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Skrekk og
fryd for unge
Ungdommelig
aggresjon og rap sto
sentralt i ungdomsbokgildet på Union
Scene.

på Union Scene fredag,
for å få med seg det nyeste
og mest spennende på litteraturfronten for ungdom.

ANBEFALE. Ungdomsbokgil-

det er etter hvert blitt en fast
I løpet av Litteraturuka får til- post i programmet under Littehørerne innblikk i mange ulike raturuka. Og for hvert år har
litterære genre.
interessen tatt seg stadig mer
Men de som skal anbefale bøker opp.
til ungdom, føler de vet for lite
- Det er mye bra som blir proom
denne
dusert
for
genren. Derungdom.
Det
er
mye
bra
som
for
var
Derfor er det
blir produsert for
bibliotekapositivt at vi
rer, ansatte ungdom.
har
denne
Vera Grønberg Aubert, rådgiver muligheten å
på bibliotek
og lærere i
presentere et
ungdomsskolen og på videregå- utvalg av ungdomslitteraturen
ende samlet på tilhørerbenken for dem som skal anbefale den

– for personlig service

’’

STRØMPEDAG
DEMONSTRASJON TIRSDAG 23. OKTOBER
kl. 10-17 ved sykepleier Lisbeth Valen

Vi har MEDIVEN
KOMPRESJONSSTRØMPER
og REISESTRØMPER.
NYHET: MEDIVEN MOTION
sportsstrømper (ribbestrikket)
Mediven Travel Reisestrømper og
Mediven Motion sportsstrømper
Før 320,-

Mediven reisestrømper er eneste strømpe som
er klinisk testet mot blodpropp på reise!

Siden 1938

på øvrige Mediven produkter
(ut denne uken)

videre, sier rådgiver Vera Grønberg Aubert ved Buskerud fylkesbibliotek.

DEBUTANT. I løpet av fredag
ble rundt 30 nye ungdomsbøker
presentert på Union Scene.
En ungdomsbok som har fått
svært god omtale er «Kaoskrigeren» til den ferske forfatteren
Annette Münch (26).
Fra scenen ga hun tilhørerne
et innblikk i hvordan hun ble
forfatter og et utdrag fra boken.
- Da jeg var ferdig med
videregående, hadde jeg ikke
peiling på hva jeg ville bli. Derfor fant jeg ut at et år på folkehøyskole kanskje ville være noe
for meg. Mens vennene mine
skulle studere i Australia, Hawaii og Thailand, stakk jeg til
Toten et år. Jeg ble litt usikker
på om jeg virkelig dreit meg ut
med dette valget, men det viste
seg å være et av de beste valgene jeg har tatt. Der kunne jeg
være meg selv, starte helt på
nytt og oppsummere hvem jeg
var. Det var også på Toten jeg
begynte skrivingen for alvor,
forteller debutforfatteren med
stor innlevelse.
Publikum ble også dratt med,
da hun leste fra sin egen bok.
Münch har også inngått et samarbeid med Aslak «Alis» Hartberg i «Klovner i Kamp», som
ble svært inspirert av boken.
Alis har derfor skrevet tekster,
med bakgrunn i boken, som ble
spilt i en fin kombinasjon med
opplesning fra «Kaoskrigeren».
INGVILL DRÆGNI
ingvill.dregni@dt.no

Det lønner seg
Å TIPSE
DrammensTidende
KAOSKRIGER. Den ferske forfatteren Annette Münch (26) leste
et utdrag fra debutboken sin «Kaoskrigeren», under
Ungdomsbokgildet på Union Scene.
FOTO: INGVILL DRÆGNI

Fastrenteinnskudd
Bind sparepengene og få ekstra høy rente!
Fastrentesparing er risikofritt, og vi garanterer deg samme gode rente for hele perioden.
Minste sparebeløp er 25.000 kroner.
Bindingstid 6 måneder: 5,45% *
Bindingstid 12 måneder: 5,65% *
Bindingstid 24 måneder: 5,45% *
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat - Det kan lønne seg!
telefon 02291
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* Gjeldende rentesatser uke 43

Vit at vi er her

