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Olsvik kirke
16.-24. oktober 2021
med Olsvikutstillingen

Hjertelig velkommen til Kulturfest
2021! Vi satser for fullt igjen – med
fullt program for Kulturfest! Vi håper
virkelig at ikke pandemien igjen
stopper ei innholdsrik uke med
kunst og kultur i Olsvik kirke!
Kulturfest Olsvik ønsker å bevege,
utfordre og utvide horisonten. Vi vil
synliggjøre kirken og troen i samfunnet
vårt og sette fokus på både skapelse,
skapningen og skaperen.
Vi samler frivillige i menighet
og lokalmiljø og ønsker å lage en
kulturfestival preget av entusiasme og
høy kvalitet. Tusen takk til alle dere
som bidrar – og til alle støttespillere og
sponsorer!
Vi kan også i år presentere et godt og
variert knippe av kunstnere og artister
og håper riktig mange av dere lar dere
friste til å ta turen til Olsvik kirke flere
ganger i løpet av uka.
Olsvikutstillingen inneholder både
billedkunst, foto, keramikk, glass,

tekstil og smykker.
Fra scenen blir det
humor, kåserikonsert,
barnematinè, foredrag,
jazz og salmekveld! I tillegg dukker
det som vanlig opp unge talenter på
torsdagskvelden.
Nytt av året er et forspill til Kulturfest
som finner sted 26. september. Da
får vi gleden av å møte Ragnhild
Gudbrandsen og Laila Kolve med
lyrikkprogrammet som skulle vært
åpningsforestillingen i fjor! Her kan
dere varme skikkelig opp til årets
Kulturfest!
Velkommen til Olsvik kirke og Kulturfest
2021!

Overskudd av salget ved Olsvikutstillingen går til kirkens utsmykkingsfond.

Gunn Vottestad
bildende kunst

Gunn Vottestad, Oslo, er en etablert kunster med solid utdannelse i
tegning og maling bl.a. fra Volkshochschule Stuttgart og Oslo Tegne- og
malerskole. Vottestad har hatt en rekke utstillinger i Norge og i utlandet,
bl.a. i Paris, NY, Boston og Tyskland, og er innkjøpt av private og offentlige
samlinger. Hun har hatt flere utsmykkingsoppdrag og mottatt mange priser.
Motivene er ofte de karakteristiske enkle kysthusene fra hjemstedet i NordNorge som gir tilskueren mulighet til å legge inn egne følelser og historier,
De stille, melankolske husene er også inspirert av datteren Bea, som
mangler språk. www.gunnvottestad.no

«En sang til deg»

Annette Bryne
bildende kunst

Annette Bryne er født og oppvokst i Stavanger. Hun er medlem av Norske
Billedkunstnere, Tegnerforbundet, Landsforeningen Norske malere og
Bildene Kunstneres Forening, Rogaland. Hun har jevnlig separatutstillinger
og har deltatt på en rekke kollektivutstillinger i inn- og utland. I 2017 ble hun
tildelt Winsor & Newton-prisen. Til daglig jobber hun i atelier-felleskap med
10 andre kunstnere. I sine bilder beveger hun seg i overgangen mellom
sjø og land. Hun lar seg inspirere av bølgene som slår mot land og skaper
endringer over tid, samtidig som strandlinjen består. Hun er også opptatt
av organiske former som oppstår i de håndfaste steinene, tare og sand, og
av mellomrommene som skaper vakre former og endringer i lys og skygge
etter som været skifter.

Maleri

Maria Natalie Skjeset
bildende kunst

Maria Natalie Skjeset, billedkunstner, Hamar, har bachelor-grad i virtuell
kunst og design, årsstudium i kunsthistorie og idéhistorie, samt grafikk-kurs
ved NGV og mentorprogram i fotografi. Medlem av NBK/FFF. Skjeseth
arbeider med digital grafikk (D.G.A.) et grafikkrelatert uttrykk fremstilt
gjennom heldigitale prosesser. Egne fotografier bearbeides direkte i digitalt
bilderedigeringsprogram.
Arbeidene er poetiske stemningsbilder i et figurativt, delvis stilisert formspråk
med symbolistiske undertoner. Motivene springer ut fra fantasien, men med
utgangspunkt i observasjon av virkeligheten. Det maleriske uttrykket er
fremtredende. Hun inspireres av filosofi, mytologi og skjønnhet, og bildene
består av elementer fra naturen. Bildene er en invitasjon til refleksjon og
en vandring innover i «symbolskogen». – Mennesket er av natur er et
søkende vesen, og som menneske føler jeg en trang til å kontemplere
over livets små og store mysterier, sier kunstneren. www.marianatalie.com

«Vinterglød»

Oddvar Torsheim
bildende kunst

Oddvar Torsheim, billedkunstner, Førde, er en norsk maler, tegner og
grafiker, utdannet ved Bergen Kunst- og Håndverksskole og Det Kongelige
Kunstakademi i København. I oljebilder, akvareller, grafikk og tegninger
har han med surrealistisk innfallsrikdom, frodighet og humor behandlet
velferdsstatens problemer, ofte med en skarp og samfunnskritisk tendens.
Torsheim har en særegen tegnestil som kan minne om barne- og
serietegninger. Med enkle strekfigurer og velkjente symbol skaper han
bildefortellinger fulle av humor og samfunnskritikk. Fenomen i tiden
blir gjerne kommentert i form av en klar oppstilling av motsetninger:
Natur mot teknologi, mann mot kvinne, gammelt mot nytt, bykultur mot
bygdetradisjoner. torsheim.no

Forsideillustrasjon, Bibelen 2020, nynorsk
Det Norske Bibelselskap.

Kai-Wilhelm Nessler
foto

Kai-Wilhelm Nessler fotograf, Vanse. Har eget atelier hvor han produserer
alle sine bilder. Nessler arbeider mye med landskapsbilder, men også
med abstrakte motiver og portretter. – Jeg ønsker å portrettere personer
i situasjoner der de er opptatt med det de elsker å gjøre, som f eks
musikere, sier fotografen. Han arbeider ofte sammen med musikere for å
finne hvordan bilde og musikk kan passe sammen for å få fram det beste
uttrykket/stemningen. Fotografiet har vært med ham siden han var 6-7 år
gammel, og han har tilegnet seg alle teknikkene gjennom eget arbeid. I
dag jobber han mest digitalt. Nessler er med i et forskningsprosjekt (støttet
av Agderforskning) ved Utsikten kunstsenter, der man undersøker nye
presentasjonsmuligheter for bilde og lyd, kalt visuell kunst.

«Vingeslag»

Ingun Dahlin
keramisk skulptur

Ingun Dahlin, keramiker, Trondheim, er utdannet ved Statens håndverksog kunstindustrihøyskole og ved Statens lærerskole i forming.
Ingun Dahlin er blitt en av landets fremste keramikere og har utstillinger
over hele landet. Hun arbeider i leire og former skulpturer som er figurative
og rustikke «For meg dreier arbeidet seg om å skape liv i leira. Kunsten
handler om livet og undringen over livet. Jeg ønsker at kunsten skal tale
fritt der ord kommer til kort. Min kunst et mitt språk», sier kunstneren.
Hun har levert utsmykking til kirkerommet i Olsvik kirke.

«Lysbærer»

Gro Kjellnes Løvik
keramikk

Gro Kjellnes Løvik, pottemaker, er fra Aukra i Romsdal der hun har
verkstedet Grokeramikk på gården der hun har vokst opp. Hun lager
brukskeramikk og ønsker å bringe glede i hverdagen. Kunstneren lar seg
inspirere av naturen, spesielt av strendene på Aukra. Utformingene av
produktene er en langsom prosess. – Som håndverker er jeg perfeksjonist
og nådeløs til egen praksis, sier hun. Produktene er laget med dyp respekt
for estetikk, form og materialets iboende kvalitet. Kopper og krus kan ha
små humoristiske detaljer. Men de har et klassisk preg over seg, noe som
gjør at gjenstandene får lang varighet hos kjøperne.

Keramikkfat

Kjersti Olsen
keramikk

Kjersti Olsen, keramiker, Bergen, har hatt verksted siden høsten 1999.
Hun har utdannelse fra Høgskolen i Akershus, avdeling for produktdesign
og produktutvikling, og fra Le CNIFOP (nasjonalt senter for keramikk),
i Saint-Amand-en-Puisaye i Frankrike. Denne byen ligger sentralt i et
tradisjonsrikt område for keramisk produksjon, like i nærheten av la Borne,
kjent for sitt internasjonale keramikkmiljø.
I Frankrike jobbet hun også en periode i verkstedet til Christine LimosinoFavretto i la Borne, og hos Christine Viennet i Beziérs. Kunstneren arbeider
helst med keramiske bilder og skulpturer. Arbeidene hennes er å finne i
gallerier rundt om i landet.

Fugl

Mette Paalgard
glasskunst

Mette Paalgard, glasskunstner, Lofoten, er utdannet ved Glasskolan i
Kosta, Sverige, og The Royal Academy of Fine Arts, School of Design,
Bornholm. Hun er medlem av Norske kunsthåndverkere og har siden
2009 mottatt en rekke kunstnerstipend. Mette Paalgards arbeider med
både funksjonelle og skulpturelle objekter, ofte i et rent og minimalistisk
formspråk, der hun lar glassets materialspesifikke egenskaper få komme
til uttrykk. Hun er opptatt av å ivareta det tradisjonelle glassblåserfaget og
dets teknikker. Samtidig finner hun nye og uventede måter å bruke glasset
på. Mette Paalgard har stilt ut flere steder i utlandet, bl.a.i Paris og Japan
og hatt en rekke separatutstillinger i Norge. Hun har levert utsmykking til
Ål Kyrkjestugu.

«Tempur»

Irene Harvik
glasskunst

Irene Harvik, glassblåser, har eget verksted og glasshytte i Sandefjord.
Hun begynte på Glasskolan i Kosta i 1988 og ble fanget av glassets
muligheter. – Det varme glasset har en nesten hypnotiserende effekt, sier
kunstneren. Hun har også utdannelse fra Oslo Tegne og Maleskole og fra
Trafo-skolen i keramikk. Harvik har blåst glass i flere ti-år og arbeider med
stilrene former som blir til bruksvennlige solide og vakre glass og skåler i
ulike fargekombinasjoner. Alle glassene hennes er munnblåste og finnes
i ulike variasjoner. Vinglass er det hun liker best å jobbe med. Se mer på
ireneharvik.no

Glassbolle

Gro Aakenes Sævig
tekstil

Gro Aakenes Sævig, er tekstil kunsthåndverker/designer og har studio,
(artwear by Gro) på Kulturhuset USF Verftet i Bergen. Hun er utdannet
kunsthistoriker fra UiB og har sin praktiske læretid fra KHiB og HiB. Hun
har latt seg inspirere av sine studier til å lage sjal og klær med motiver fra
kunsthistorien. I år viser kunstneren sjal i små kolleksjoner i gode ull- og
silkekvaliteter. Sjalene kan brukes både til hverdag og fest, sommer og
vinter, eller som «prikken over i-en» på et ellers nøytralt antrekk. www.
artwearbygro.no

Sjal

Jan Kåre Myklebust
keramikk

Jan Kåre Myklebust, keramiker, Alvøen, har bachelorgrad fra University
of Wolverhampton. Han har arbeidet ved keramikkinstituttet i Bergen,
har gått i lære hos dr. Julien Stair i London og er medlem av Norske
Kunsthåndverkere. Myklebust har deltatt ved utstillinger som SOFA i
Chicago, Art in Clay, Ceramics in the City og andre utstillinger I England,
samt ved markeder og utstillinger i Norge. Myklebust har eget verksted
i Alvøen, der han arbeider med funksjonelle produkter i porselen. Han
bruker enkle former, gjerne med kuttede kanter for å skape kontrast.

Krukke med lokk

Ziva Jelnikar
smykker

Ziva Jelnikar, gullsmed og designer, har hatt atelier og butikk på Bryggen
i Bergen i over ti år. Hun arbeider hovedsaklig med sølv, gull og kobber.
– Alle mine stykker er håndlaget av plater og tråd og utformet ved hjelp
av hamring, smiing og smeltingsteknikker, sier kunstneren. I sin design
fokuserer Ziva på komfort – smykkene hennes skal være gode å ha på, en
kombinasjon av lekenhet og estetikk. Hennes produksjon omfatter et stort
utvalg av ringer, øredobber, armbånd og halskjeder.

Armbånd

Åpning av Kulturfest
Kunstneriske innslag

Vi ønsker velkommen til åpning av årets Kulturfest, med høytidelig
markering og musikalske innslag. Påtroppende ordfører Rune Bakervik vil
stå for selv åpningen, og Rune Johnsen Klevberg, Carsten Dyngeland og
Helge Haukås vil ta seg av musikalske innslag.

Lørdag 16. oktober kl. 14.00 i Olsvik kirke. Gratis inngang.

Hedné, Brekke &
Schjelderup
Humorkveld

Christoffer Schjelderup vant «Stå opp-prisen» i 2013, satt opp sitt første
skikkelige soloshow «Tro, hat & Ærlighet» i 2018 til jublende kritikk og
fortsatte med «Julegøy» og «Julegøy 2». I tillegg til suksessen på scenen
har Christoffer suksess med sitt «Bodshow» på Facebook og podcasten
«Skamfrelst».
Roar Brekke får deg til å le så du griner av de nære ting. Han har i pressen
fått reaksjoner som: «folk hiksta av latter fra første minutt, og stoppet ikke
før de gikk hikstende ut i sommarnatta. De komiske høydepunktene kom
tett gjennom hele showet».
Er du klar for en utrolig kombinasjon av trylling og psykologi? Hedné leser
tanker og forutser hva du kommer til å velge. Tidligere har du kanskje sett
ham på Norske talenter og Penn & Teller: Fool Us? Nå kommer han til
Olsvik! Ved hjelp av sine fem sanser, og illusjonen av en sjette sans får
Hedné de utroligste ting til å skje. Det er nesten litt nifst!
Lørdag 16. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Kr. 400/300.

Spytt i Panne
Barnematiné

Mennesker og natur
Vi er i et evig opprør
Vi mennesker prøver å kontrollere naturen
Naturen prøver å tøyle oss
Men hvem er vi?
Er ikke mennesker en del av naturen?
Er det oss selv vi er i konstant opprør mot?
Spytt i Panne Teater er et bergensk teaterensemble stiftet i 2015. Teateret
drives av 21 år gamle Johanne Eikehaug Adriansen. som også er
gruppens regissør og manusforfatter. Spytt i Panne Teater er kjent for å
lage visuelle, følelsesfulle og nyskapende forestillinger, og har tidligere spilt
på blant annet Cornerteatret, Fana Kulturhus, Bergen offentlige Bibliotek,
Festspillene og på Færøyene, inkludert musikkfestivalen G!Festivalen.

Søndag 17. oktober kl. 14.00 i Olsvik kirke. Kr. 200/100.

Per Arne Dahl &
Solveig Slettahjell &
Øyvind Kristiansen
Sårbarhetens kraft

Kåserikonsert om å finne bærekraft og styrke i å våge sårbarhet. Per Arne
Dahl forteller fra egne erfaringer og sjelesørgerisk praksis, og Solveig
Sletthjell tolker utvalgte salmer på personlig og inderlig vis akkompagnert
av Øyvind Kristiansen på flygel.

Søndag 17. oktober kl. 20.00 i Olsvik kirke. Kr. 450/350.

Wolfgang Plagge
Konsert- og filosofiforestilling

Avstand, nærhet og musikk – hva har vi lært om oss selv?
Vi har de siste to årene fått møte en helt annen virkelighet enn den vi
trodde vi kjente. Som alle andre menneskelige kontaktflater har også
Kunsten vært vant til å møte sine brukere der de er, og brukerne har vært
vant til å kunne oppsøke kunstopplevelsene der de måtte ønske. I løpet
av noen dramatiske uker i mars 2020 ble alt stilt på hodet. Når samfunnet
nå etter hvert går mot større åpenhet og normalisering: Hva har vi lært
om behovet for nærhet og kontakt? Kan musikk som språk gi slik nærhet?
Hvordan?
Møt komponist og pianist Wolfgang Plagge i en tankevekkende konsert- og
filosofiforestilling der musikken får leve og skape liv, og der spørsmålene
er viktigere enn svarene.
Mandag 18. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Kr. 350/250.

Berven trio
Jazzkveld

Mads Berven Trio består av Mads Berven (gitar), Toivo Fjose (kontrabass)
og Cato Lyngholm (trommer).
Mads Berven har i en årrekke vært en sentral musiker i det vestlandske
jazzmiljøet, og hatt en rekke prosjekter med varierende besetning. Han
er kjent for sitt svært allsidige uttrykk og har samarbeidet med artister
innenfor flere sjangre og uttrykk. I tillegg til Vossa Jazz Prisen, har Mads
Berven høstet gode kritiker for sine to studioalbum, og han er nå i gang
med låter til sitt tredje album.
Toivo Fjose og Cato Lyngholm har bakgrunn fra hhv Voss og Haugesund,
og er bosatt i Bergen. Begge musikerne i løpet av de siste årene markert
seg som solide støttespillere i flere band, i tillegg høy anerkjennelse for
sine egne prosjekter.

Tirsdag 19. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Kr. 350/250.

Gunnar Breivik

Idrettshelter – forbilder eller sirkusartister
Gunnar Breivik: Professor emeritus og
idrettshøgskole

tidligere rektor ved Norges

Våre idrettshelter er de moralske forbilder eller sirkusartister.
De gamle idrettsheltene, som skøyteløperne og langrennsløperne på
50 - og 60 – tallet, kunne du putte rett inn i skolestua og bruke dem som
forbilder for moral, sunnhet og gode verdier. Men kan vi det i dag? Er
topputøverne i ferd med å bli rene sirkusartister. Og da er det vel ingen som
krever hverken sunnhet eller moral? I foredraget skal jeg risse opp litt av
arven fra de gamle og moderne olympiske leker og så se på hvordan den
moderne idretten fra 1960-tallet i økende grad ble preget av massemedia,
penger og med økende bruk av kunstige prestasjonsmidler, som doping.
I dag er toppidretten kalt «the greatest show on earth»! Men kan da de
gamle idealene overleve? Kan toppidrettsutøverne i fremtiden være både
underholdningsartister og moralske forbilder? Har vi rett til å kreve at
toppidrettsutøvere har høyere moral enn gjennomsnittsnordmannen?
Onsdag 20. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Kr. 300/200.

Unge & lovende
Et fast innslag på Kulturfest er torsdagskvelden med presentasjon av Unge
& lovende artister. I år er vi glad for å kunne presentere et samarbeid
med musikklinjen på Langhaugen skole. Dette er en fin anledning for
musikklinjens elever til å vise sine ferdigheter og få mer fokus på hva de
holder på med.
Følgende musikere vil være med denne kvelden: Mathias - gitar, Edvard
- gitar/vokal, Jørgen - piano/synth, Ask Viste - bass, Emmanuel Matos
- trommer, Christine Grünert- sang/synth, Leon Vignal - sang, Linnea
S. Hellesøy - sang, David Wallevik - gitar, Ole Skonnerg - piano/synth,
Hannah Moira - hardingfele, Kristian Herland - gitar, Nicolas Tveit - gitar,
Moeidur Loftsdottir - trompet, Mie Berg-Hauge - sang, Nora-Marie - sang.
Alle elevene vi får høre har fokus på rytmiske tradisjoner som pop, blues,
rock og jazz, og mange av dem går dypt inn i store fagområder som
improvisasjon og låtskriving. Ved kveldens konsert vil vi få høre musikk
som i stor grad er preget av utøvernes egne tolkninger, og flere stiller også
med musikk der de har skrevet både tekster og musikk selv. Vi håper du
kan lene deg tilbake og høre fin musikk fremført av ungdommer som bruker
mesteparten av sin tid på å komme dypere inn i det som musikken har å
tilføre både til utøvere og de som lytter.
Torsdag 21. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Gratis inngang.

Carsten Dyngeland trio
Jazzkveld

Carsten Dyngeland trio (Carsten Dyngeland - flygel, Sigurd Ulveseth
- kontrabass og Ole Ludvig Krüger - trommer) har vært i samspill i en
årrekke med varierte oppdrag fra jazzkonserter, Tirsdagskonserten på
Bønes samt uttallige samarbeid med Hordaland korforbunds beste kor:
Bergen kammerkor, Jadazz, Laksevåg blandakor, Haugatunkoret, m.fl.
Under Kulturfest har de med seg Helge Haukås (trompet) og samarbeidet
med ham begynte vel egentlig i Bønes kirke sin Tirsdagskonsert for en
del år siden. Etter hvert har vi hatt regelmessige konserter med melodiøs
jazz repertoar med Helge Haukås som improviserende og syngende
frontperson, til stor glede for bandet og publikum, bl.a. i Åsane kulturhus
og Kirketunet på Os.
Spennvidden er stor; alt fra vare jazzballader til heftig samba fra Chick
Corea, ispedd folketoneimprovisasjoner og originalkomposisjoner fra
Carsten Dyngeland.
Vi gleder oss til en spennende aften i Olsvik kirke.
Fredag 22. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Kr. 350/250.

Herborg Kråkevik
En intimkonsert med Herborg Kråkevik og pianist Helge Lilletvedt.
Her får du møte en artist med et usedvanlig bredt register!
Hun tar med seg sanger fra 8 album, samt humoristiske innslag fra sine
mange cabareter.
I tillegg får du smakebiter fra musikalene hun har hatt hovedroller i, og
smakebiter fra hennes nyeste utgivelse album Juleroser.
Velkommen til en varm og underholdende konsert med Herborg!

Lørdag 23. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Kr. 400/300.

Eyvind Skeie
& Colla Voce
Salmekveld

Eyvind Skeie er prest, forfatter, salmedikter og kulturarbeider. Han er
oppvokst på Askøy der hans var var prest, og senere I Bergen Sentrum,
da hans var var prest i Domkirken i Bergen.
For de fleste er Eyvind Skeie kanskje mest kjent som manusforfatter til
Portveien 2 og Sesam Stasjon. Noen av sangene derfra har nærmest
blitt folkeeie, for eksempel «Tenn lys». De fleste kjenner også «Nå er den
hellige time», som han har skrevet teksten til. Som salmedikter har Skeie
skrevet over 600 salmer.
«Det gir meg stor glede å komme rundt i norske menigheter,» sier Eyvind
Skeie. «Det er fint å kunne presentere sin salmer og tanker, men alle best
er det å kunne dele inspirasjon og glede. Jeg vil gjerne at folk skal oppleve
et rikt spenn av følelser på mine salmekvelder. Salmen er først og fremst
menneskets stemme, i tekst og musikk. Den er gudshenvendelse, i slekt
med bønnen, både i glede og sorg, tro og tvil.
Søndag 24. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Kr. 300/200.

Program
Søndag 26. september !VORSPIEL!
19.00: Musikalsk poetisk reise –
Ragnhild Gudbrandsen (lyrikk) og
Laila Kolve (fløyter) presenterer en
nyskrevet tekst om St. Sunniva, samt
tekster fra eldre og nyere lyrikere.
Kr. 400/200.
Lørdag 16. oktober
14.00: Åpning – Kunstneriske innslag.
Gratis inngang.
19.00: Humorkveld – Christoffer
Schjelderup, Roar Brekke og Hedné
underholder med standup og illusjoner.
Kr. 400/300.

Søndag 17. oktober
11.00: Kulturmesse ved sokneprest
Martin Aalen Hunsager.
14.00: Barnematiné – Spytt i Panne
viser sin familieforestilling som er laget
sammen med unge fra området. Kr.
200/100.
20.00: Kåserikonsert – Per Arne
Dahl, Solveig Slettahjell og Øyvind
Kristiansen tolker salmer. Kr. 450/350.
Mandag 18. oktober
19.00: Musikalsk foredrag –
Wolfgang Plagge snakker om og
fremfører musikk. Kr. 350/250.

kulturfest.no

m 2021
Tirsdag 19. oktober
19.00: Jazzkveld – Mads Berven, Toivo
Fjose og Cato Lyngholm presenterer
deilig jazz. Kr. 350/250.

Fredag 22. oktober
19.00: Jazzkveld – Carsten Dyngeland
med venner underholder oss med
balsamerende toner. Kr. 350/250.

Onsdag 20. oktober
19.00: Foredrag – Gunnar Breivik spør
seg om idrettsheltene våre er forbilder
eller sirkusartister. Kr. 200/100.

Lørdag 23. oktober
19.00: Herborg Kråkevik – En nydelig
intimkonsert med Herborg Kråkevik og
pianist. Repertoaret spenner fra alle
albumutgivelsene hennes, musikalroller
hun har hatt samt humorinnslag fra
utallige revyer og cabareter. Kr. 450/350.

Torsdag 21. oktober
19.00: Unge & lovende – Elever
ved Langhaugen videregående skole
presenterer musikalske perler. Gratis
inngang.

Søndag 24. oktober
19.00: Salmekveld – Eyvind Skeie
viser frem egne og andres salmer, godt
hjulpet av vårt eget kor Colla Voce. Kr.
300/200.

Lions Club Bergen Vest

kulturfestolsvik

Utstillere

Gunn Vottestad
Bildende kunst

Kjersti Olsen
Keramikk

Annette Bryne
Bildende kunst

Mette Paalgard
Glasskunst

Maria Natalie Skjeset
Bildende kunst

Irene Harvik
Glasskunst

Oddvar Torsheim
Bildende kunst

Gro Aakenes Sævig
Tekstil

Kai-Wilhelm Nessler
Glasskunst

Jan Kåre Myklebust
Keramikk

Ingun Dahlin
Keramisk skulptur

Ziva Jelnikar
Smykker

Gro Kjellnes Løvik
Keramikk
GRATIS BEFARING
E-post: post@takogpris.no
Telefon: 55 70 54 48
www.takogpris.no

BLIKKENSLAGER - TAKTEKKER
Faglig og hurtig legging av nytt tak
- til avtalt pris!

kulturfest.no

Åpningstider
Lørdag
14.30–18.30
og etter forestillingen

Onsdag
17.00–18.30
og etter foredraget

Søndag
12.30–18.30

Torsdag
17.00–18.30
og etter konserten

Mandag
17.00–18.30
og etter foredraget
Tirsdag
17.00–18.30
og etter konserten

Fredag
17.00–18.30
og etter konserten
Lørdag
14.00–18.30
og etter konserten

kulturfestolsvik

www.kulturfest.no
kulturfestolsvik

Olsvik kirke
16.-24. oktober 2021
med Olsvikutstillingen

