HØST 2019

HØSTPROGRAMMET I FOSSEKLEIVA

Cecilie Schilling og Ivar Antonsen holder konsert med to uinviterte gjester,
Wenche Foss kommer på besøk, vi setter demokrati på dagsorden og
arrangerer Figur i Fossekleiva for fjerde gang – med fullspekket program
for alle aldre.
Ny pleddserie med barnepledd og sitteunderlag
er ankommet.
Og selvsagt blir det Mørketidsfest.
Dette er bare noe av det Fossekleiva kan by på i høst.

Velkommen til oss!

FOSSEKLEIVA KULTURSENTER

HVERT MENNESKE ER EN VERDEN
GREFSRUDLEIREN 1940–1951
Grefsrud leir ble etablert av den tyske
okkupasjonsmakten i 1940 og ble benyttet
til forlegning av soldater. Leiren ble etter
2. verdenskrig brukt til oppbevaring av krigsfanger
og senere som en barnekoloni for jødiske barn.
Utstillingen er laget av Vestfoldmuséene.
Utstillingsåpning lørdag 31. august kl. 12.00
Utstillingsperiode 31. august–17. november

STORYBOARD
Hvert år i september setter vi fokus på stedsspesifikke fortellinger. Dramatikere,
scenekunstnere, billedkunstnere – og nå også spillutviklere – lar seg inspirere av
Berger og skaper nye historier for nye generasjoner.

HACKATHON
Vi skal skape en egen digital undergrunnsverden
rundt Fossekleiva.
Vi trenger deg mellom 13–24 år som vil være med
å gi design, opplevelse og kode til denne verden.
Vi kjører Hackathon i samarbeid med profesjonelle
designere og utviklere.
Liker du å kode spill, designe 3D figurer eller meme,
da vil vi ha deg med. Vi byr på proffe inspiratorer til
din digitale verden, sammen skaper vi ideer til å gi
Fossekleiva et digitalt liv.
7. og 8. september 2019
kl. 09.30–19.30 hver dag
Vi serverer lunsj og middag
Maks antall deltakere: 15 stk
Påmelding: geir@kapoow.no/48 03 41 83
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BERGER RAPSODI
MINIFORESTILLINGER,
GRØSS OG MØRKE
Gikk du glipp av fjorårets spøkelsesnatt?
Nå har du sjansen til å oppleve
Fossekleivas mørkeste sider. Velkommen
til nyskrevet dramatikk iblandet noen
skrekkinnjagende overraskelser.
Tekster: Looms av Kate Pendry, Forreste
rad, fjerdemann fra høyre av Espen Aukan
og Ketchup av Fredrik Brattberg.
Skuespillere: Hauk Heyerdahl,
Line Heie Hallem og Dagrun Anholt.
Regi: Simone Thiis og Franzisca Aarflot.
Aldersgrense 16 år.
Fredag 20. september kl. 20.00

KEVIN TITZER
ARTIST IN RESIDENCE I
AUGUST OG SEPTEMBER
Titzer kommer til
Fossekleiva kultursenter
fra Quebec i Canada. Han
bygger en installasjon i
Fossekleiva, med Bergers
historie, natur og kultur som
utgangspunkt.
Lørdag 14. september
kl. 12.00
– installasjonen avdukes
Artist talk med Titzer
kl. 15.00

FOSSEKLEIVA KULTURSENTER

KUNST RETT VEST – ÅPNE ATELIERER
Årets Kunst rett vest kunstnere Marit Wiklund, Kikki Hovland, Kari
Elisabeth Haug og Maria Benestad har åpne atelier denne helgen.
Wiklund og Hovland holder egne atelier i Fossekleiva åpne, Haug holder
åpent på Bjerkøya og Benestad holder åpent i Fossekleiva kultursenter.
14. og 15. september kl. 12.00–16.00

ET PLANLAGT MESSEFALL
Frøydis Grorud (saksofon/fløyte) med Trude Kristin
Klæboe (piano/vokal)
Duoen spiller musikk fra den vakre CD’en Duften
av liv.
I samarbeid med Svelvik kirke.
Konserten er gratis.
Søndag 15. september kl. 15.00

KULTURMINNEDAGENE 2019
«FREMTIDENS KULTURARV»
Lokalhistorisk treff ved Berger historielag i
samarbeid med Svelvik museumsforening, Sande
historielag, Skoger og Konnerud historielag,
Tangen og Åskollen historielag og Nesbygda
historielag.
Søndag 15. september kl. 12.00
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OKERGULT
EN KLOVNEMONOLOG AV OG
MED KARL HOLTE AARØ
Arnulf og Bodgeir er ute i hagen
og maler huset. Endelig skal det bli
okergult, slik de har drømt om. Det er
i hagen med malerkosten i handa at
Arnulf får hjertesvikt og dør.
I samarbeid med Frivilligsentralen
i Svelvik og Den kulturelle
spaserstokken.
Gratis. Påmelding til post@fossekleiva.no
Onsdag 25. september kl. 13.00

DA NEW AGE KOM TIL BYGDA
TEATERFORESTILLING
Simone Thiis vokste opp i et alternativt samfunn midt i en liten bygd, hvor kikkerten
var godt plassert i vinduene og alle visste alt om alle. I hvert fall trodde de at de
visste sannheten basert på sladder og rykter. Simone hadde stor frihet og mange
muligheter, men ingen bruksanvisning for hvordan hun skulle takle møtet med
bygda utenfor.
Manus og skuespiller: Simone Thiis
Regi: Anne-Sophie Erichsen
Scenografi: François-Xavier Pons –
POWWOW arkitekter
Komponist/musiker:
Bergmund Waal Skaslien
Lysdesign: Yasin Gyltepe
Torsdag 26. september kl. 19.00

FOSSEKLEIVA KULTURSENTER

MENS VI VENTER PÅ FIF – HØSTFERIEPROGRAM

FOSSEKLEIVA FOR KIDS
Vi lager figurer av plastposer!
Med Heta Kerokoski
Søndag 29. september kl. 13.00

UNDER VANN
– LESESTUND FOR BARN PÅ BYLAB
Livet i havet – boktips og morsomme fakta
Under havoverflaten finnes det et helt eget univers av liv og skapninger. I
forbindelse med FiF-forestillingen «Froskebobler» dykker vi inn i bøkene om livet
under vann. I samarbeid med Svelvik folkebibliotek. For barn fra 4 år og oppover.
Torsdag 3. oktober kl. 17.00

FOSSEKLEIVA FOR KIDS
Vi lager dukketeater av papir! Etterpå lager vi en
miniforestilling sammen.
Med Ragni Halle
Søndag 6. oktober kl. 13.00

FiF
INTERNASJONAL FIGURTEATERFESTIVAL
Hvert år i oktober fylles Fossekleiva av fantastisk figurteater fra inn- og utland.
Festivalen byr på forestillinger for alle aldre, og innen et bredt genrespekter.
Ingen annen teaterfom kan være så magisk, poetisk og vakker – og heller ikke så
grotesk, overraskende og frekk. Årets festival favner fortellinger fra hverdag til scifi, fra grøsser til komedial konsert.
www.figurifossekleiva.no
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ERLE PRODUKSJONER (NORGE)

INN I DET UKJENTE
Grøsserteater i campingvogn
9.–13. oktober
– se egen spilleplan på Facebook eller
www.figurifossekleiva.no

FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER (NORGE)

FROSKEBOBLER
Bli med på en reise under vann i et landskap
befolket av havmenn og havfruer, froskekvinner
og froskemenn, fisk og glassmaneter, luftbobler og
koraller. For barn fra 4 år og popover
9. oktober kl. 18.00

PLASTOPIA
Vi lager figurer av plastposer! Med Heta Kerokoski
9. oktober kl. 17.00–18.30 på ByLab

MERIDIANO TEATER
(DANMARK)

ANIMA
Anna vil vite hva som skjer når
man dør.
På en poetisk og vakker måte
tar forestillingen opp et tema
som mennesker til alle tider har
undret seg over.
For barn fra 4 år og deres
foreldre og besteforelde.
10. oktober kl. 18.00
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JABUTI THEATRE (UK)

MOONBEAM ON
A CAT’S EAR
Midt på natten sniker katten Rosie og musa
Toby Toby seg ut for å leke i skyggen av
epletreet.
En ordløs, visuell reise inn i fantasiens og
drømmens rike.
For alle over 4 år
11. oktober kl. 11.00

SCHILLING OG ANTONSEN (NORGE)

DOUBLES
Konsert med to uinviterte gjester.
For voksne
Fredag 11. oktober kl. 19.00

BURNING AMBITIONS (NORGE)

UTENDØRS FLAMMESHOW
Fredag 11. oktober kl. 20.30

UNIMA NORGE FEIRER 100 ÅRS JUBILEET FOR
KAREL HLAVATÝS FØDSEL
Den store tsjekkiske figurteaterkunstneren Hlavatý hadde en strålende karriere
som scenograf, figurmaker og som utvikler av sort teater i Tsjekkoslovakia før den
russiske invasjon i 1968. Han kom til Norge som flyktning, førte figurteatret inn på
de største norske institusjonsteaterscenene, laget dukker for NRK – hvorav den
mest berømte er Titten Tei – og bygget opp Hordaland Teater før han døde i 1988.
UNIMA Norge feirer jubileet for hans fødsel med utstilling, film og foredrag.
Lørdag 12. oktober kl. 13.00–15.00
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ROOFTOP TIGER (BELGIA)

BIRDER
I et forundringens laboratorium studerer forskere fuglesang.
En musikalsk installasjon. For alle over 6 år.
Lørdag 12. oktober kl. 16.00 i Ebbestadhallen

DUDA PAIVA (NEDERLAND)

JOE 5
Verdensartisten Duda Paiva er tilbake til
FiF med en science fiction du ikke har sett
maken til!
Møt Joe 5 – et neomenneske med
oppdrag å redde det som finnes igjen av
menneskeheten.
For ungdom og voksne
Lørdag 12. oktober kl. 18.00

ANIMALSKE PRODUKSJONER (NORGE)

DA SAGTENNENE SANG
Skyggeteater for alle over 5 år
Søndag 13. oktober kl. 13.00

GREEN GINGER (UK)

INTRONAUTS
I en nær fremtid kan man få kjøpt
personlige renholdere, såkalte Intronauts.
Dette er mennesker i miniatyr som
injiseres i kroppen for å drive nødvendig
vedlikehold.
For voksne tenåringer og barnslige voksne.
Søndag 13. oktober kl. 15.00
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NOVEMBERPROSJEKTET
Årets tema er Demokrati. Ytringsfrihet er en forutsetning for demokrati.

KAMPEN FOR DET FRIE ORD

Med Hege Newth, Wesam Almadani og Nawzat Shamin. Generalsekretær i
Norsk PEN, Hege Newth, forteller oss om arbeidet for det frie ord etterfulgt av
opplesninger og samtale med to av norges fribyforfattere.
Norsk PEN er en avdeling av PEN International, verdens største skribent- og
ytringsfrihetsorganisasjon.
I Norge har vi over 70 fribyforfattere og nå har du mulighet til å møte to av disse:
Larviks første fribyforfatter Wesam Almadani, og Nawzat Shamin - som kom fra Irak
til Skien i 2014.
En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opp til
to år. Deler av samtalen vil foregå på engelsk. I samarbeid med Svelvik bibliotek.
Lørdag 10. november kl. 15.00

FAGFORENINGSLIVET PÅ BERGER

I samarbeid med Berger historielag og Berger museum.
Utstilling i Berger museum 9.–17. november

LOKALDEMOKRATIET I NYE DRAMMEN

Hva skjer med demokratiet når vi blir en del av en kommune med hundre tusen
innbyggere?
I tillegg til representanter fra Nye Drammen, kommer Wenche Foss (spilt av
Karl Holte Aarø) på besøk.
Mandag 11. november kl. 18.30–20.00
Ytringsfriheten brukes av Ungdommens kommunestyre
– men hva hvis man ikke blir hørt?

ARENA UKS

Ungdommens kommunestyre i Svelvik har lenge kjempet for et bedre
busstilbud. Nå setter de dette på dagsorden under Novemberprosjektet. Vil
kommunesammenslåingen bety et ytterligere redusert kolletivtilbud?
Torsdag 14. november kl. 17.00–18.30

HØST 2019

Tillit og transparens er forutsetninger for demokrati.
Er total gjennomsiktighet målet for et godt demokrati?

MANNING ER FRI
Du har Assange. Du har Snowden. Du har
Manning.
Dette er hennes historie.
MANNING ER FRI en historie om en person,
som insisterer på å snakke sant. En fortelling
om prisen noen mennesker betaler for å
si sannheten. Hvorfor skjules så mange av
historiene til de som er involvert i krigføring?
Hvor mye sannhet tåler vi?
Skuespiller: Petter Winther
Regi: Line Heie Hallem
Produksjon: Vega Teater
Forestillingen følges av en samtale på
scenekanten.
Lørdag 16. november kl. 15.00

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.
Søndag 24. november kl. 11.00–16.00

SVELVIK FOTOGRUPPE
Utstillingen viser en bredde i bilder,
og et mangfold av forskjellige
kreative uttrykk på ulike materialer.
26.–27. oktober og 2.–3. november

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.
Inngang museum og utstillinger kr. 70,-/30,Naboskapskort kr. 220,- gir gratis adgang for innehaver til museum og utstillinger
hele året, samt rabattert pris på konserter og forestillinger. Vennekort kr. 440,- gjelder
for innehaver med en venn, og gir gratis adgang til museum og utstillinger hele året,
samt rabattert pris på konserter og forestillinger.
Café Jebsen
Varme og kalde retter, kaffe, kaker, øl og vin. Lun atmosfære og hyggelig service.
Grupper på over 6 personer bør reservere bord på forhånd.

ÅPNINGSTIDER
Fossekleiva kultursenter og Berger museum
I perioden 20. august–24. november holder vi åpent
lørdag og søndag kl. 12.00–16.00 i tillegg til enkeltarrangementer.
Café Jebsen Tirsdag–søndag kl. 11.00–19.00 hele året.
Bergerveien 2, 3075 Berger · tlf. 482 25 429 eller 409 17 860 · post@fossekleiva.no
bergermuseum@vestfoldmuseene.no · Café Jebsen tlf. 968 62 840
www.fossekleiva.no · www.bergermuseum.no

Foto: Hedvig Kolboholen, Morten Bjerk, Kevin Titzer, Ann-Mari Amundsen, DudaPaiva co., Green Ginger, Vega scene, Fjørtoft kulturproduksjoner,
Animalske produksjoner, Jabuti theatre, Meridianoteatret, Erle teaterproduksjoner, Berger museum, Fossekleiva kultursenter.
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