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Kammerteateret ved Adelita Haukelidsæter: Adelita har studert både folkemusikk og  
dans, drama, kultur og formingsfag og fordypende studier om Edvard Munch.  
Hun har gjennom fortelling, sang, bildeframvisning og resitering av Munchs tekster, laget 
forestilling om Edvard Munch: «Munch & fullmånen».  Dette fordi månen er et ladet og 
gjentagende symbol i hans kunstnerunivers....

Maria Szacinski debuterte med dikt og prosa-boken «Livet er en innfløkt dans» i 2011.  
Maria har et langt liv som lærer bak seg. I tillegg til i hjembyen Tønsberg, har hun undervist 
i Finnmark, på Gran Canaria og i de Arabiske Emirater. Denne sporty og allsidige damen har 
i tillegg til å bedrive diverse ekstremsport også lest og skrevet i store deler av livet.  
Hun har også tidligere vært med i diktantalogien - Nordfra - 75...

Unni Ottosen er en sentral person i Vikingmiljøet i Vestfold fylke. Hun er en meget god, 
kunnskapsrik og likanes foredragsholder og guide! Hun er også med i Pilegrimsfellesskapet  
i fylket...

Torild Skard er psykolog, politiker, embetskvinne, forsker og forfatter for å nevne noe!
Hun er internasjonalt kjent som forkjemper for kvinners og barns rettigheter, og har hatt  
en rekke verv og stillinger i FN, bl.a. som styreleder for UNICEF. Hun har skrevet flere bøker, 
blant annet Maktens kvinner. Skard ble i 2012 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden  
for sin «innsats for kvinner og barns rettigheter»...

Karianne Gamkinn er forfatter og norsklærer i videregående skole. De siste årene har hun 
holdt ulike kåserier ved kulturhus på Østlandet, samt foredrag med tematikk litteratur, 
kjønn og media. Hun er også en aktiv skribent og deltar jevnlig i debatter...

Merete Morken Andersen er født i Bergen. Hun er kjent som skribent, redaktør, litteratur- 
kritiker, journalist og barnebokforfatter. Hun har også jevnlig vært foreleser ved Nestor 
pluss arrangert populære skrivekurs! Merete ble i 2002 tildelt Kritikerprisen for romanen 
Hav av tid og Amalie Skram-prisen i 2003...

Gøril Emilie Hellen vokste opp i Trondheim, er i dag bosatt i Sandefjord. Hun har studert 
journalistikk ved Universitetet i Nordland, og har mellomfag i drama, film og teater fra 
NTNU. Her har hun videre studert sosialpsykologi, sosialantropologi og religionshistorie. 
Gøril har arbeidet som journalist og tekstforfatter i en rekke år. Hun har utgitt flere bøker  
og bokinspirator Liv Gade anbefaler oss alle å lese boken Portnerboligen...
 
Kjetil Haave er naturfotograf og foredragsholder. På skogturer med kamera har han  
opplevd mange møter med dyr, stemninger, detaljer og øyeblikk som deles gjennom  
hans foredrag...
 
Lise Emilie Fosmo Talleraas er konservator i Vestfold fylkeskommune...                        
             


