gelius, kulturredaktør i Fædrelandsvennen,
Karen Kristine Blågestad, forfatter og nevropsykolog Bjørg
Øygarden og biblioteksjefen i
Arendal, Ola Eiksund.
Hvilke bøker de har valgt, er

VI BYGGER

SLIK

DU
ØNSKER

en hemmelighet helt frem til
intervjuet finner sted.

Lokale kjendiser
Tvedestrand bibliotek får altså
besøk av programmet i to omganger, med to gjester hver
gang.
Her har Nielsen invitert pensjonist Kari Øvernes, som tidli-

gere har vært tannlege og aktiv
politiker i Tvedestrand, og skoleelev Klara Abelone Svalheim,
som blant annet har stiftet en
egen klubb for dyrking av fantasy-litteratur.
Neste par ut er Anne-Line
Henriksen og Halvard C. Hanssen, som begge er forfattere og
profilerte journalister.
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Tette lagercontainere
i alle størrelser

nRK-veteran
Steinar Nielsen har tidligere
vært journalist i Aftenposten
og redaktør for NRK Sørlandet.
Fra 2007 til 2017 jobbet han i
NRK-ledelsen på Marienlyst.
Han er nå freelancer innen programledelse og medierådgving.
Nielsen har bodd på Sandøya
siden 1981.
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