
 NYTT I HØST: 
Hamsunsenterets leseklubb!
Vi ønsker å lese Hamsuns bøker på 
nytt, sammen med dere – skoleelever, 
pensjonister, alle litteraturinteresserte! 
Ofte tror man at man kjenner en bok 
godt, - inntil man diskuterer boka sam-
men med andre og deler leseropplevel-
ser eller spørsmål man ikke finner svar 
på. Da viser de fleste bøker seg fra nye 
sider. Alle får garantert utbytte av å lese 
sammen med andre. 
Plan for Hamsunsenterets bokklubb:  
En bok pr. halvår leses, først ute er 
Landstrykere (1927). Start med å lese, 
og få noen innspill fra oss underveis. Så 
møtes vi 17. november på Hamsunsen-
teret for samtale og fordypning. 

• Deltagelse i bokklubben er gratis. 
• Landstrykere selges med 20% avslag 
i bokhandelen på senteret i oktober–
november 2022.

Påmelding: 

OKTOBER
04.10 kl. 11.30 
Leselunsj: høytlesning på Hamarøy 
bibliotek fra Landstrykere ved Lars 
Magnus Krogh Utne og Solveig Hirsch. 
(Egen mat /gratis te og kaffe på 
biblioteket).

Sted: Hamarøy bibliotek

3.–14.10
Bookbare arkitekturvandringer 
I forbindelse med høstferieukene i Sør- 
og Nord-Norge tilbys bookbare arkitek-
turvandringer alle hverdager. Gi beskjed 
om det kommer barn med i vandringen, 
så tilpasses opplegget. 

I vandringen får man et innblikk i arkitekt 
Steven Holls fortolkning av Hamsuns 
tidligste romaner. Hvordan påvirker dette 
bygget oss og fortolker Hamsuns liv og 
forfatterskap?

Alle barn som kommer til Hamsun- 
senteret i høstferien, kan bidra på kunst- 
prosjektet til Hamsunsenteret. Tegningen 
blir en del av en kunstutstilling i kaféen.

Booking senest dagen før til:
lars.magnus@nordlandsmuseet.no

Sted: Hamsunsenteret

14.10 kl. 19.00–22.00
Litterær pub på Bygdetunet.
Per Knutsen-kveld. 
I august døde forfatteren Per Knutsen, 
som var oppvokst på Hamarøy. Vi 
minnes forfatterskapet hans ved at Lars 

Magnus Krogh Utne med flere leser 
utdrag fra Knutsens bøker. Arrange-
mentet er åpent og gratis, og det blir 
barservering. 

Sted: Teodor med brokk pub 

14.10 kl. 11.00–12.00
Fortellerstund «Blant dyr» 
av Knut Hamsun
Vi inviterer til fortellerstund i Æventyr-
salen. Her får man høre fortellingen om 
guttene Knut, Hans og reinsimla som blir 
med dem hjem en dag. Arrangementet 
er åpent og gratis, og barna som er med 
får gratis kakao i Kafé Sult etterpå. Al-
fred baker kanelsnurrer, sånn at de som 
får lyst på noe attåt, kan kjøpe seg det.

Sted: Æventyrsalen

31.10 kl. 17.30
Halloweenfeiring på Bygdetunet 
Hamsunsenteret inviterer alle barn til 
aktiviteter og smågrøss på bygdetunet 
på Oppeid. Her får du møte rare og 
spennende skapninger, det gjemmer 
seg også søtsaker rundt omkring. På 
kvelden blir det en grøsserfilm i Ting-
salen. De som tør, er velkomne til å bli 
med!  

Sted: Handelsgården Breidablikk

NOVEMBER
17.11 kl. 19.00–21.00
Hamsunsenterets leseklubb

Vi møtes for å dikutere Landstrykere, 
stille spørsmål, dele leseopplevelser og 
lære noe nytt.

Sted: Kafé Sult på Hamsunsenteret

24.11 kl. 19.00
Foredrag «Imot institusjonen»
Ingri Løkholm Ramberg, Ph.D. fra UiT, 
analyserer tre mer eller mindre selvbio-
grafiske litterære verk: Amalie Skrams 
Professor Hieronimus og På Sct. Jørgen 
(1895) og Knut Hamsuns Paa gjen-
grodde Stier (1949). Arrangementet 
strømmes.

Sted: Æventyrsalen

26.11 kl. 11.00–15.00
Jul på tunet
Åpent hus på Bygdetunet med kafé og 
aktiviteter for alle. Arrangeres i samar-
beid med Mellombygda Lokalutvalg mfl. 

Sted: Handelsgården Breidablikk

DESEMBER
13.12–16.12
Julelunsj i Kafé Sult
Lokale bedrifter kan bestille julelunsj for 
de ansatte i Kafé Sult. Her får deltakerne 
tradisjonell julemat, norsk og svensk i 
skjønn forening. De får servert bjørkesaft 
med mjødurt, og blir kjent med Hamsuns 
forhold til jul. Barndommens feiring med 
døla-tradisjoner, senere en omflakkende 
ungkarstilværelse med løsere forhold til 
jul. Til slutt hjortetakk og fokus på Marie 
og Knuts familiejul. Lunsjen skal gi et 
avbrekk fra hverdagen, en pause fra 
stress og mørketid, slik også “Gamle 
Tor” i Jul i Åsen gjør når han legger fra 
seg arbeidet på julekvelden. 

Sted: Hamsunsenteret
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