
Mandag 28. september kl. 10-15
REDESIGNKURS DAG 1
Sy din egen hettegenserstol!

Tirsdag 29. september kl. 10-15
REDESIGNKURS DAG 2
Sy din egen hettegenserstol!

Onsdag 30. september kl. 10-15
REDESIGNKURS DAG 3
Sy din egen hettegenserstol!

Torsdag 1. oktober kl. 12-13
ASTROSHOW
med sci-fi-forfatter og vitenformidler Anne Mette 
Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Fredag 2. oktober kl. 12-14
SJAKK MED EIKER SJAKKLUBB

HØST 2020

ØVRE EIKER BIBLIOTEK/BUA ØVRE EIKER
Tlf.: 477 09 375 - E-post: biblioteket@oeiker.no
Nettside: www.oeikbib.no

Et hengested for deg 
mellom 13 og 20 år.

Torsdag 8. oktober
UKM-KONSERT

Torsdag 12. november
FILMKVELD

Torsdag 17. desember 
JulekulT

Grunnet smittevern har vi denne 
høsten endret noe på våre rutiner 
ved arrangementer. Vi har redusert 
antallet tilgjengelige publikums-
plasser, samt innført billettsystem 
for både foredrag, forfattermøter, 
løvelørdager og konserter. 
Det betyr at du kan hente ut billett 
til alle arrangementer på biblioteket 
i Hokksund eller bestille via billett-
systemet vårt, www.hoopla.no.

Følg oss på Facebook og Instagram 
for mer informasjon 
om arrangementene.

HØSTFERIEN 



Grunnet smittevern kan vi dessverre ikke ha vanlige løvelørdager 
denne høsten. Vi inviterer til barneforestillinger med forhånds- 
bestilling av billetter. Alle forestillingene holdes i festsalen.

5. september kl. 12
BARNEFORESTILLING MED 
TEATERGRUPPA LIBERMAN
Snipp, snapp, snute

31. oktober
OBS: TIDLIG KONSERTSTART: KL. 11.
BARNEKONSERT MED MANDARINSAFT

7. november KL. 12
FORTELLERSTUND MED KRISTINE HAUGLAND
«Lur og liten» - morsomme dyreeventyr for de minste

28. november KL. 12
JULEFORESTILLING MED OSLO FAMILIETEATER
«Det er jul, det er jul …»

5. desember KL. 12
KONSERT MED ØVRE EIKER KULTURSKOLE

HØST 2020

FREDAGSVERKSTED

Hver fredag kl. 14.30 – 16.30 
inviterer vi til hobbyverksted 
for deg mellom 10 og 13 år.
Ingen påmelding.
Oppstart 28. august.

Grunnet smittevern har vi denne 
høsten endret noe på våre rutiner 
ved arrangementer. Vi har redusert 
antallet tilgjengelige publikums-
plasser, samt innført billettsystem 
for både foredrag, forfattermøter, 
løvelørdager og konserter. 
Det betyr at du kan hente ut billett 
til alle arrangementer på biblioteket 
i Hokksund eller bestille via billett-
systemet vårt, www.hoopla.no.

Følg oss på Facebook og Instagram 
for mer informasjon 
om arrangementene.

LØVELØRDAG


