Program Bogfestival og indvielse af Bogbrugsen
lørdag den 5. august 2017
I anledning af indvielsen af
Bogbrugsen er der mulighed for at
se lokalerne – herunder
lagerpladsen til de mange tusinde
bøger, der er blevet doneret
Ingstrup Bogby
Arrangementet afholdes – hvor
andet ikke er nævnt – i Bogbrugsen.
12.00

Velkomst v/formand Inger Dueholm

12.15

Åbningstale v/bormester Mogens
Gade

12.25

Tale v/bibliotekschef bibliotekerne i
Aalborg, Kirsten Boelt

13.00

Om forfatteren ”Knud den store” v/
skuespiller Lars Ditlev
Entre: gratis

13.30

Om en tid i Tanzania på overgang
mellem kolonitid og selvstændighed
v/lektor Jørgen Jørgensen.
Arrangementet finder sted hos
Hanne Staugaard, Præstegaardsvej
6, Ingstrup.
Entre: Gratis

14.00

Foredrag og fortælling v/ forfatter
Anna Lise Marstrand Jørgensen.
Blandt andet forfatter til bøgerne
”Hildegard” og ”Hvad man ikke ved”
Sted: Baptistkirken
Entre: 100 kr.

16.00

”En sangskrivers søgen efter det dybe
smil” v/musiker, komponist og
forfatter Michael Vesterskov
Sted: Ingstrup Kirke
Entre: 50 kr.

18.00

Fællesspisning

20.00

Fællessang i Baptistkirken v/ Torben
Warncke
Entre: gratis
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Der er mulighed for at købe
kaffe/kage, vand, øl og vin. Og
traditionen tro kan der købes
hotdogs ved Palles Pølsevogn.

Ønsker du at deltage i fællesspisningen
skal der ske tilmelding på Mobilepay
20279475 med teksten Mad.
Tilmelding senest fredag den 28. Juli
Har du ikke mulighed for at anvende
Mobilepay kan tilmelding finde sted på
Ingstrup Mejeri
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør
Pris: Voksne 110 kr. – børn under 15 år
80 kr.

Sponsorer:
Jammerbugt Kommune
Forfatterforeningen

Pressemeddelelse Ingstrup Bogby – Bogfestival 2017

Indvielse af Bogbrugsen
Årets hovedattraktion på Ingstrup Bogbys bogfstival 2017 er uden sidestykke indvielsen af
Bogbrugsen. En flerårig drøm er blevet til virkelighed. Bogbyen har fået egne lokaler i den ny
renoverede brugs, der er beliggende på hovedgaden i Ingstrup.
Bogfestivalen 2017 bærer derfor naturligvis præg af at kunne vise offentligheden resultatet af
mange års vedholdende indsats for at få projektet realiseret. Derfor er det med glæde at
borgmester Mogens Gade har lovet at holde åbningstalen ligesom en af initiativtagerne til
etablering af en nordjysk bogby Bibliotekschef ved Aalborg Bibliotekerne, Kirsten Boelt
deltager i åbningsfestlighederne.
Bogfestival 2017
Som traditionen foreskriver, er der igen lagt op til et alsidigt og ambitiøst program. Årets
hovednavn er ingen mindre end skønlitterær forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen, der
i Baptistkirken vil fortælle om sin seneste roman ”Dronningen af Saba og Kong Salomon”.
Desuden er det i år lykkedes at få en aftale med musiker, komponist og forfatter Michael
Vesterskov med optræden i Ingstrup Kirke under temaet ”En sangskrivers søgen efter det
dybe smil”.
Af mere lokale kunstnere kan nævnes skuespiller Lars Ditlev, der har lovet at sige nogle ord
om den lige så lokale forfatter ”Knud den store”.
Som et nyt og lidt anderledes indslag, er der lagt en seance ind med lektor Jørgen Jørgensen
om en tid i Tanzania på overgang mellem kolonitid og selvstændighed. Arrangementet foregår
i et privat hjem i Ingstrup i bedste stil som mungo park.
Helt i tråd med tidligere års arrangementer afsluttes festivalen i fællesskabets ånd med
spisning i Bogbrugsens gård og sang i Baptistkirken.

Created for free by https://foxyutils.com

