
Lørdag 19. oktober
Offisiell åpning av Internasjonal uke 
i Stormen bibliotek ved varaordfører Ola Smeplass
Kl. 12.00-15.00. Gratis, åpent for alle. 
Internasjonal mat og kaffe, kulturelle innslag, framvisning 
av fargerike klesdrakter fra ulike land, hennamaling, 
hårfletting og prøving av hijab med mer.

Habesha Solidaritetskafe
Kl. 12.00-18.00, Kirkens bymisjon.
Åpent for alle. Middag for kr 60,- 
Servering av mat fra det etiopiske og eritreiske kjøkken. 

Søndag 20. oktober
CARE – Tv aksjonen NRK 2019
I år handler TV-aksjonen om CAREs arbeid for å skape 
et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare 
områder. Mer info om CARE og bøssebæring: blimed.no

Arabisk matkurs i regi av Kvinnenettverket Noor
Kl. 12.00-16.00, Saltvern skole
Pris: 300 kr, overskuddet går til året Tv-aksjon. 
Begrensede plasser, påmelding til: 
k-noor@outlook.com eller sms til 450 33 594. 
Skriv: Matkurs, navn og telefonnummer.

Mandag 21. oktober
Vil Norges matsikkerhet overleve klimaendringene?
Kl. 18.00-20.30, Stormen bibliotek, litteratursalen 
Gratis, åpent for alle. 
Dokumentarfilmen Uår etterfulgt av panelsamtale.
Arr: Human NORD og Bonde- og småbrukarlaget
humannord.no

Strikk og lytt
Kl. 18.00-19.00, Stormen bibliotek - speilrommet
Gratis, åpent for alle.
Gjør håndarbeid mens du lytter til internasjonale noveller. 
 
Bokutstilling med internasjonale forfattere
Hele uken. Stormen bibliotek har internasjonalt fokus.

Du Store Verden – Tyrkia
Kl. 12.00-13.00, Tusenhjemmet kultur og kunnskapssenter. 
Gratis, åpent for alle. Servering av tyrkisk te og søte 
smakebiter. 

Tirsdag 22. oktober
Åpen møteplass på Bratten
Kl. 17.30-19.30, Bratten aktivitetspark. Gratis, alder: 10-13 
år. Matlaging på bål med fokus på ulike nasjoner. 

Onsdag 23. - lørdag 26. oktober
Bodø filmfestival - Fram kino
Hver dag vises film fra lokale, norske og internasjonale 
produsenter. Seminarer og foredrag knyttet til film og 
kultur. Filmer og program: bodofilmfestival.no

Fiksefest med Re og samarbeidspartnere 
Kl. 16.30-19.30, REs lokaler (styrmannsveien 4, bak 
Bodøsjøen skole). Gratis, åpent for alle, barn og unge i 
følge med en voksen. 

Har du noe som er ødelagt? En leke, en sykkel, jakke 
eller bukse du trenger hjelp til å fikse? Da er dette 
arrangementet for deg! Salg av middag, vafler og drikke 
til en rimelig penge.

STOP VOLDEN-CUP
2019

Onsdag 23. oktober
Tyrkisk pilot gir oss luftfartshistorien fra en ny vinkel 
Kl. 18.00-20.00, Norsk Luftfartsmuseum. Gratis, passer 
best for voksne/barn fra 12. år, men alle er velkomne.

Jagerflypiloten Emirhan forteller om tyrkisk flyhistorie, sin 
egen historie som pilot i Tyrkia og om hvorfor han kom til 
Norge.

Servering av tyrkisk mat og drikke.

Torsdag 24. oktober – FN dagen 
Det gode liv i Bodø 
kl. 12.00-15.00, Stand i glasshuset. Kom å ta en 
kaffekopp og fortell oss hva er Trivsel for deg.

ByLab arrangement 
Design thinking-kurs med Føn design
Kl. 10.00-14.00, Stormen bibliotek, litteratursalen. 
Åpent for alle, påmelding: gnistbodo.no/program.html
Kurset gir en introduksjon av problemløsningsmetoden 
Design Thinking. 

Aktivitetsguider – Idrettsrådet 
Kl. 10.00-14.00, Stormen bibliotek
Aktivitetsguider skal hjelpe barn og unge inn i organisert 
fritidsaktivitet. Ønsker du å høre mer om prosjektet, eller 
bli aktivitetsguide, kom på Stormen bibliotek å få mer 
informasjon. 

Åpen møteplass på Bratten
Kl. 17.30-19.30, Bratten aktivitetspark. Gratis, alder: 10-13. 
Matlaging på bål med fokus på ulike nasjoner. 

Foredrag om CARE - NRK Tv-aksjonen
Kl. 18.00, Tusenhjemmet kultur og kunnskapssenter.
Åpent for alle.

Foredrag om internasjonalt ungdomsarbeid
kl. 18.00-21.00, Bystyresalen, Rådhuset
Gratis, åpent for alle. 
Bodø Ungdomsråd, Unge stormen og Ung Kultur forteller 
om deres internasjonale arbeid i 2019.

Bylab arrangement
Kl. 18.00-20.30, Stormen bibliotek – ByLab.
Åpent for alle. 
FN-studentene og ISU inviterer til minglekveld hvor 
småretter fra Frankrike, Tyskland, Canada, Spania, Japan, 
Nigeria, Algeria og Pakistan vil bli presentert sammen 
med kort info fra hvert land. 

TUR- kafe 
Salg av internasjonale retter i Stormen bibliotek. 

Konsert med Griegs musikkforening
kl 18.00, utenfor XXL, City Nord
Moderne, klassisk og folkemusikk framført på russiske 
folkeinstrumenter.

Fredag 25. oktober 
Konsert på Gimle – FRUKT og MIR-Ung.
Kl. 17.00-20.00, Kulturhuset Gimle. 
Gratis inngang og servering. For ungdom fra 8. klasse. 

Scandic Stopp Volden CUP 2019 
Fredag 25. - søndag 27. oktober
For informasjon og påmelding: 
glimt.no/b&u/turneringer/svc

Lørdag 26. oktober 
Tommelise dukketeater med Norsk-russisk forening
Kl. 12.00-12:40  Norsk
Kl. 13.00-13.40  Russisk
Åpent for alle, Stormen bibliotek 3. etasje.

Plastfusion verksted med Re
Kl. 12.00-15.00, Hunstadsenteret. Åpent for alle.
Sammen skaper vi ett stort kunstverk av plast som skal 
pynte opp ett vindu på Hunstadsenteret. 

Andre som markerer internasjonal uke
City Nord
Bodø Sentrum
Gnist – Grunderuke – gnistbodo.no
Kommunens skoler, SFO og barnehager


