Olsvikutstillingen 2005

Kunst- og kulturuke
i Olsvik kirke
15.- 23. oktober 2005

•

Salg av kunst
og kunsthåndverk

•

”Himmelsk musikk”
med Bergen 1 hornorkester av
Frelsesarméen

•

Seminar for lærere om forståelse
av religiøse symboler v/arkitekt
Arne Sæther

•

”Kirken som bygg og bilde”
Foredrag av arkitekt
Arne Sæther

•

Konsert med Mads Eriksen,
Britt B. Bjordal og
Loddefjord sangforening

•

Familiekonsert med
Rune Larsen m/ band,
mannsgruppen Manna,
vokalgruppe og barnekorene

•

Kunstkafé

Olsvik Kirke

Ingunn Dahlin - "3 engler", steingods 2005 - Foto: Johanne Svendsen

Kunst- og kulturuke i Olsvik kirke

Kulturuken åpnes lørdag 15. oktober kl 13.00 av domprost Ørnulf Elseth

Olsvikutstillingen

13 kunstnere stiller ut på den åttende
Olsvikutstillingen som omfatter bildende kunst,
brukskeramikk, skulpturell keramikk, tekstil og
glassarbeider, samt smykker i glass og sølv.
De fleste utstillerne er nye i Olsvik-sammenheng.
Billedkunstnerne Bjørn Chr. Røed, Daniel Stub,
Alexander Stub, Helge Bøe og Hilda Hillesland viser
malerier og grafikk. Lars Hegstrup stiller ut bruks
og skulpturell keramikk. Det samme gjør Janicke og
Adam, mens Ingun Dahlin viser engler i keramikk.
Gjertrud Karevoll stiller ut ulike arbeider i glass.
Sigfrid Sannes og Marianne Hegstrup arbeider med

smykker i glass og sølv, mens Betty Hermansen viser
egendesignede klær i strikk.
Kunst- og kulturkomiteen ønsker å gi besøkende i og
utenfor menigheten en opplevelse av god kunst og
godt kunsthåndverk i kirkens egne lokaler. Vi håper
også å kunne støtte kunstnere som arbeider med
sakrale motiver. Et annet siktemål med utstillingen er
å samle inn midler til videre utsmykking av Olsvik
kirke.
30% av salget går til kirkens utsmykkingsfond.

Åpningstider for Olsvikutstillingen

Lørdag 15. oktober kl 13.00 – 18.00
Søndag 16. oktober kl 13.00 – 18.00 og etter konserten
Tirsdag 18. oktober etter lærerseminaret
Onsdag 19. oktober kl 17.00 – 19.00 og etter foredraget
Fredag 21. oktober kl 17.00 – 19.00 og etter konserten
Lørdag 22. oktober kl 13.00 – 18.00
Søndag 23. oktober kl 13.00 – 18.00
Kunstkafé
På den lille kafé kan du sitte ned og se på utstillingen mens
dun yter en hjemmebakt kake og en kopp kaffe,- eller noe
kaldt å drikke.
Salg av kunstkort og bilder
Noen kunstnere har levert kort med bilder av
kunstverkene sine.
Man kan også kjøpe kort av kirkens alterbilde og
innrammede bilder av samme.

UTSTILLERE
Hilda Hillesland, Bergen, har studert ved
kunstakademier i Nederland, Belgia og Syd-Afrika. Hun
har arbeidet med modelltegning og studert hos maleren
Pieter van Blommenstein i Durban. Hun har deltatt i
gruppeutstillinger i Syd-Afrika, Nederland og Norge og
har hatt separatutstillinger i ﬂere byer på Vestlandet og i
Rotterdam. Hun deltar på utstilingen med fargetrykk.
Gjertrud Karevoll, har hatt eget verksted siden 1995
og arbeider nå i Kulturverkstaden på Voss. Hun har
høyskoleutdanning fra Bergen og utdanning i
glassarbeid fra Raulandsakademiet og fra verksteder
i København. Gjertrud Karevoll har hatt egne
utstillinger i Norge og i USA og stiller ellers ut
på en rekke salgssteder over hele Norge.
Hun arbeider med glass og lager smykker, vaser,
fat og skåler.

Hilda Hillesland

Gjertrud Karevoll

Janicke og Adam, har hatt eget keramikkverksted
på Minde i Bergen siden 1976. De er begge
medlemmer i Norske Kunsthåndverkere og har
mottatt stipend fra Bergen kommune og fra Norsk
Kulturråd. De har hatt ﬂere separatutstillinger
og har deltatt på gruppeutstillinger. De arbeider
med forskjellige steingodsleirer og porselen. Det
er viktig for dem at gjenstandene får en god form.
De to keramikerne samarbeider, men signerer
sine egne produkter. For det meste produserer de
brukskeramikk, men arbeider også med skulptur
og relieff. De deltar på utstillingen med begge
deler.
Bjørn Chr. Røed. Stavanger, har utdannelse
i graﬁsk formgiving, graﬁkk og bokkunst ved
Bergen Kunsthåndverksskole og har studert ved
Studieatelieret i Stavanger og Kunstforeningens
kunstskole i ﬂere år. Han har illustrert en rekke
bøker og arbeidet som formgiver. Røed har deltatt
på Vestlandsutstillingen med maleri og tegninger,
har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt ved
kollektivutstillinger ﬂere steder i landet. Han er
innkjøpt både av kunstforeninger og offentlige
institusjoner, og deltar på utstillingen med
malerier.
Alexander Stub er født og bosatt i Bergen, Han er
utdannet ved Kunstskolen i Bergen og har i ﬂere
år hospitert ved et graﬁsk atelier i Bergen. Stub
arbeider med linoleumstrykk, en teknikk som
ikke er så vanlig i Norge, og lager et begrenset
antall bilder av hvert motiv. Naturens lysspill
er inspirasjonskilden til Stub. Motivene fanger
han opp ved turer til fjells og ved havet. Stub
har hatt en rekke separatutstillinger, vesentlig på
Vestlandet, og har deltatt i kollektivutstillinger
over hele Norge. Han er innkjøpt av offentlige
institusjoner i Bergens-området bl.a. Universitetet
i Bergen og Bergens Tidende.

Janicke og Adam

Bjørn Chr. Røed

Daniel Stub, er født og oppvokst i Bergen
der han har eget galleri , Galleri Proﬁl,
sammen med sin far, Kjeld Sub og sin
bror Alexander Stub. Daniel Stub har
hatt ﬂere separatutstillinger, har deltatt på
kollektivutstillinger og er innkjøpt av ﬂere
bedrifter og institusjoner bl.a. Universitetet
i Bergen og Norsk Hydro. Han deltar
på Olsvikutstillingen med graﬁkk i ulike
fargekombinasjoner.
Marianne Hegstrup, Jondal, er glass- og
smykkekunstner og har fått sin utdannelse
gjennom kurs i Danmark, Canada og
USA. Hun kombinerer glass med sølv og
ferskvannsperler for å få fram spesielle
fargenyanser. Marianne Hegstrup har
hatt separatutstilling i Galleri OZ og
salgsutstilling på Hardanger folkemuseum.
Hun deltar på utstillingen med arbeider i
glass, vesentlig smykker.
Lars Hegstrup, Jondal, er pottemakermester
og har sin utdannelse fra Århus
kunstakademi og Kunsthåndværkerskolen
i Kolding, Danmark. Han har hatt en rekke
separatutstillinger i Danmark og Norge,
kollektivutstillinger i Norge og USA og
fått sine arbeider juriert ved utstillinger i
Danmark. Han er innkjøpt av offentlige
institusjoner og har fått den danske
Kunsthåndværkerprisen af 1879. Han er
medlem av Danske Kunsthåndværkere og
Harding Puls og deltar på utstillingen med
bruks- og dekorasjonskeramikk.

Marianne Hegstrup

Lars Hegstrup

Sigfrid Sannes, Bergen, er utdannet som gullsmed
i Bergen, og har eget verksted på Minde. Hun er
medlem av Norges Gullsmedforbund og leverer
varer til gallerier på Vest- og Østlandet. Hun lager
smykker som er originale, fargerike og lekende,
jobber intuitivt og søker etter fargekombinasjoner
gjennom å sette sammen edle steiner og metaller.
Betty Hermansen, Bergen, har lang erfaring med
design og produksjon av egne strikkeplagg og
design av modeller og oppskrifter for garnfabrikker
i Norge. Hun har samarbeidet med Per Spook om
utvikling av strikkemønstre etter hans idéskisser til
Haute Couture i perioden 1989-94 og har produsert
strikkeplagg for salg i butikken hans i Paris. Hun
deltar på utstillingen med egne strikke- plagg.

Sigfrid Sannes

Ingun Dahlin, Trondheim, er utdannet ved Statens
Håndverk- og Kunstindustrihøyskole og ved
Statens lærerskole i forming, Oslo. Hun har også
utdannelse i billedvev og er medlem i Norske
Kunsthåndverkere. Hun har deltatt i en rekke
gruppe- og kollektivutstillinger og har hatt mange
separatutstillinger de siste årene. Ingun Dahlin
har hatt utsmykkingsoppdrag i ﬂere kirker og er
representert i Petrozavodsk skulpturpark i Russland.
Hun deltar på utstillingen med engler i keramikk.

Betty Hermansen

Helge Bøe, Oslo, er utdannet både som teolog
og bildende kunstner og er juriert medlem av
NFUK. Han har fått undervisning ved Famous
Artist School og ved Olav Mosebekks tegneskole
og har arbeidet under ﬂere kjente malere bl.a.
Hans Normann Dahl. Helge Bøe har hatt en
rekke separatutstillinger i ulike byer i Norge
og ved Trygve Lie Gallery i New York. Har hatt
utsmykkingsoppdrag ved offentlige institusjoner og
er innkjøpt av institusjoner i Oslo. Han har også
illustrert en rekke bøker og deltar på utstillingen
med malerier og trykk.
Helge Bøe

PROGRAM
For Kunst- og kulturuken i Olsvik kirke
15. – 23. oktober 2005

Lørdag 15. oktober kl 13.00

Åpning av kulturuken og Olsvikutstillingen ved domprost Ørnulf Elseth
Felicity Burbridge Rinde, ﬂøyte.

Søndag 16. oktober

Kl 11.00 Ung Messe ved kap. Øivind Rise og TenSing
Kl 18.00 ”Himmelsk musikk” ved Bergen 1 Hornorkester ved Frelsesarméen
Frelsesarméens orkestre er kjent for stor
spilleglede og musikalsk kvalitet.
Bergen 1 hornorkester kommer til Olsvik kirke med et eget
program satt sammen av tekster, sang og musikk.
Publikum vil bli invitert til å synge med.
Gratis entré
Kollekt til Frelsesarméen

Tirsdag 18. oktober, kl 13.30 – 15.50.
Seminar for lærere i Bergen Vest.

Kirkekonsulent, arkitekt Arne Sæther:”Da Vinci-koden og kirkens koder. Hvordan forstå religiøse symboler”.
KRL-faget byr på store utfordringer til lærerne. Arne Sæther vil gjennom illustrasjoner og foredrag vise hvordan
man kan formidle en større forståelse av ulike religiøse symboler. Seminaret er også åpent for andre interesserte.
Inngangspenger kr 100,-

Onsdag 19. oktober kl 19.00

Bildeforedrag ved kirkekonsulent, arkitekt Arne Sæther: ”Kirken som bygg og bilde”.
Musikk ved kantor Rune J. Klevberg

Sæther er opptatt av det han kaller kirkens kroppsspråk. Han ønsker å bevisstgjøre menigheten i forhold til kirkebygget
og bruken av kirkerommet. I foredraget vil han gjennom tekst og bilder vise hvilke muligheter som ligger i kirkens
arkitektur, og få fram hvordan rommet og symbolene kan brukes i formidlingen av kirken budskap.
Gratis adgang

Fredag 21. oktober kl 19.00

Konsert med Mads Eriksen gitar, Brith Barsnes Bjordal, sang, og Loddefjord sangforening.
Fredagskvelden får vi høre den kjente gitaristen Mads Eriksen som spiller solo og også
akkompagnerer Brith Barsnes Bjordal som synger religiøse folketoner.
Loddefjord Sangforening deltar under sin dirigent Øivind Rongved Pedersen. Koret ble stiftet
i 1920 og feiret sitt 85 års jubileum med stor konsert i Olsvik kirke våren 2005. Koret har et
variert repertoar som går fra salmer og gospel til viser og lettere sanger. De har hatt stor suksess
med en Jacob Sande- konsert. For tiden arbeider koret med et større program over temaet reise
som skal fremføres våren 2006.
Inngangspenger: kr 50,-

Mads Eriksen

Søndag 23. oktober

Kl 11.00 Høymesse ved sokneprest Gunnar Kolaas
Kl 18.00 Familiekonsert

Kulturuken 2005 støttes av:

Barnekoret

Bergen kirkelige fellesråd

Grafisk Team as Bergen

Det blir gladsang og ﬂott musikk når Rune Larsen får musikere, barnekorene og hele
forsamlingen til å delta i allsang søndag ettermiddag. Barnekorene ledes av Jeanette
Krabbedal. I tillegg kommer mannsgruppen Manna og en kvinnelig vokalgruppe fra
Kongshaug folkehøyskole.
Inngangspenger: Barn kr 25,-, Voksne kr 40,- Familier kr 75.-

