
JANUAR–APRIL 2019

ÅPNINGSTIDER I PERIODEN JANUAR–APRIL

Fossekleiva kultursenter og Berger museum:  
Søndager kl. 12.00–16.00 pluss enkeltarrangementer.  

Følg oss på Facebook 
Abonner på vårt nyhetsbrev på www.fossekleiva.no

Café Jebsen: tirsdag–søndag kl. 11.00–19.00

FOSSEKLEIVA KULTURSENTER  
OG BERGER MUSEUM – ÅPENT HELE ÅRET
Fossekleiva kultursenter og Berger museum tilbyr et bredt spekter av kunst- og 
kulturopplevelser. Vi jobber tverrfaglig, og er opptatt ev levende formidling.  
Hos oss kan du oppleve foredrag, forestillinger, konserter, utstillinger, verksteder og du 
kan få innsyn i skapende prosesser.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum holder til i gamle «Fossekleven Fabrik» på 
Berger – midt mellom Svelvik og Sande. 

Berger er et av landets best bevarte industrisamfunn og er interessant både i 
regional og nasjonal sammenheng. I Fossekleiva møtes historie og samtid, og 
beriker hverandre. 



FOSSEKLEIVA KULTURSENTER

ATELIERPERIODE
I januar og februar fylles Fossekleiva kultursenter opp av kunstnere i arbeid med 
nye prosjekter. Billedkunstnere og scenekunstnere bruker lokalene til utvikling 
og utforskning. Du kan få se bildene før de er ferdige, se skisser til framtidige 
prosjekter og få et glimt inn i arbeidsprossessene til 18 ulike kunstnere.

Hver søndag ønsker vi velkommen inn til å se verk bli til og til å møte kunstnerne! 

Kunstnerne som arbeider i Fossekleiva kultursenter januar og februar 2019 er:

MØRCK/KAMSVÅG/PEDERSEN/EIK

«Drivved» skal bli en forestilling for barn fra fire til sju år. I Fossekleiva arbeider de 
med forprosjektet, der de utforsker samspillet mellom det auditive og visuelle i det 
som skal bli en ordløs forestilling. 

Hvordan kan musikk og manipulasjon av scenografi formidle en fortelling om å leke 
seg gjennom en storm, mens mamma og pappa krangler i stua? 

Idé og dramaturgi: Rolf Mørck, Kjell Inge Kamsvåg
Skuespiller: Rolf Mørck · Komponist og musiker: Kjell Inge Kamsvåg 
Scenograf: Miriam Pedersen · Kunstnerisk veileder: Berit Eik

www.beriteik.com

Møt kunsterne i arbeid søndag 24. februar.
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ANNIKA VESTEL/ 
SIGNHILD WÆRSTED 

Duoen arbeider med utviklingen av 
barneforestillingen «Bevegelsesmaskinen» som 
har premiere i Siloen ved Drammen bibliotek i 
mai. De jobber i skjæringspunktet mellom dans 
og teater, og utforsker interaktivitet for å kunne 
involvere publikum i forestillingen. 

Forestillingen er den andre i en serie om 
de merkelige oppfinnerne Wang og Vinkel 
som finner merksnodige løsninger på 
verdensproblemer.

www.signhildwaersted.no

Vil du være prøvekanin for et nyutviklet bevegelsesserum?
Ta gjerne med barna – Søndag 27. januar.

CATARINA RÔLO SALGUEIRO/
JOÃO PEDRO MAMEDE/
MIGUEL CUNHA

Tre scenekunstnere fra Portugal gjester 
Fossekleiva. De arbeider med utviklingen av 
forestillingen Boblen, som skal ha premiere 
på Centre Cultural de Belem i Lisboa 28.mars 
2019.

Os Possessos er et teaterkompani med base i 
Lisboa. Med utgangspunkt i universelle myter 
og massekultur, skaper de sceniske fortellinger 
om en mulig framtid.

www.ospossessos.com



FOSSEKLEIVA KULTURSENTER

RUNI LANGUM

Denne perioden arbeider Runi Langum sammen med 
Lena Heggelund på et filmprosjekt som skal være ferdig 
i mars.

Langum er en av våre mest anerkjente tegnere, både 
nasjonalt og internasjonalt.

Heggelund og Langum har tidligere samarbeidet på 
flere filmprosjekt, sist PMXR – Veien, som ble vist på 
fjorårets sommerutstilling i Fossekleiva.

www.langum.no

KARI ELISABETH HAUG

Haug er en billedkunstner som lar seg inspirere av 
forfattere og komponister, og denne gangen vil hun 
arbeide med utgangspunkt i bl.a. Tarjei Vesaas og Arne 
Nordheim. 

www.kariart.net

Møt Kari Elisabeth Haug søndag 20. januar.

ELISE MARIE SKAUG

Skaug arbeider med tegning, og henter inspirasjon fra 
naturen rundt Fossekleiva.

Hun utforsker også tegningens rolle i samtiden og hvilke 
kontekster som skapes gjennom tegne-mediet.

Skaug er i ferd med å ta en Mastergrad i Kunst og 
samfunn ved Oslo Met. Hun arbeider i tillegg som 
vert og omviser i Fossekleiva kultursenter og Berger 
museum.
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IAIN HALKET

Etter å ha flyttet til Norge og vært 
gjestekunstner i 2018, fortsetter Halket sitt 
arbeid med ulike trykketeknikker. Han arbeider 
denne perioden spesielt med et motiv fra 
Drammen der morgenlyset møter den moderne 
arkitekturen langs elva, og et motiv der han 
lar seg insiprere av Teodor Kittelsens trolske 
skikkelser.

www.iainhalket.com

Møt kunstneren i arbeid søndag 17. februar

JØRGEN HAARSTAD/ 
PIOTR NOWAK

Kunstnerne arbeider med prosjektet «The 
line of balance», en stedsspesifikk skulptur, 
inspirert av strukturer og mønstre som finnes i 
naturen. Tittelen refererer direkte til former og 
fenomener skapt av naturen og som kan finnes 
i strukturer fra lunger, løvblader, grener, røtter 
og kroppens nervesystem. Nowak og Haarstad 
bruker ull som byggemateriale, inspirert av 
Fossekleivas historie.

www.jorgenhaarstad.com
www.piotrnowak.org

Møt kunstnerne søndag 3. februar

«THE LINE OF BALANCE» VISES  
I PRØVESALEN 3.–17. FEBRUAR.



FOSSEKLEIVA KULTURSENTER

INGER DILLAN ANTONSEN

Dillan Antonsen arbeider med abstrakt impresjonisme. 
Hun er sterkt inspirert av musikk, dans og samspillet 
mellom farver og bevegelse i det kosmiske universet.

www.ingerdillan.net

Møt kunstneren søndag 10. februar.

ANNIKA SKATTUM 

Skattum er billedkunstner og kunst-terapeut. Hun 
leder kurs verden over innen meditasjon, pust og 
bevegelse. Hun har vært bosatt i Frankrike siden 
2000 og er nå glad for å finne tilbake til norske røtter. 

Hun kaller sitt atelierprosjekt «Når pusten blir synlig».

MARGOT ANTONINA PIANOWSKA

Pianowska er tidligere kjent for mange som dansende 
modell for Runi Langum. 

Hun arbeider med improvisasjon og research til 
en framtidig soloforestilling. Forestillingen vil ta 
utgangspunkt i hennes interesse for sosiologi, sosiale 
medier og kjønnsforskning. 

Pianowska vil også arrangere morgenyoga – 
informasjon om dette kommer på Facebook.
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1980-TALLET PÅ BERGER

Det blir bl.a. gjensyn med bandet «Ingenting» og slageren «Ape-egg»! 
I samarbeid med Berger historielag og Smia pub. Party i Smia etterpå.

Fredag 1. februar kl. 18.00

THE STEEL CHORDS

Ett av Drammens aller første gitarband 
gjester Fossekleiva. Bandet startet 
opp i 1961, og flere av de opprinnelige 
medlemmene spiller fortsatt sammen.

Det blir Shadows, Cliff Richard, Beatles 
og mer fra 50-, 60- og 70-tallet. 
Garantert god stemning!

Lørdag 2. februar kl. 15.00

Billetter kr. 150,-

MR. TOURETTE OG JEG

Standup foredrag med Pelle Sandstrak. 
Et 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.

Tirsdag 26. februar kl. 18.00

Billetter kr. 150,-
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AMUND MAARUD SOLO

Maarud er tilbake – «by popular demand». 

Å høre Amund Maarud solo er en ren oppvisning 
i kjærligheten til musikken. Dynamikken er stor, 
krumspringene mange og det er lett å la seg bergta 
når mannen fra Skogbygda går i ett med gitaren og 
gir alt.

Kun ved hjelp av en trampeboks og en haug med 
ulike gitarer spiller Amund store deler av sin egen 
katalog fra debuten «Ripped, Stripped and Southern 
Fried » (2003) til «Volt» (2015). I tillegg er han innom 
både John Lee Hooker og Nirvana og egne tolkninger 
og melodier til Prøysens tekster.

Gled deg til å se en av Norges tøffeste live-artister alene på scenen i Fossekleiva.

Torsdag 28. februar kl. 19.30

Billetter kr. 200,-

NÆRINGSLIVET PÅ BERGER  
1940–1990

Temakveld med bl.a. presentasjon av Bjarne Hansens Trikotasje, Hertug Strikk, 
Kaffe’n og Oddmund Larsen. I samarbeid med Berger historielag.

Onsdag 6. mars kl. 18.00 (oppmøte ved Betania)

MUSKAT OG MUSIKKEN

Klassisk konsert for barn med musa Muskat og trioen Treverk

Janne Starup Bønes og Muskat
Andreas Løken Taklo, piano
Inga Beate Bøe, klarinett 
Kamilla Ræder Kvarstein, cello

Søndag 24. mars kl. 12.00

Billetter kr. 100,- for voksne, barn er gratis
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FOSSEKLEIVA 
FOR KIDS

Påskeverksted på 
Palmesøndag

Start påskeuken 
på Berger – med 
søndagstur, cafébesøk og 
påskeverksted for barna!

Påmelding til post@
fossekleiva.no

Søndag 14. april kl. 13.00

BESØK KUNSTNERNE I 
FOSSEKLEIVA

Det er mange kunstnere som bor og arbeider 
på Berger og i Fossekleiva. I perioden januar–
april er det mulig besøke billedhugger Marit 
Wiklund og billedkunstner Kikki Hovland. Begge 
to holder sine atelier åpne i forbindelse med 
arrangementer i Fossekleiva kultursenter, og etter 
avtale.

Ta gjerne direkte kontakt med kunstnerne. 

Marit Wiklund – tlf. 909 39 831
Kikki Hovland – tlf. 976 18 808



FOSSEKLEIVA KULTURSENTER

KUNSTROM

Sammen med profesjonelle kunstnere skaper 
barnehagebarna i Svelvik en kunstutstilling du ikke har sett 
maken til!

Kunst er en uttrykksform. Det er en måte å utforske verden på 
– både den som er inne i oss, og den som vi ser omkring oss. 

I KunstRom eksperimenterer barna med materialer og 
elementer på egne premisser. Innenfor en ramme av lek 
skaper de i fellesskap noe som vokser dag for dag, og 
som overrasker tilbake gjennom stadige transformasjoner i 
prosessen fram mot ferdig utstilling. 

I møtet med voksne kunstnere ivaretas barnas eget uttrykk 
og settes i en sammenheng som tilfører flere lag og gir en 
ny kontekst. Nettopp samarbeidsformen mellom barna og de 
profesjonelle kunstnerne gjør prosjektet spesielt. KunstRom 
er et sted for gjensidig inspirasjon og utfordring. Et sted der alle lykkes.

Årets veiledere er skuespiller og instruktør Simone Thiis  
og billedkunstner Iain Halket.

Arbeidsperiode 4.–22. mars

Utstillingsåpning 23. mars · utstillingsperiode 24. mars–28. april
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CAFÉ JEBSEN

Helårsåpen café og restaurant. Varme og kalde retter, kaffe, kaker, øl og vin. Lun 
atmosfære og hyggelig service. 
Grupper på over 6 personer bør reservere bord på forhånd:  
Café Jebsen tlf. 968 62 840

MØTE, KONFERANSE, 
FAGDAG ELLER SOSIALT 
ARRANGEMENT

I Fossekleiva kan du kombinere 
arbeidsmøtet med god mat, omvisning 
og opplevelser. Vi kan skreddersy et 
opplegg for din bedrift.
Ta kontakt på post@fossekleiva.no

BERGER RAMMEVERKSTED

Her kan du kjøpe kunst av Runi Langum, Isabel Blanco m.fl.
Åpent mandag–fredag kl. 10.00–16.00 og  
lørdag kl. 13.00–16.00. 
Helg og kveldstid etter avtale – tlf. 413 17 810



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

Vennekort kr 440,- 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, karolinabartosz@vitamat.no Fo
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FOSSEKLEIVA KULTURSENTER OG BERGER MUSEUM


