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KULTUR

Tips ØP på telefon 800 82000

Stoff, bilder og tips innen kultur, uteliv og underholdning sendes på e-post til redaksjonen@op.no

LES DA VEL

Bibliotekets Siri Vollebekk
presenterer ukens boktips for
barn, ungdom og voksne.

Bok: «Folkelesnad» av
Agnes Ravatn.
Agnes Ravatn
har lest seg
gjennom 80
norske ukeblader og resultatet har
blitt tankevekkende og morsom lesing. Boka er delt inn i
kapitler etter type blader hun
tar for seg, for eksempel mannfolkblader og alternative blader. Hva er det som lokker en
million nordmenn til bladhyllene uke etter uke?
Eskapisme og selvpisking
lenge leve!
Musikk: «It
s snowing
on my
piano»
Bugge
Wesseltoft
Tenk at du
er ute og går en kald, klar vinternatt – snøen laver ned, det
knirker under skoene og det
lyser varmt og lunt fra husvinduene rundt deg. Det er denne
godfølelsen Bugge Wesseltoft
sitt album framkaller i meg.
Inneholder originalmusikk og
kjente julesanger. Et perfekt
album en mørk desemberkveld – anbefales!
Film: «The
nightmare
before
christmas»
(Et førjulsmareritt).
Nok en vellykket Halloween
er
overstått
i
Halloweenland, men Jack
Skellington er lei av det
samme gamle år etter år – han
søker en utfordring.
En dag oppdager han inngangen til Julelandet og opplever en helt ny verden, fylt av
farger og glede. Jack bestemmer seg for å overta jula og
sette sitt eget preg på den, men
først må nissen kidnappes.
Morsom og underholdende –
super oppvarming til jula.

Musikk i Larviks uteliv

Vidar Busk med spennende nytt

Dj Frank inntar Tic Tac, Kai og Roger bakke spiller på Banken, Jonathan Shardlow spiller på
Tordenskiold, det er dans med live musikk på
Havmannen på Grand. Alt skjer i kveld.

Sammen med bandet Bubble of Trouble utforsker Vidar Busk rockabillysjangeren på sin nye
plate «Troublecaster», som allerede hylles av
anmeldere.

Pilegrim på Harley-

Da sykdommen bremset forfatter Jóna Hafdis Einarssons
pilegrimsvandring til
fots, ga hun gass med
en 1450 Softail HarleyDavidson.

– Det ble en litt annerledes pilegrimsreise, sier Jóna Hafdis Einarsson.
– I utgangspunktet skulle jeg gå
fra Frankrike til Spania til fots,
men dessverre satt min helsetilstand en stopper for det. Likevel
ville jeg gjennomføre denne reisen. Og når jeg først har bestemt
meg, skal det mye til før jeg endrer
mening. Det vet mannen min alt
om.
Hun smiler.
– Han lanserte ideen om å
gjennomføre reisen på motorsykkel. Slik ble jeg altså eksosrype. Vi
krysset syv pilegrimsveier totalt.
Jóna Hafdis Einarsson er forfatter,
cand.polit og forsker. Hun ble født
på Island, men flyttet til Larvik
som fem åring. «1450 Softail Pilegrim-slalåm på caminoene» er forfatterens fjerde utgivelse.
I
innledningen står det:
«Jeg sitter bak på motorsykkelen.
Frihet. Duften av gyvel slår mot
meg. Røde valmuer ligger strødd i
bondens åker, og i horisonten ser
jeg Pyreneene som et fort mellom
Spania og resten av Europa reiser
fjellene seg, majestiske, uforanderlige».
– Å sitte på en Harely-Davidson
ga meg ro. Motorduren minte
meg om en spesiell lyd fra båten da
vi var ute og fisket makrell i Larviksfjorden som barn.
– Er boken en reiseskildring?
– Ja, det vil jeg si. Vi har reist en
rute som ikke er så kjent for norske turister ennå, men som byr på
fantastiske opplevelser. I nærheten av pilegrimsveiene vi har krysset ligger spanske paradorer. Dette
er unike historiske bygg som den
spanske staten eier og vedlikeholder. En parador kan tidligere eksempelvis ha vært et palass, et
arabisk fort eller et munkekloster.
I Spania har man tatt vare på
mange av disse monumentene og
gjort dem om til hoteller. Vi besøkte tretten stykker da vi reiste på
våren i fjor.
– Hvilket husker du best?
– Jeg husker slottet i Olite som
var et hovedsete for konger i
Middelalderen. Da jeg kom dit og
satt meg i stuen med de store,
dype stolene kunne jeg nesten
høre knitringen i damenes kjoler
og lydene som var den gang. Slike
følelser og opplevelser forsøker jeg
å formidle i bøkene. For meg er det

Ny bok: Jòna Hafdis Einarsson har kjørt motorsykkel mellom historiske skatter i Spania og skrevet bok om det. – Å sitte på
den som liten, sier forfatteren. (Foto: Siw Normandbo)
viktig å sette meg inn i historien
til stedene jeg drar, det gir en
annen dimensjon.
For fem år siden gikk Einarsson
den mest kjente pilegrimsreisen i
Spania, fra Le Puy-en-Velay til Santiago de Compostela. 1500 kilometer til fots.
– Hvorfor jeg trekkes til pilegrimsveier? Det er så mange spor,
og legender knyttet til disse
veiene. Her har mennesker vandret siden år 950. Jeg har ikke selv
en religiøs tilknytning, men det
finnes en åndelig dimensjon når
du vandrer på disse veiene, jeg tenker på de som har gått der før meg.
Hvilke historier har de hatt med
seg? Det gir meg nye krefter.
– Fikk dere mange reaksjoner
på motorsykkelen?
– Jeg husker spesielt en episode

utenfor paradoren i Santiago. Jeg
stod ved vår Harley Davidson og
venta på min mann. I full skinndress med nagler på kraven og alt.

Da la jeg merke til at en taxisjåfør
kikket i min retning.
Jóna Hafdis Einarsson ler.
– Så forstod jeg at det var mo-

Historisk skatt: «Paradores de España» er historiske, satlig eide bygg som er
restaurert og i dag fungerer som unike hoteller. Her: slottet i Olite. (Privatfoto)
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Ut og syng med de aller minste

Rune Rudberg i byen

Knøttesang er babysang 0-1 år i Nanset kirke i
dag. Barna får opplevelser av musikk og rytme,
stemmer og instrumenter, samt samspill med
voksne og andre barn.

I kveld spiller Rune Rudberg på Wood Wood.
Rudberg har flere ganger gjestet små scener i
Larvik med sin dansbare musikk og denne gang
er det Wood Wood på Storgata sin tur.

Østlands-Posten på nettet:
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Davidson
Julekonsert: Veronica Maggio hadde en julekonsert på Trudvang Gjestegård for et par år siden. Nå kommer hun
til Stavernfestivalen. (Arkivfoto)

Vender tilbake til Larvik

Den soulinspirerte, svenske popsensasjonen Veronica Maggio er
bekreftet til Stavernfestivalen
2012.
Maggio slo igjennom for alvor
med singelen «Måndagsbarn» i
2008. Etter tre album og et halvt
dusin singler, har hun også funnet sin egen plass i det nordiske
musikklandskapet.
For to år siden var hun en av

de spennende artistene på den
årlige happeningen på Trudvang i romjulen.
I april lanserte hun albumet
med den tittelen «Satan i
gatan», som raskt solgte til platina i hjemlandet. Albumet ble
frontet av superhiten «Jag kommer» som har fått enormt med
radiospilling også her til lands.
Bare en uke etter slippet lå samt-

lige 11 albumspor på topp 30 på
den svenske singellisten.
– Maggios nye skive er et mesterverk. Hun er mer personlig,
synger bedre enn noen gang, og
det fins ikke et dårlig eller unødig spor, skrev Dagens Nyheter i
sin anmeldelse etter lanseringen, og ga Maggio fem stjerner av fem mulige.

NY

VERONICA MAGGIO

SIVERT HØYEM

en Harley-Davidson minner meg om lyden av båtmotoren da jeg fisket i larvikssfjortorsykkelen han tittet på med beundring i blikket.
Boken «1450 Softail Pilegrim-sla-

låm på caminoene» er nå til salgs i
bokhandlere landet over.
Siw Normandbo
33 16 30 53 ● siw.normandbo@op.no
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JULETILBUD
3-dagerspass kr 1195,- + avgift (Ordinær pris kr 1395,- + avgift)
KJØP BILLETTER: www.billettservice.no / Billettservice tlf. 815 33 133
Larvikbanken tlf. 33 11 28 00 / Meny Stavern tlf. 33 19 72 50.
Eksosrype: Jóna Hafdis Einarsson og ektemannen har kjørt Spania på kryss
og tvers. (Privatfoto)

