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Ordkalotten 
til «Bygda

i byen»

Av Marte Hotvedt

Hvert år har Ordkalotten
et distriktsarrangement.
I år er det lagt til
Tromsdalen, som for
anledningen blir kalt
«Bygda i byen».

– Ordkalotten har en visjon
om å legge arrangementer til
distrikter i hele Troms. De to
første årene klarte vi å ha voks-
ne foredrag, de to siste årene
har vi hatt arrangement som
samlet unge og voksne på en
fellesarena. I år blir det mye
fokus på unge, men mye er like
rettet mot voksne, sier Aud
Tåga, prosjektleder for «Bygda
i byen».

Tromsdalen bibliotek vil
være sentrum for aktivitetene
som foregår i dalen, og får
blant andre besøk av forfatterne
Gudrun Helgadottir og Jostein
Gaarder.

Utstillinger
– Det vil være presentasjon

av både Helgadottirs og
Gaarders forfatterskap, og det
vil være utstilling med bøker
laget for hand av barn fra
Murmansk, åpen for alle, på
Tromsdalen bibliotek, sier
Tåga.

I tillegg til dette vil det være
en rekke besøk fra både norske
og utenlandske forfattere på
skolene i Tromsdalen, samt
besøk fra en latvisk kunstner.

– Det vil og være utstillinger
på biblioteket fra forskjellige
interesseforeninger i Tromsø
som representerer få språkbru-
kere, sier Tåga.

En del av kommunen
Tromsdalen er muligens ikke

det alle forbinder med et områ-
de i distriktet, men Tåga mener
likevel at dalen blir brukt i for
liten grad.

– Vi vil vise at Tromsdalen er
en del av byen og kommunen,
sier Tåga.

Styreleder i Ordkalotten,
Kåre-Bjørn Kongsnes, sier at
valget av Tromsdalen som dis-
triktsarrangement og har litt
bakgrunn i at PEN konferansen
foregår i byen på samme tid,
og at de derfor ville ha noe litt
mer bynært.

– Vi prøver å lage en festival
for bredden, og vil være sentral
både i sentrum og i distriktet. I
år var Tromsdalen et naturlig
valg, sier Kongsnes.

Tåga stemmer i, og sier at de
ønsker å gjøre Ordkalotten så
folkelig som mulig.

– Vi vil presentere ord og
tekst for så mange som mulig.
Vi vil skape bredde, sier hun.

STORFINT BESØK: – Troms-
dalen får blant andre besøk av
forfatterne Gudrun Helgadottir
og Jostein Gaarder sier Aud
Tåga, prosjektleder for «Bygda
i byen».

Av Stian Saur

Vebjørn Jacobsen i
TFDS har sett
ulempen med
Karlsøyfestivalen.
Den er for utilgjenge-
lig for byfolk. Derfor
vil det fra nå av gå
hurtigbåter fra byen,
rett til
Karlsøyfestivalen.

Fredag 6. august blir en histo-
risk dag i Karlsøyfestivalens his-

torie. Nå har festi-
valen blitt så stor
at TFDS har
bestemt seg for å
sette opp en egen
hurtigbåt som går
fredag ettermiddag
fra Prostneset i
Tromsø til
Karlsøy, med retur
søndag.

Det er markeds-
konsulent Vebjørn
Jacobsen i TFDS
som har sjøsatt ideen, og folkene
bak Karlsøyfestivalen er svært så
tilfreds med tiltaket.

– Vi må vel etter hvert passe på

TFDS så de ikke kjører for
mange folk utover, men det er et
veldig bra tiltak, flirer Svein-Egil
Haugen – en av ildsjelene bak

Setter op
Vi må vel etter
hvert passe på
TFDS så de

ikke kjører for mange folk
utover.

Svein-Egil Haugen, ildsjel


