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 Tirsdag 
15. januar 

kl. 12

Flaggermusen Flapps og marken Mark er 
bestevenner og leker sammen natten lang. Men 
hva skjer når kun én av dem blir invitert 
i en bursdagsfest?  

Fuglefesten 
Lese- og tegnestund 
med Alice Lima de Faria
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Det er Alice Lima de Faria som har skrevet og 
illustrert boka Fuglefesten. I dag kommer hun til 
Melahuset for å tegne, lese og fortelle om det å 
føle seg utenfor, og om å finne sine egentlige 
venner til slutt. 

Passer for barn fra 4 år. Gratis. 
Påmelding til fantasi@mela.no.
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 Torsdag 
31. januar 
kl. 12

Det er ryddetid, men pappa og Jens vil heller dra 
i svømmehallen. Uheldigvis blir de oppdaget av 
lillesøster idet de prøver å snike seg ut. Merkelig 
nok blir hverken hun eller mamma sinte. 
Hvorfor det, mon tro? 

Camilla Kuhn har skrevet og illustrert boka 
Ryddetid, som nå er kommet på både norsk/
somali og norsk/arabisk. I dag kommer hun og 
oversetterne Safia Abdi Haase og Sherin A. 
Wahab til Melahuset for å vise flotte bilder og 
lese fra boka på norsk, somali og arabisk. 
Safaa Al-Saadi spiller fin musikk.

Ryddetid 
På norsk, somali og arabisk 
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Passer for barn 
fra 4 år.  Gratis. 
Påmelding til 
fantasi@mela.no.

Arrangør: 
Melahuset og 
Leser søker bok
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 Torsdag 
17. januar 

kl. 10 og kl. 12

Forfatter, skuespiller og klovn Elisabeth 
Helland Larsen har skrevet flere fine, alvorlige, 
morsomme og triste bildebøker. Tre av dem, 
Jeg er livet, Jeg er døden og Jeg er klovnen, tar hun 
med seg i dag, for å lese og fortelle, og å vise 
fram de fine bildene som illustratør Marine 
Schneider har laget. Noen klovnetriks kommer 
hun også til dele med oss. 

Passer for førskolebarn. 
Gratis. Påmelding til fantasi@mela.no.

Livet, døden, klovnen 
Med Elisabeth Helland Larsen
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 Fredag 
1. februar 

kl. 10 og kl. 12

 Tirsdag 
5. februar 
kl. 10 og kl. 12

«Det kan hende at du må reise. Og at det blåser så 
mye at du glemmer hvem du er og hvor du kommer 
fra.»

Veronica Salinas har skrevet historien om en 
liten and som er blåst av gårde i en kraftig storm 
og som lander på et ukjent sted. I dag 
kommer hun sammen med 
Felipe Castro for å fortelle 
og lese fra boka Reisen på 
både norsk og spansk.

Passer for barn fra 4 år. 
Gratis. 
Påmelding til 
fantasi@mela.no.

Gorm er en helt vanlig hoggorm. Han jobber på 
apoteket, mater katten til naboen sin og besøker 
foreldrene sine i helgene. Og han er kjempesnill! 
Han hjelper alle som trenger trøst eller medisin. 
Ikke minst hjelper han mus. 

Møt forfatter og illustratør Camilla Kuhn når 
hun skal fortelle om verdens snilleste hoggorm.

Passer for førskolebarn. Gratis. 
Påmelding til fantasi@mela.no.

Reisen 
Lesestund på spansk og norsk 
Med Veronica Salinas og Felipe Castro

Gorm er en snill orm
Forfattermøte med Camilla Kuhn

ILL.: Camilla Kuhn
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 Tirsdag 
19. februar 
kl. 12

Papirfiguren Kari er fint klippet ut. 
Tiloversmari blir til av restene etter 
Kari. De to jentene må flykte fra en 
saks, men oppdager at alt som finnes 
rundt dem av papirbiter og strimler, 
kan bli nyttig underveis. 

I dag får vi høre denne varme 
vennskapshistorien på både norsk og 

persisk, når forfatter og illustratør Nina 
Nordal Rønne og forteller Amir Mirzai 
kommer på besøk. 

Etter lesestunden blir det 
verksted hvor alle får utforske 
en haug med papirbiter og 

lage sine egne figurer og 
tiloversskapninger.

Passer for barn fra 4 år. Gratis. 
Påmelding til fantasi@mela.no.

Tiloversmari 
på norsk og persisk
Lesestund og papirverksted 

ILL.: Nina Nordal Rønne
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 Torsdag 
21. februar 

kl. 12 Morsmål på Mela
Den internasjonale 

morsmålsdagen

Visste du at det 
finnes mellom 
6000 og 7000 
språk i verden og at 
de fleste av dem snakkes 
i Asia og Afrika? Og at minst halvparten av 
verdens befolkning er to- eller flerspråklig? 
I dag er det den internasjonale morsmålsdagen 
og det feires verden rundt.
Bli med på den store språkfesten på Melahuset, 
hvor vi skal lese, fortelle og synge – på ulike 
språk, så klart! 

    Passer best for barn fra 4 år. Gratis.
        Påmelding fantasi@mela.no.                  
    Arrangør: Melahuset og Leser søker bok 
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 Torsdag 
4. april 
kl. 12

Svensknorske Anna Fiske er en forfatter 
og illustratør med sans for detaljer og 
kjempesprelsk fantasi. Bli med i et fabelaktig 
myldrebokunivers, der Anna sier Hallo! til 
skogen, havet, byen og planeten. Kanskje vi 
klarer å finne havfruer som hopper tau? Eller 
finne ut av hvem det er som sager ned greinen 
uglen sitter på? 
 Anna kommer til Melahuset i dag for å lese og 
fortelle om Hallo!-bøkene, og for avsløre noen 

av sine illustratørhemmeligheter. 

For barn fra 4 år. Gratis. 
Påmelding til fantasi@mela.no.

Hallo!
Lese- og tegnestund med Anna Fiske
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 Fredag 
8. mars

kl. 10 og kl. 12Jentene som 
forandret verden 
Hurra for 8. mars!

Det er den internasjonale 
kvinnedagen i dag, og det 
feires verden rundt – 
også på Melahuset. 
I dag får vi høre historier 
om flere jenter som har 
fått til enestående ting og 
gjort verden til et bedre 
sted. 

Kjenner du til Emmeline 
Pankhurst, som kjempet 
for at også kvinner skal 
ha stemmerett, slik at de 
får være med på å bestemme? Eller Rosa Parks, 
som kjempet for fargedes rettigheter? Eller 
Marie Curie, som ble en av verdens mest kjente 
forskere og vant Nobelprisen i både fysikk og 
kjemi? Alle begynte som et lite barn med en 
drøm om å forandre verden.

Passer for førskolejenter og -gutter som skal  
    forandre verden. Gratis.
         Påmelding til fantasi@mela.no.
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 Torsdag 
23. mai 
kl. 12 Alle som har rompe 

liker å prompe
Forfattermøte med Gry Moursund 

ILL.: Gry M
oursund

Du kjenner til Bukkene Bruse som skulle til 
badeland? Eller begynne på skolen? Da vet 
du at det er Gry Moursund som har tegnet 
alle de fine illustrasjonene. Gry har også lagd 
mange egne bildebøker, og den aller ferskeste 
handler om å prompe. Det å prompe er jo både 
vanlig og sunt. Men når hele familien sitter ved 

middagsbordet og alle skal fortelle sine egne 
prompehistorier – da kan det 

bli pinlig!

 Passer for prompeglade 
 barn fra 4 år. Gratis. 
    Påmelding til 

  fantasi@mela.no.

 Tirsdag 
30. april 
kl. 10 og kl. 12

Rosa Parks ble født i 
Alabama i USA. Der 

måtte hun lære å 
forsvare seg fra 
hun var liten, 
for fargede ble 
behandlet veldig 

urettferdig. Rosa 
vokste opp til å bli 

en som kjempet for 
fargedes rettigheter, 

og motet hennes satte 
igang en bevegelse som 
avskaffet raseskillet. 
Det er Lisbeth Kaiser 

og Marta Antelo som 
har lagd bildeboka 

om Rosa Parks. Sofia 
Knudsen Estifanos, kjent 

fra Barne-tv, kommer til 
Melahuset i dag for å lese og fortelle. 

Passer for barn fra 4 år. Gratis.
Påmelding til fantasi@mela.no.

Små folk, store drømmer
Lesestund om Rosa Parks
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Det nærmer seg den aller siste skoleavslutninga 
for snart 13 år gamle Yoko. Så venter den aller 
første sommerferien med den nye pappaen 
hennes, Adam. Den ekte pappaen hennes, han 
som plutselig dukka opp. Men først skal Yoko 
bo hos Adam en hel helg. Og heldigvis skal 
bestevenninna Karla være med. Men helga går 
ikke helt som planlagt. Hvem er den gutten som 
heter Alan og plutselig ringer på døra hos Adam 
og nesten bor der? 

Yoko Onurs dobbeltliv er en frittstående oppfølger 
til Yoko Onur – et balleliv, som ble nominert 
til Brageprisen og Kulturdepartementets 
debutantpris. Forfatter Ayse Koca kommer 
til Melahuset i dag for å fortelle om Yoko og 
hvordan det er å ha 
to hjem, to kulturer, hjemme- 
og utevenner – og om det 
å nesten bli forelska. 

Passer for mellomtrinnet. Gratis.
Påmelding til fantasi@mela.no.

 Onsdag 27. feb.
og fredag 1. mars

kl. 10 og kl. 12

Yoko Onurs dobbeltliv
Forfattermøte med Ayse Koca 

 Fredag 
15. mars 
kl. 10 og kl. 12

Foto: Pia
 Sø

nstr
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«Eg ringer ei venninne. 
Kalla mannen i baren meg svarting då eg ikkje ville 
gi han nummeret mitt? Den gongen vi hadde avtalt 
å drikke øl, men så drakk vi tequila i staden? 
Ho blir still. 
Nei. Han kalla deg nigger. 
Takk, seier eg. Tusen takk for at du hugsar.» 

Camara Lundestad Joof er fødd i Noreg, 
med norsk mor og gambisk far. Boka 
Eg snakkar om den heile tida skildrar 
korleis rasismen ho stadig opplever, 
infiserer kvardagen og styrer 
tankane hennar. Ho ransakar 
minna sine. Kva om ho hugsar 
noko feil, korleis skal nokon tru 
henne då? Kor mange detaljar må 
ein hugse for å verke truverdig? 
Trur ho på seg sjølv? Og kan 
ho nokon gong fri seg sjølv frå 
spørsmålet om hudfarge?

For videregående skuler. Gratis.     
Påmelding til fantasi@mela.no. 

Eg snakkar om 
det heile tida

Forfattarmøte med Camara Lundestad Joof
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The Urban Legend
Josef Tzegai Yohannes om mobbing

 Tirsdag 19. og 
onsdag 20. mars 
kl. 10 og kl. 12

21

Tegneserieskaperen Josef Tzegai Yohannes 
tenkte lenge på at verden trengte en ny 
superhelt, en som er annerledes enn alle andre. 
Slik ble The Urban Legend, en helt særegen 
superhelt, til. Malcolm T. Madiba heter han. Han 
er svart, jobber som lærer og reiser verden 
rundt for å bekjempe urettferdighet, fattigdom 
og diskriminering. 

En spesialutgave av tegneserien er viet temaet 
mobbing. I dag får du høre Yohannes snakke 
blant annet om hvordan litteratur i tegneserier 
kan brukes til å belyse de alvorlige konsekvenser 
mobbing kan ha, sett både fra en gutt og en 
jente sitt ståsted. Foredragene tirsdag 19. mars 
passer for elever på mellomtrinnet. 
Onsdag 20. mars er forbeholdt 
ungdomsskoleelever. 

Gratis. Påmelding til 
fantasi@mela.no.



Du har sikkert hørt om slaveri og slavehandel. 
Men visste du at også nordmenn deltok i 
slavehandelen? 

I den nye faktaboka Den norske slavehandelen, 
gir forfatteren Anders Totland en levende 
skildring av hverdagen til nordmennene som 
drev med slaveri. De reiste til sjøs, med skipene 
fulle av afrikanske slaver, og de jobbet på 
dansknorske slavefort i Afrika og 
i Amerika. 

I dag kommer Totland til 
Melahuset for å fortelle 
om et mørkt kapittel i 
verdenshistorien som på 
ingen måte er avsluttet. 
Selv om det har antatt 
en annen form nå enn 
for 400 år siden, er 
menneskehandel noe som 
foregår den dag i dag og 
som berører oss alle.

 Tirsdag 
9. april

kl. 10 og kl. 12Den norske 
slavehandelen
Forfattermøte med Anders Totland

ILL.: Kristian Krogh-Sørensen
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Passer for ungdomsskoler. Gratis.
Påmelding til fantasi@mela.no.
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