
HØST 2018

ÅPNINGSTIDER FOSSEKLEIVA KULTURSENTER  
OG BERGER MUSEUM

25. august–25. november åpent lørdag og søndag kl. 12.00–16.00  
i tillegg til enkeltarrangementer – se programoversikten i midten.

Café Jebsen holder åpent tirsdag–søndag kl. 11.00–19.00.

INNHOLDSRIK HØST I FOSSEKLEIVA
Nyskrevet dramatikk om Berger og Fossekleiva, familievandring til Nobelhula, 
spøkelsesnatt for voksne og Svelviks 5. klassingers egen Bergerdesign – det er bare 
noe av innholdet i STORYBOARD i september.

Festivalen FIGUR I FOSSEKLEIVA når nye høyder med et tettpakket program av 
prisbelønte forestillinger. I år viser vi også en forestilling på Brageteatret i Drammen, og 
inviterer til åpen workshop for alle som har lyst til å være med å bygge en Nøkken til 
dammen.

NOVEMBERPROSJEKTET handler om Utenforskap, og vi er stolte av å kunne 
presentere den fantastiske og tankevekkende utstillingen IKONER fra Fotografiska 
muséet i Stockholm.
Og selvsagt blir det MØRKETIDSFEST.

TA TUREN TIL FOSSEKLEIVA I HØST!
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STORYBOARD (BERGER FØR/NÅ)

Mange steder har sine egne historiske spel. 
En populær tradisjon som samler og gleder 
lokalsamfunn, samtidig som mange av disse 
bringer profesjonelle utøvere i samarbeid 
med lokale krefter. Svelvik har Den Gode 
Hensigt, som henter sin handling fra 
seilskutetiden.

I Fossekleiva har kunstnerne overtatt de 
gamle fabrikkbygningene, og det bor 
relativt sett mange kunstnere på Berger. 
Disse representerer samtidskunsten innen 
billedkunst, samtidsmusikk og performance.

Med dette som utgangspunkt vil vi skape 
en egen «speltradisjon» på Berger – 
tverrkunstnerisk, moderne og i stadig 
utvikling.

Vi begynner forsiktig med et lett fordøyelig 
program, og håper det vil vekke apetitten på 
mer neste år.

Det er min historie. Jeg tror kanskje det er 
min historie.

Jeg sa jeg ikke var noen. Men jeg er.

Jeg tror jeg er dette stedet. Det er meg. Jeg 
er Berger.

Jeg er Berger.
Jeg er Berger.

Og fabrikken skal stilne en dag.
Og jeg skal også stilne.
Og en dag nesten glemme. Og tenke; Hva var jeg her for? Hva var jeg her for?

Men så husker jeg.

(Utdrag av tekst skrevet av Jesper Halle til Berger rapsodi)
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SPØKELSESNATT
– en skrekkelig opplevelse for voksne

«Så lenge dere følger mine instrukser, skal det nok gå bra…»

Anbefales ikke for barn.

Lørdag 8. september kl. 21.00

TYPISK NORSK – IKKE BARE NORSK
Hvilken betydning har tilflyttingen til Berger hatt for 
mattradisjoner, kulturliv, vegetasjon og arkitektur?

Foredrag i samarbeid med Berger museum og Berger 
historielag.

Onsdag 12. september kl. 19.00

TRIO PLUSS ÉN
Konsert med bl.a. musikalnumre, jazz og folketoner. Kjente låter 
som Alfie, Libertango og Somewhere framføres av et tett og 
kompetent band med Svelviks Cecilie Schilling i spissen.

Cecilie Schilling (vokal) · Gry Nordhagen (fløyte)
Ivar Antonsen (piano) · Stig Adolfsen (bass)

Lørdag 15. september kl. 15.00

NYE BERGERMØNSTRE?
Utstilling – 5. klassingene i Svelvik har utforsket gamle mønstre 
i Berger museums samling. Resultatet er noen helt nye 
mønsterutkast, utviklet i samarbeid med gjestekunstner Iain 
Halket. Velkommen til barnas egen mønsterutstilling!

Lørdag 15.–søndag 16. september kl. 12.00–16.00
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MØRKETUR TIL NOBELHULA
Familietur til en hule på Hovet som har plass til mange. Underveis får du 
høre historier fra Berger i gamle dager. Ta med lommelykt.

I samarbeid med Berger historielag.

Fredag 21. september kl. 18.00

BERGER RAPSODI
Nyskrevne tekster om og for Berger av tre framtredende forfattere og 
dramatikere. Bli med på vandreteater inne og ute i Fossekleiva!

Dramatikere: Jesper Halle, Kari F Brænne og Gyrid Axe Øvsteng.
Regissør: Simone Thiis · Scenograf: Christine Lohre · Skuespillere: Liv 
Neslowe, Madeleine Berosen Herholdt og Joakim Dan Jørgensen

Fredag 21. september kl. 20.00

BOURBON STREET JAZZBAND
Tradjazz blandet med historier fra Berger – framført av Bergers egne 
gladmusikere.

Lørdag 22. september kl. 17.00

BRAGE OG TRESTAMMEN
Brage Hallgrimsen fra Berger startet å skrive tekster i form av dikt, rap 
og fortellinger i en alder av 11 år, og siden har han fortsatt med det. 
Sjangermessig kan musikken bekrives som en god blanding av slam-
poesi, Hip-Hop, funk, rock og jazz. 

Lørdag 22. september kl. 20.00

Storyboard gjennomføres med støtte fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse, 
Fond for Utøvende kunstnere  og Dramatikkens Hus
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SKOGSBAD
En annerledes naturopplevelse – bli kjent med skog og vann på 
Berger med alle sansene. Vi inviterer til Shinrin Yoku vandring. 
Shinrin-Yoku betyr å «puste inn skogens atmosfære» eller å bade 
i skogen eller naturen. Begrepet oppsto i Japan på 80-tallet. 

Turleder er Silje Michaela Kvalheim – dansekunstner fra 
Drammen og Sande.

Søndag 23. september kl. 13.00

FIGUR I FOSSEKLEIVA (FIF)

Internasjonal figurteaterfestival for voksne og barn

FiF er stedet for deg som vil overraskes, få latterkrampe eller hakaslepp. Årets 
program viser noen av de fremste kunstnerne innen denne sjangeren – som favner 
fra dukketeater til visuelt teater med dans og akrobatikk. Verden kommer til Berger 
under FiF.

Ta med gutta på Garage, ta med barna på Yana og Yetien, ta med kollegene på Yet 
another fleeting hour, ta med hele familien på Monsters – og kjøp like gjerne et 
festivalpass så kan du få med deg få med deg dette og mye mer for bare kr 900,-.

Barn er gratis.

FiF har egen nettside der du også kan kjøpe billetter: www.figurifossekleiva.no
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1. sept. Lørdag Berger museum åpent 
2. sept. Søndag Berger museum åpent 

8. sept. Lørdag kl. 21: SPØKELSESNATT
9. sept. Søndag Berger museum åpent  

12. sept. Onsdag kl. 19: TYPISK NORSK – IKKE BARE NORSK

15. sept. Lørdag Berger museum åpent
MØNSTERDESIGN FRA 5.KLASSE

kl. 15: TRIO PLUSS EN

16. sept. Søndag Berger museum åpent
MØNSTERDESIGN FRA 5.KLASSE

21. sept. Fredag kl. 18: TUR TIL NOBELHULA
kl. 20: BERGER RAPSODI

22. sept. Lørdag Berger museum åpent kl. 17: BOURBON STREET JAZZBAND
kl. 20: BRAGE OG TRESTAMMEN

23. sept. Søndag Berger museum åpent kl. 13: SKOGSBAD

29. sept. Lørdag Berger museum åpent 
30. sept. Søndag Berger museum åpent 

PROGRAM OKTOBER

6. okt. Lørdag Berger museum åpent 
7. okt. Søndag Berger museum åpent 

9. okt. Tirsdag FIGUR I FOSSEKLEIVA
10. okt. Onsdag FIGUR I FOSSEKLEIVA
11. okt. Torsdag FIGUR I FOSSEKLEIVA
12. okt. Fredag FIGUR I FOSSEKLEIVA
13. okt. Lørdag Berger museum åpent

Kunst rett vest Åpne atelierer
FIGUR I FOSSEKLEIVA

14. okt. Søndag Berger museum åpent
Kunst rett vest Åpne atelierer

FIGUR I FOSSEKLEIVA

20. okt. Lørdag Berger museum åpent 
21. okt. Søndag Berger museum åpent 

27. okt. Lørdag Berger museum åpent Svelvik fotogruppe
28. okt. Søndag Berger museum åpent Svelvik fotogruppe

Åpningstider Fossekleiva kultursenter og Berger museum: 25. august–25. november åpent lørdag  
og søndag kl. 12.00–16.00 · Café Jebsen holder åpent tirsdag–søndag kl. 11.00–19.00

PROGRAM SEPTEMBER
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3. nov. Lørdag Berger museum åpent Svelvik fotogruppe
4. nov. Søndag Berger museum åpent Svelvik fotogruppe

10. nov. Lørdag Berger museum åpent
IKONER, HERFRA

kl. 12: Åpning Novemberprosjektet 

11. nov. Søndag Berger museum åpent
IKONER, HERFRA

kl. 13: MARSWALL-FAMILIEN

14. nov. Onsdag IKONER, HERFRA UTAFOR
15. nov. Torsdag IKONER, HERFRA UTAFOR
16. nov. Fredag IKONER, HERFRA kl. 13: MR TOURETTE OG JEG
17. nov. Lørdag Berger museum åpent

IKONER, HERFRA
kl. 13: KATITZI

18. nov. Søndag Berger museum åpent
IKONER, HERFRA

18. nov. Søndag Berger museum åpent kl. 11: MØRKETIDSFEST

PROGRAM FIGUR I FOSSEKLEIVA 2018

9. oktober kl. 10.00 The Singing Ringing Tree Folding puppet theatre (UK)
 kl. 12.00 The Singing Ringing Tree Folding puppet theatre (UK)
 kl. 18.00 Trollet som ikke kunne telles Teater Avatar (NO) – work in progress

10. oktober kl. 11.00 Yana and the Yeti Pickled Image (UK)
 kl. 18.00 Yana and the Yeti Pickled Image (UK)

11. oktober kl. 19.00 Garage Cirka teater (NO)

12. oktober kl. 11.00 Garage Cirka teater (NO)
 kl. 19.00 Hurrahølet Kompani ITS (NO)
 kl. 20.30 Nøkken dukker opp
 kl. 21.00 Søster Teater Nova (NO) – scenisk kafékonsert 

13. oktober kl. 12.00 MINI TPO/Teater Nova (IT/NO) – NB på Brageteatret i Drammen
 kl. 15.00 Invisible Lands Livsmedlet teater (FIN)
 kl. 18.00 Yet another fleeting hour La Mecanica (SPA)
 kl. 19.30 Nøkken dukker opp

14. oktober kl. 13.00 Janne og Muskat Janne Starup Bønes (NO)
 kl. 15.00 Monsters Duda Paiva (NL)

www.figurifossekleiva.no

PROGRAM NOVEMBER
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NOVEMBERPROSJEKTET 2018

UTENFORSKAP
Noen mennesker finner aldri sin plass i kunsten eller mediene. Fotografiska Museet 
i Stockholm ville gjøre noe med akkurat det. I utstillingen IKONER – En utställning 
om att få finnas, møter vi 21 mennesker med Downs syndrom i uvante roller. De 
går inn i sine fantasiroller og gestalter sine drømmer – her er ballettdanseren, 
statsministeren, mammaen, dronningen, supermannen, divaen, skuespilleren og 
mange flere.

I tillegg viser vi fotoinstallasjonen HERFRA – en portrettserie med tekster av 
Grete Randsborg Jenseg og fotografier av Elise M. Skaug. Installasjonen tar for seg 
demens, og viser små glimt og poetiske øyeblikk av forvirring, glede og sorg.

Utstillingene henger 10. – 18. november.
Åpning lørdag 10. november kl.1 2.00

FOREDRAG MED PÄR JOHANSSON, LEDER FOR GLADA HUDIK TEATERN.
Glada Hudik-teatern er en teatergruppe der utviklingshemmede og 
normalhemmede skuespillere opptrer side om side. Alle er like betydningsfulle, 
uansett kjønn, hudfarge eller intelligens og akkurat dette har vært drivkraften 
for teateret: Å bryte ned fordommer mellom mennesker og forandre frykt og 
fordommer til vennskap og forståelse. Lørdag 10. november kl. 13.00
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KONSERT MED MORILD (JAZZ/BRAZILIAN)
Musikk fra den brasilianske sangboken og den nordiske 
jazztradisjonen.

Dag Einar Eilertsen (jazz alto-trombone) og Marius Noss 
Gundersen (klassisk gitar)

Lørdag 10. november kl. 15.00

FORTELLERTEATER OM MARSWALL-FAMILIEN PÅ 
BERGER
Lokalhistorisk forankret fortelling om en familie med spesielle 
utfordringer.

Forteller: Helene Fjellberg.

Søndag 11. november kl. 13.00

FILMVISNING AV TEATERFORESTILLINGEN UTAFOR 
(Just Unity/Det Norske Teatret), vinner av Heddaprisen for Beste 
ungdomsforestilling. 

For bl.a. 10. klasse ved Svelvik ungdomsskole.

Onsdag 14. og torsdag 15. november

STAND-UP FOREDRAGET MR. TOURETTE OG JEG  
– MED PELLE SANDSTRAK
Pelle Sandstrak holder underholdende foredrag om Tourettes 
syndrom. I foredraget vrir og vender han på begrepene 
normalitet og vanlighet, og får oss til å innse at det å være fullt 
frisk er en ganske så farlig tilstand.

Fredag 16. november kl. 13.00
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KATITZI – TEATERFORESTILLING FOR BARN  
AV OG MED FUSENTAST 
En historie om hvordan det er å møte intoleranase og respektløshet 
bare fordi du er annerledes. Basert på Katarina Taikons bok om sin egen 
oppvekst som roma-/sigøynerbarn i Sverige.

Lørdag 18. november kl. 13.00

KUNSTCAMP TIL KUNST RETT VEST

Hva betyr ordene Containment, International, Identity for deg?

Se hva årets KunstCamp’ere svarte.

Gjennom blant annet tekst, foto, figur og tegning har en gruppe unge kunstnere 
mellom 18 og 25 arbeidet fram en felles utstilling – inne i en shipping container.

Veiledere for KunstCamp 2018 har vært Iain Halket og Joanna Magierecka.

Utenfor ByLab i Svelvik sentrum 24. august –20. september

Kunst rett vest, Drammen 10.–21. oktober
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MØRKETIDSFEST

Stort marked med salg av kunst, kunsthåndverk og lokale produkter. Aktiviteter for 
barna både inne og ute, bl.a. ponniriding og juleverksted for barn.

Minikonsert med julestemning ved Cecilie Schilling og Ivar Antonsen.

Julemat i Café Jebsen.

Søndag 25. november kl. 11.00–16.00

SVELVIK GJENNOM ET ÅR
Utstilling med Svelvik fotogruppe

27.–28. oktober og 3.–4. november.



Fossekleiva kultursenter og Berger museum holder til i gamle Fossekleven fabrikk, 
en tidligere tekstilfabrikk. Her møtes historie og samtidskunst gjennom et variert 
program med utstillinger, konserter, forestillinger, kunstverksteder for barn, festival og 
mye mer. 

Inngang til museum og utstillinger kr 70,-/30,-
Entrance fee to museum and exhibitions: kr 70,- /30,- (concessions)

Naboskapskort kr 200,- gir gratis adgang for innehaver hele året, samt rabattert pris 
på enkeltarrangementer som konserter, forestillinger m.m.

Vennekort kr 400,- gir gratis adgang for innehaver og en person i følge, samt 
rabattert pris på enkeltarrangementer som konserter, forestillinger m.m.

Bergerveien 2, 3075 Berger · tlf. 482 25 429 eller 409 17 860 · post@fossekleiva.no
bergermuseum@vestfoldmuseene.no · Café Jebsen tlf. 968 62 840 Fo
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Abonner på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon hele året!
Dette gjør du på fossekleiva.no


