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Suksess med jap
HØYDEPUNKT: Cosplaykonkurransene er et av høydepunktene.

– For fem år siden
var vi på Arendal
bibliotek på jakt
etter den hellige
gral. Vi ville lage et
arrangement som
trakk ungdommer
uten at vi måtte
lokke dem med
pizza. Det har vi
prøvd før og de reiser igjen så fort de
er mette, ler Tove J.
Kittelsen.
b BIBLIOTEKSPALTEN

Nå skulle biblioteket prøve seg
på «Japan, manga, Animine
123». Det ble en suksess. Lørdag
4. november blir det nytt ungdomstreff med japansk popkultur som tema på Arendal
bibliotek.

120 TIMER: For å skape dette kostymet har det gått med 120 timer.

SENTRALT: Japanske tegneseriert står sentralt.

HJEMMESYDD: Kuleleddsdukker med hjemmesydde kostymer.

Japansk popkultur
Ideen er lånt fra Østlandet. Solveig Oddan Holt oppdaget to bibliotek på Østlandet som hadde
laget tilstelninger på temaet
japansk popkultur. Hun tok
kontakt med biblioteket i Drammen, som der kunne fortelle at
de hatt rundt 15–20 deltakere
på deres ungdomsarrangement.
– Så vi kjørte i gang, uten å ha
de helt store forventningene,
forteller Oddan Holt, ansvarlig for arrangementseksjonen.
Hun hentet inn mangaekspert
Hans Ivar Stordal, og i tillegg
til bibliotekets ungdomsalibi
Tove J. Kittelsen fikk hun med
seg kollega Sissel Elefsen, som
blant annet rigget sushi – og
TEbar, samt utarbeidet masse
flott materiell.
– Vi skjønte jo fort at vi hadde
truffet en gruppe engasjerte
ungdommer. Vi håpet det ville
komme 30–40 personer på den
første tilstelningen. Det kom
over 100! I løpet av denne kvelden fikk vi flere forespørsler
om å lage flere slike treff, og
det var fire–fem personer som
ønsket å bidra som frivillige
for å få det til. Da skjønte vi jo
at dette var noe vi ikke skulle gi
slipp på, forteller Tove Jeanette
Kittelsen, som siden har hatt
ansvaret for dette arrangementet, hvilket hun styrer med stø
hånd.
Levedyktig
-Det er veldig gøy at Animanga

ÅPNING: Kultursjef Linda Sætra åpnet fjorårets Animanga.

har vist seg å være så levedyktig! Det er også et viktig arrangement fordi vi treffer en gruppe ungdom som ofte ikke deltar
på de typiske ungdomstreffene
og som derfor trenger andre
arenaer å møtes på. Pluss at de
er dødskule og viser at det går
an å være seg selv også i en tid
hvor alt er mainstream, påpeker
Kittelsen.
Hun har fått et knippe ildsjeler med seg på laget og gir stor
honnør til Embla Sunniva Brox,
Ingrid Madsen Karterød, Helle
Swahn Gundersen, Idril Cecilie
Faureng Engelbrektson, Birgit
Fostervold og Saori Kano.

-Det er disse personene som
er ryggraden i Animanga, uten
deres kompetanse og innsats
hadde det aldri fungert, presiserer Kittelsen, som forteller at
hun selv får sin store energi fra
gleden ved å skape noe som så
mange setter pris på – og som
hun føler så mange er særdeles
engasjerte i -og positive til.

Japansk mytologi
Det driftige teamet møtes tre
ganger i året for å evaluere og
planlegge. De utvikler design av
maskot, lager plakater, planlegger tegnekurs, cosplaykonkurranse, workshop og art-stands.
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Storstilt biblioteksåpning med Lier Horst og andre kjendiser
b 9.DESEMBER åpner Grimstad

sitt nye bibliotek. Seremonien
starter med at de gamle historiene danses ut av det gamle
biblioteket i Storgaten. Bennie
Bartels danser og det blir parade
gjennom byen. Nede på det nye
biblioteket ved havna blir det

boksalg og boksignering av Jørn
Lier Horst og Knut Nærum. Horst
forteller om Katharina-koden,
William Wistings ferskeste sak.
Nærum kåserer om biblioteket
som vesen. Susie and the Spuds
tar turen fra Lillesand og spiller.
Det blir selvfølgelig omvisning på

det nye biblioteket. Sara Holvik
fra Grimstad danser forestillingen «I den svarte boksen». Dette
er hennes soloprosjekt og bygget
på en tekst av Frode Grytten.
Tenk om menneskets liv kunne
samles i en liten svart boks hvor
alle våre tanker, drømmer, hen-

delser og private detaljer lå? En
ferdsskriver tilgjengelig for alle
når livet er over, som når et fly
styrter. Forfatter Liv Gulbrandsen leser for barna og Fifty Shades of Grey på 50 minutter, som
ikke er for barna.

ansk popkultur
KREATIVT: Alle arbeidflater blir utnytte kreativt.

FLOTTE KUNSTVERK: Her skapes det flotte kunstverk

FOTO: BIRGIT FOSTERVOLD OG ARENDAL BIBLIOTEK

Blant annet. De har laget egen
hjemmeside, er flinke på fotografering og har tett på 350
følgere på Facebook. Tema for
årets event er japansk mytologi.
-Vi synes det var et spennende tema og spiller mye på det i
programmet for dagen. Saori
Kano skal blant annet fortelle
om mytiske figurer som Zashiki-warashi, Kappa og Yuki-Onna, og kanskje finner vi mange
likheter med vår egen mytologi.
Man vil kjenne igjen mye av det
faste programmet vi har fra år
til år, med cosplaykonkurranse,
teseremoni, tegnekurs, tegnekonkurranse mm. Nytt i år er

et tretimers rekvisittkurs med
Tommy Bjelland.
– Dette vet vi kommer til å bli
veldig bra, sier Kittelsen.

Publikum kan stemme
I år kan også alle bli med og
stemme på sin favoritt blant
cosplayerne og det er knyttet
stor spenning til om juryen og
publikum er enige.
– Animanga er kanskje først
og fremst et sosialt event. Men
det som vil skape ekstra liv i år
er at det er så mange påmeldte
artstands. Det synes vi er veldig
stas, forteller Kittelsen fornøyd,
som også er klar til å ta imot

ungdom langveis fra.
– Miljøet kjenner til oss nå,
smiler hun.
Så lørdag 4. november er det
altså klart for det populære
ungdomstreffet med japansk
popkultur som tema på Arendal bibliotek. For femte året på
rad. Uten initiativet til Solveig
Oddan Holt, engasjementet til
Sissel Elefsen og for at Tove Kittelsen har videreutviklet konseptet, hadde dette aldri vært
en realitet.
Inger Elise Nipedal

Arendal Bibliotek

EGENPRODUSERT: På artstands selges det egenproduserte varer.

VAKTE OPPSIKT: Det vakte stor oppsikt i byen da Arendal bibliotek for
første gang arrangerte Animanga. Lørdag 4. november arrangeres det
populære og originale arrangementet for femte år på rad, takket være
Solveig Oddan Holt, Tove J. Kittelsen og Sissel Elefsen.

