
Aktører: Til bords med «ikoniske kvinnfolk» 24. - 26. februar 2019

Marianne Pfeffer Gjengedal har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo i kunstfag. 
I tillegg til å ha forfattet og designet boken «Kvinnfolk - Fantastisk mat til verdens-
berømte damer» med Klaudia Pérès, jobber hun til daglig som matstylist i Oslo...

Agnes-Margrethe Bjorvand er barnebokforsker og -formidler og jobber på  
Universitetet i Agder. Bjorvand er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med grunnfag 
i religionshistorie, mellomfag i engelsk og hovedfag i nordisk språk og litteratur med 
en hovedoppgave om Astrid Lindgrens karakterer Pippi Langstrømpe og  
Ronja Røverdatter...

Renate Rivedal er kunstformidler og kulturkonsulent i Bergen kommune og har  
en master i Kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun har blant annet kunstneren 
Frida Kahlo som sitt spesialfelt...

Sigrun Slapgard er forfatter og tidligere journalist i NRK Utenriksredaksjonen.  
Hun har blant annet skrevet den Bragepris-nominerte biografien Krigens-penn.  
Hun har dessuten gitt ut to reportasjebøker: Draumar i krysseld og Krig og løgn.  
I 2007 utkom Sigrid Undset. Dikterdronningen...

Kristi Kinsarvik er sanger, forteller, forfatter og visekomponist. Hun har laget  
forestillinger om Sigrid Undset, Oda Krohg og Inger Hagerup og hun synger sine 
egne melodier til dikternes poesi. Hun har også gitt ut barndomserindringen  
«Barndom mellom øst og vest» til gode kritikker...

Tone Lyngstad Nyaas er kunsthistoriker og arbeider som konservator/utstilling på 
Haugar Vestfold Kunstmuseum. Hun er blitt tildelt prisen for fremragende kjønns-
forskning ved universitetet i Oslo og har vært kurator for en rekke utstillinger ved 
museet. Hun har publisert en rekke kataloger og bøker som favner bredt fra  
internasjonal samtidskunst til historisk kunst... (Kilde Aschehoug)

Jan Olesen er litteraturviter, utdannet fra Universitetet i Oslo. Han holder en  
rekke litteraturkurs og arrangerer også reiser med litterær vinkling i Norge og  
utlandet. Jan er også autorisert Oslo-guide...

Anne Margrethe Helgesen er en norsk forfatter, statsstipendiat og teaterkunstner  
med figurteater som hovedkunstart. Hun har doktorgrad i teatervitenskap.  
Fra januar 2018 ble Helgesen medlem av Norsk kulturråds fagutvalg for scenekunst...

Sissel Hoffengh er forfatteren av boka: Coco Chanel - Ikon og arbeider som  
kommentator, trend- og portrettjournalist i Dagsavisen. Hun skriver også om  
norsk klesdesign for Oslo Fashion Week Magasinet. I 2009 fikk hun Oslo Fashion 
Weeks pris for Beste motejournalist...


