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TORSDAG 31. JANUAR KL 17.00
Sissel Gran: Kjærlighetens tre porter

Alle kjærlighetshistorier er fulle av små og store vendepunkter. Noen er viktigere enn andre og tre av dem
er helt essensielle for at et forhold skal kunne bestå.
Psykolog Sissel Gran snakker om disse tre vendepunktene, som hun kaller Kjærlighetens tre porter.
TIRSDAG 5. FEBRUAR KL 17.00 / EKSTRA!
Ole O. Moen: USAs presidenter

Hvem som blir USAs neste president er fremdeles et
åpent spørmål, men mye kan bli avklart 5. februar, den
såkalte Supertirsdagen i den pågående amerikanske
valgkampen. Derimot vet vi hvem som har bekledd
USA høyeste verv opp gjennom historien. Portretter av disse høyst ulike personlighetene er nå samlet
mellom to permer. Møt forfatteren Ole O. Moen, som
er professor i Nord-Amerikastudier ved Universitetet
i Oslo og har kommentert amerikansk politikk og
kultur i radio og TV gjennom de siste 20 årene.
TORSDAG 7. FEBRUAR KL 17.00
Torgrim Eggen: Manhattan

Torgrim Eggen har alltid vært fascinert av New
York, byen man enten lykkes eller mislykkes i. Ekstra
hardt banker hjertet hans for Manhattan, bydelen
han beskriver som ”et sted der ideer fødes, der gamle
murgårder svetter nye tanker. Vår tids tanker”. Sin
fascinasjon for verdensmetropolen deler han med
oss i bokkaféen. I samtale med Fredrik Wandrup fra
Dagbladet.
TORSDAG 14. FEBRUAR KL 17.00
Birgit Semundseth om Loven om tiltrekning

Boka The Secret har vært en salgssuksess i hele den
vestlige verden. Men hvordan kan vi i praksis bruke
prinsippene bak The Secret i eget liv? Med basis i
arbeidsboken Loven om tiltrekning av Michael Losier
vil kursholder og gründer Birgit Semundseth gi tips
og inspirasjon til hvordan vi kan utnytte vårt potensial
og forandre vår hverdag.
Se også www.lawofattraction.no.
TORSDAG 21. FEBRUAR KL 17.00
Cecilie Enger: Himmelstormeren

Hun fødtes inn i en overklassefamilie, men valgte seg
et liv på barrikadene for landets fattigste arbeiderklasse. Romanen om Elisif Wessel er et fascinerende
og sylskarpt portrett av en modig og kompromissløs
kvinne som ble en glødende aksjonist og revolusjonær.
Møt Cecilie Enger i samtale med Vibeke Nilsen.
Vi tar forbehold om endringer i programmet.
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