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Kjøp billetter hele døgnet på
www.harstadkino.no

Telefonbestilling: 77 00 16 00
1630–2100 / Lør. 1400–2100

Se også www.ht.no

The Town
Onsdag 21.10. 
Sal 1. 15 år. 95,-

HVER LØRDAG
14.30: Barnefilm

15.00: Matiné

To på rømmen
Onsdag 17.00. Sal 1. 7 år. 70,-  

Fighter
Onsdag 17.30. Sal 2. 11 år. 70,- 

Morning Glory
Onsdag 19.00. Sal 1. Alle. 90,- 

Gazas tårer
Onsdag 20.00. Sal 2. 15 år. 90,-

The Town
Onsdag 21.10. Sal 1. 15 år. 95,-

I dag

– humorforestilling!
Kl 19.30
Storsalen

Billetter:
370,-/
300,-/
200,-

Harstad kommune har 23200 innbyggere og er regionsenter og
handelssenter i Sør-Troms. Kommunen er oljesenter i Nord- Norge
og har et godt og variert næringsliv. Harstads beliggenhet med nær
tilgang til fjell, sjø, skog og mark gir gode muligheter til et allsidig
friluftsliv. Harstad kommune har et rikt og variert kulturliv og er
vertskommune for Festspillene i Nord- Norge hvert år.

Harstad kommune har ledige stillinger som:

Lærer – Grytøy oppvekstsenter/Lundenes skole 
og Seljestad barneskole

Førskolelærer – Bergsåsen barnehager

Vernepleiere, Miljøterapeut og
Sykepleiere – Ulike enheter

Hjelpepleiere – Ulike enheter

Avdelingssykepleier – Omsorg sentrum

Spesialsykepleier/
spesialvernepleier – Omsorg sentrum

Trafikkbetjent – Drift- og utbygging

Ingeniør – Drift- og utbygging

Avdelingsleder bibliotekar 
– Harstad bibliotek

IT- konsulent 
– Personal- og organisasjonsenheten

O

Barne- og ungdomstjenesten

Ungdommens
kulturmønstring

i Harstad kulturhus
lørdag 12. februar, kl 1700

Bill: kr 100,- fås kjøpt i Harstad kulturhus

Opplev barn og ungdom i kunstnerisk utfoldelse.

ogsmarsj

Gjertsen (18), Ida Elise Harr Martinsen (17), Eirik Skogstad Andreassen (17), Øyvind Nohr
ar ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Bente-Lill Dankertsen

KÅRE KIVIJÄRVI, myteom-
spunnet fotograf som har vært
presentert under Festspillene
ved flere anledninger, har hav-
net mellom to permer. Det er
Kristin Aasbø ved Nasjonalbibli-
oteket i Rana som har skrevet
praktboka som ledsages av ut-
stilling i Nasjonalbiblioteket. Ki-
vijärvi levde fra 1956 til 1991 og
regnes som en av de viktigste
skikkelsene i nyere norsk kunst-
historie. Han omtales gjerne
som «trollmannen fra nord» og
«Norges første fotokunstner».

KARL ERIK HARR er enig i
forslaget til Vebjørn Sand om å
la Odd Nerdrum flytte inn i Grot-
ten og at den norske maleren i
tillegg skal få et eget museum i
Oslo. – Alle vi figurative malere
er enige i at Nerdrum er den
mest betydelige iblant oss, skri-
ver han i et leserinnlegg til Aften-
posten. – Et museum med hans
malerier ville bli en internasjonal
sensasjon, skriver Harr videre og
foreslår i samme innlegg å be-
nytte Geografisk Oppmålings
gamle vakre bygg til formålet.

FFOORRNNØØYYDDEE:: Daværende klasse 5 a ved Kila skole besøkte vandreutstillinga «Skattekisten 2» ombord i Bok- og kultur-
bussen høsten 2009. I fjor hadde bokbussen hele 66 arrangementer, som trakk 1.293 personer. Arkivfoto: Børge Hoseth

Utlånsvekst i bussen
Harstad:
Til tross for skolenedleg-
gelse og færre elever ble
det utlånsvekst for Bok- og
kulturbussen i 2010.
Børge Hoseth
bho@ht.no - 950 74 492
Sjefen for kulturbussen, Anne
Gerd Lehn, er naturlig nok strå-
lende fornøyd med at utlånsvek-
sten fortsetter.

Spent
– I 2009 var økningen i utlånet på
nesten 16 prosent og jeg var derfor
utrolig spent når jeg fikk tallene for
i fjor. Og det viser seg at vi lånte ut
13.395 medier i fjor, 670 flere enn
året før. Vi hadde som mål å holde
utlånet stabilt, og så ble det en liten
økning. Gledelig.  Hver eneste elev
låner i snitt om lag 16 medier i lø-
pet av året, skriver Lehn i en e-post

til Harstad Tidende.
Sammenlignet med vanlige biblio-
teker har bokbussen en del utfor-
dringer gjennom året som både
påvirker utlånet og arbeidsdagen.

– I februar måtte en del bokru-
ter avkortes eller endres på grunn
av vær- og føreforhold. Bokruta i
Gratangen i mars ble avlyst og i
mai og juni ble det endringer og
avlysninger på grunn av streik.
Båtmuseet i Gratangen var stengt,
derfor var det ikke mulig å ha den
månedlige Bok- og kulturkafeen
slik vi hadde i 2009, skriver Lehn.

Arrangementer
Fjoråret bød også på en nedlegging
av Alvestad skole, mens Gratangs-
botn skole var midlertidig stengt i
en periode på høsten. Kulturbus-
sen, som fast trafikkerer kommu-
nene Skånland, Ibestad, Gratang-
en, Kvæfjord, Bjarkøy og Harstad,
var i fjor også på tur til Dyrøy, La-

vangen, Torsken, Berg, Tranøy og
Lenvik besøk.
– Vi dro primært for å arrangere te-
aterskriververksted, men vi hadde
også lesestunder og litteraturfor-
midling på Senja-turen. I utgangs-
punktet skulle det ikke være utlån,
men stor interesse gjorde at vi måt-
te låne ut bøker både i Lenvik kom-
mune og Stonglandet i Tranøy
kommune.

I tillegg til utlånsstatistikken, fø-
rer bokbussen også statistikk over
besøket de har på de ulike produk-
sjonene som bussen også er lastet
med, som lesestunder eller fore-
stillinger fra Den kulturelle skole-
sekken.

– I fjor var det totalt 66 forskjelli-
ge arrangementer i bussen, med
1293 deltakere. Dersom vi tar med
bokkafé og arrangementene på
Márkomeannu-festivalen, blir to-
talen 1927 besøkende fordelt på 79
arrangementer.


