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Olsvik kirke
13.-19. oktober 2019
med Olsvikutstillingen

Vi er stolte av å kunne invitere
til Kulturfest i Olsvik kirke for
22. gang. Vi gleder oss til å
presentere årets program,
og håper å se deg på flere av
arrangementene.
Kulturfest Olsvik skal glede,
inspirere og utfordre. Vi har
invitert bidragsytere som har
forskjellig ståsted og uttrykk. Med
salgsutstilling av bilder, keramikk,
smykker, glass og tekstiler – og
konserter og foredrag, håper vi å
nå ut til stadig flere i hele Olsvik og
halve byen.

Vi takker alle dere frivillige som stiller
opp og bidrar til gjennomføringen
av programmet! Dere utgjør
virkelig en forskjell! Likeledes
takker vi alle sponsorene våre!
Støtten fra dere sikrer kvaliteten på
arrangementene våre!
Velkommen til Olsvik kirke!

35 % av salget ved
Olsvikutstillingen går til kirkens
utsmykkingsfond.

Sylvi Aambø
Maler og grafiker

Sylvi Aambø holder til i Volda, og har utdannelse fra Telemark Bø
kulturformidling, atelier Nord of Grafikan Paya Finland. «Kunstneren byr
på et frodig univers av figurer, dels utformet som grafikk, dels i papircollage
og pastell, dels i maleri. I billedspråket er det humør, muntre innfall og
fantastisk næring for tanken og skjønnhetssansen. Den personlige egenart
som preger bildene gjør dem til noe sterkere enn trendbilder. Estetisk
nytelse er en del av billedfremstillingen. Både kunstner og betrakter tar del
i den,» sier kritiker Torbjørg Deinbolt.

«Klodens underfundighet»

Kristian Finborud
Grafiker

Kristian Finborud holder til på Voss, har utdanning fra Statens Tegne- og
Malerskole og diplomeksamen fra Statens høgskole for kunsthåndverk og
design. Han er medlem av Norske Grafikere og Billedkunstnere. Finborud
har hatt et stort antall separatutstillinger og deltatt i kollektivutstillinger over
hele landet og i utlandet. Han har mottatt malerstipend og utstyrrsstipend
og er tildelt førstepris som illustratør. Finborud har stor sans for humor,
og har hatt stor suksess med sine hverdagsmotiver. Han veksler mellom
humoristiske uttrykk og stemningsfulle landskapsmotiver. De humoristiske
bildene springer ut fra en ide om å ville fortelle noe, mens landsskapsbildene
er mer abstrakte og vektlegger rent billedmessige aspekter.

«Fiskegutt»

Olga Grimsmo Nilsen
Billedkunstner

Olga Grimsmo Nilsen bor på Flekkerøya utenfor Kristiansand, der hun har
drevet sitt eget galleri frem til høsten 2018. Kunstkarrieren startet med
blyanten – grafikken kom til etter hvert. Nilsen er utdannet ved Statens
Håndverk- og Kunstindustriskole (SHKS), og er medlem av Norske
Billedkunstnere (NBK) og Tegnerforbundet. Hun har også bakgrunn i
møbelsnekring, som kan ses i det grafiske uttrykket med tresnitt. Motivene
vises ofte i sort/hvitt, men også i sterke farger. Bildene er naivistiske, men
når man leser titlene skjønner man at det ligger en voksen tankegang bak.
Nilsen startet med å kopiere tegningene til egne barn. Deretter bearbeidet
hun elementer fra disse og satte dem inn i nye formater for å skape sitt eget
uttrykk og samtidig gi bildene en ny mening. Etter hvert lærte hun seg også
å tegne mer likt et barn. Tegningene er oftest utført med blyant på papir. De
er ofte laget under et samlet tema, og er vist i tematiske separatutstillinger.
Flere av tegningene har også vært med på utstillinger utenfor Norge.

«Oppreist»

Anne Kristine Thorsby
Billedkunstner

Anne Kristine Thorsby holder til på Lillehammer og er utdannet ved
Kunsthøyskolen i Oslo. Hun har hatt mer enn 50 separatutstillinger og
hennes litografier er i kommisjon i mange av landets gallerier. Galleri A i
Vibesgate i Oslo er hennes faste galleri. Thorsby er lansert internasjonalt
med utstillinger i New York, London, Stockholm, og Firenze. Thorsby har
mottatt flere stipend, er innkjøpt av bl. a. Justisdepartementet og har hatt
flere offentlig utsmykkingsoppdrag. Hun sier selv: «Gjennom arbeidet
utforsker jeg en energi, en livskraft som kan fornemmes av mottakeren.
Jeg arbeider ekspressivt og samtidig møysommelig. Er også veldig opptatt
av å finstemme fargene så de klinger sammen.» Thorsby har mottatt svært
gode anmeldelser. Morgenbladets anmelder Tommy Olsen sier at «bildene
hennes er for gode til ikke å bli lagt merke til.»

«Kilden»

Mia Gjerdrum Helgesen
Billedkunstner

Mia Gjerdrum Helgesen holder til i Oslo, er utdannet ved Statens
Kunsthøyskole (hovedfag) fra Westerdal og fra Academy of Art i San
Fransisco. I 2018 var hun artist in residence ved Mana Contemporary i
New York. Kunstneren arbeider med maleri, grafikk (litografi, monotopi
og tresnitt), tekstil og skulptur. Grafikk har en stor plass i Helgesens
kunstnerskap. Hun produserer tresnitt lokalt hos Trafo Kunstproduksjon,
verkstedet til Magne Furuholmen. Flytende abstraksjoner i verkene
gjenspeiler menneskets følelse av udefinert eksistens, ofte på leting etter
identitet. Kunstneren jobber over tid, med mange lag i maleriene. Hvert
lag er med på å bygge struktur samtidig som motivet får slippe gjennom.
Kunstneren ønsker at opplevelsene av de abstrakte/halvabstrakte verkene
skal være en reise gjennom lag av opplevelser som gir en følelse og en
etterklang man kan bære med seg videre.

«Min reise»

Lillian Presthus
Billedkunstner

Lillian Presthus bor og arbeider i Bergen. Hun er utdannet innen tekstil
og maleri ved Kunsthøyskolen i Bergen og Kunstakademiet i Bergen og
Helsinki. I den maleriske prosessen er kunstneren opptatt av fargens
gjensidige påvirkningskraft. Hun refererer gjerne til naturen, og fargene
i naturen rett utenfor atelieret på Fjøsanger er en rik inspirasjonskilde for
henne. Presthus har stor utstillingsvirksomhet både i inn- og utland, med
separatutstillinger i flere norske byer, New York, Berlin, København og
Malmø. Hun har deltatt på Høstutstillingen og ved en rekke utstillinger og
prosjekter i de nordiske land. I tillegg har hun utført utsmykkinger. Hennes
malerier er innkjøpt av offentlige institusjoner og kunstsamlere. De siste
årene har Presthus også jobbet med foto. Siden 2017 hun har undervist i
visuelle kunstfag på Olsvikåsen videregående skole.

«Den rosa skyen»

Reidun Breistig
Smykkekunstner

Reidun Breistig er utdanna gullsmed med fagbrev og har eigen verkstad
i Haugesund. Ho seier dette om smykkekunsten sin: «Gjennom mange
tilbakemeldingar har eg fått inntrykk av at kundar ofte har fått eit personleg
forhold til smykka eg har laga. Når eg høyrer det, kjenner eg at målet mitt
med å laga smykke er nådd. At folk seier at dei kan sjå på uttrykket at det
er mitt smykke gjer at eg veit det er prega av min eigenart og identitet.
Min design er ofte røff og elegant. Vektlegging av godt handverk er sjølve
basisen i det arbeidet eg har utført i snart 30 år.»

Ring

Kazuri

Keramiske smykker

I Kenya ligger smykkeverkstedet Kazuri. Kazuri er Swahili og betyr
«liten og vakker». Smykkeverkstedet ligger på forfatter Karen Blixens
tidligere kaffefarm utenfor Kenyas hovedstad Nairobi og er arbeidssted for
vanskeligstilte kvinner. Det ble startet i 1975. I dag arbeider 380 kvinner i
verkstedet. Visjonen for bedriften er at «det skal komme kvinner til gode».
Hver perle er håndlaget og håndmalt. Vakre farger, fargekombinasjoner og
design gjør hvert enkelt armbånd og halsbånd til et unikt smykke. Kazuri
Scandinavia er eneforhandler av Kazuri i Norden, og besøker hvert år
verkstedet i Kenya, for å designe årets kolleksjon. Produksjonen og salget
av smykkene er i tråd med fair trade.

Smykker

Aud Lavik
Kunsthåndverker

Aud Lavik har eget verksted på Georgernes Verft i Bergen der hun har
arbeidet med å designe og sy vesker i skinn siden 1987. Lavik selger
arbeidene sine direkte fra verkstedet. Hun har deltatt på utstillinger rundt
om i landet og er ofte representert ved de store kunsthåndverksmarkedene
i Oslo og Risør. Lavik lager veskene i storfeskinn, med innslag av andre
typer skinn i noen av detaljene. Kunsthåndverkeren legger mye arbeid
ned i design og utførelse av håndverket, og er nøye med skinnkvaliteten
og detaljer. Veskene skal være gode å ta i, og de skal tåle langvarig bruk.

Skinnveske

Karoline Emmerhoff
Keramiker og lyriker

Karoline Emmerhoff holder til i Haugesund og er medlem av Norske
Kunsthåndverkere. Hun har alltid likt å lage ting med hendene sine. Å
arbeide fram en form eller en komposisjon i et materiale, er for henne
en måte å uttrykke seg på. I 1991 startet hun sitt eget keramikkverksted.
Tekstile materialer har hun alltid hatt rundt seg. Foruten en rekke
utstillinger, har hun hatt mange utsmykkingsoppdrag, blant annet i såkalt
«stille rom». Emmerhoff lager også kirketekstil, og i de oppdragene prøver
hun å finne nye tros-uttrykk. Et av de siste prosjektene er «Krukkesong» –
åtte krukker som synger sangene sine. Det er er et nyskapende samspill
mellom keramikk og musikk, en slags konsertforestilling der krukkene blir
brukt som metafor for mennesker, og ble først fremført i 2017. Emmerhoff
sier om seg selv: «Den viktigste kjelda til min kreativitet er å lytte til meg
sjølv og til Gud.»

Krukke

Janicke og Adam
Keramikere

Janicke og Adam har verksted og utsalg på Wergeland i Bergen. De
er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, er medlemmer av Norske
Kunsthåndverkere og har diplom i keramikk. I en årrekke har de deltatt på
utstillinger og kunsthåndverksmarkeder i på ulike steder i Norge. Janicke
viser fargerike vaser, fat, lysestaker og kopper. Adam viser skulpturelle
vaser og mugger.

Keramikkskåler

Sarah Reed
Keramiker

Sarah Reed holder til i Bergen og har gjennomført et fire års studium ved
St. Martins College of Art i London, hvor hun tok hovedfag. Hun har flyttet
tilbake til Norge, og etablert sitt eget verksted i artistkolonien Georgernes
Verft i Bergen. Reed arbeider hovedsakelig med porselen og lager vakre
kopper, skåler og fat i hvit porselen. Produktene er håndlaget og malt i
ulike farger. Reed dekorerer også ofte kopper og skåler med ulike motiver.

Kopp i porselen

Asbjørn Pettersen
Keramiker

Asbjørn Pettersen holder til i Grimstad og er utdannet lærer. Etter mange
år i skolen realiserte han sin drøm om skapende virksomhet og skaffet
seg utdanning og erfaring som keramiker. Han har verksted i egen bolig
i Grimstad. Pettersen arbeider i porselenskeramikk. Han har et enkelt,
klassisk formspråk og har spesialisert seg på skåler og boller i ulike
størrelser og i en rekke vakre farger. Fargene blander han selv. Pettersens
arbeider selges i kunsthåndsverksbutikker i Sør Norge og vises på
utstillinger og messer.

Skåler i porselenskeramikk

Elin Roti

Kunsthåndverker tekstil

Elin Roti holder til i Bergen og har utdanning fra Høyskolen i Bergen,
avdeling for Kunst og Håndverk, og fra Kunsthøyskolen i Bergen, avdeling
for tekstil. Roti har verksted på USF der hun arbeider med trykk på silke
og lager vakre sjal. Hvert sjal farges og trykkes på verkstedet hennes. Alle
sjalene er unike.

Silkeskjerf

Karoline Emmerhoff
- Krukkesong

Velkommen til Krukkesong – årets åpningskonsert på Kulturfest.
Krukkesong er eit nyskapande heilakustisk konsept mellom keramisk
kunsthandverk og musikk, i eit samarbeid mellom kunsthandverkar
Karoline Emmerhoff frå Haugesund og musikerne Belinda Lerøy (sang),
Aasmund Brekke (piano) og Trygve Hellesen (sax).
– Krukka er ei form eg vender tilbake til i mitt arbeid med leire, seier
Emmerhoff. Etter kvart har eg tenkt krukker som menneske med ei
ytre form omkring eit indre rom. Ho står på ei flate, lett eller tungt mot
underlaget, og med ei opning ut, stor eller lita, til omverda.
Det er spennende for oss i Kulturfest å kunne presentere dette møtet
mellom kunst og musikk, og vi ønsker alle velkommen til en annerledes
musikalsk opplevelse.

Søndag 13. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Kr. 200/100

Bergen Dixie Band
- Jazzkveld

BeDiBa (Bergen Dixie Band) spiller med stor glede og entusiasme
dixieland og tradisjonell New Orleans jazz. Vi gleder oss til å ta i mot dem
under Kulturfest og presentere dem for publikum. På scenen vil dere få
se Roald Gilje (tuba). Han er jazzmann og perkusjonist fra Stavanger, og
spiller i en rekke korps og orkester. Blant annet spiller han vaskebrett i
Arve Hålands Cajun Gumbo. Jan Kr. Olsen (banjo) er også med, med sin
allsidige bakgrunn fra folkemusikk, jazz og rock. Fra Bergen og Osterøy
finner vi også Geir Myking (trombone), som også spiller i Fana Big Band.
Harald Borge (trommer) er en erfaren slagverker og korpsentusiast,
som også spiller i Sandvikens Ungdomskorps. Vidar Hansen (klarinett)
med. Han er fra Skien og har lang erfaring fra klassisk musikk, korps og
danseorkester, og er også soloklarinettist i Bergens Musik Corps. Gjengen
kompletteres med Anders Vikøren (kornett, trompet og sang) fra Vik i Sogn.
Han har spilt i studentorkester og korps, og har flere gjesteopptredener
med diverse band. Vikøren spiller også i Dixielanders.

Søndag 13. oktober kl. 21.00 i Olsvik kirke. Kr. 200/100

Olav Dahl

- På jakt etter ville norske orkideer

Bildeforedrag ved Olav Dahl, som er professor i medisin, men har i mange
år interessert seg for norske orkideer. «Orkideer er vanlige i Norge i dag,
Ikke alle vet at vi har ca. 40 ville orkideer i norsk natur. De er av ulik form,
farge og størrelse – noen vanlige, andre meget sjeldne. På turer i ulik natur
har jeg funnet og fotografert de fleste. Målet med foredraget er at flere kan
få øynene opp for disse vakre plantene», sier Dahl. Han vil fortelle om sine
mange turer og vise bilder av orkideene.

Mandag 14. oktober kl. 18.00 i Olsvik kirke. Kr. 150/50

Mímir Kristjánsson

- Den offentlige samtalens kollaps
Er vi dømt til å snakke forbi hverandre?
Vi nærmer oss slutten på tida hvor hele landet samler seg foran den
samme Dagsrevyen. I stedet for den felles nasjonale samtalen har vi fått
en stadig mer fragmentert offentlighet. De tradisjonelle, redigerte mediene
må gi tapt for nye, sosiale medier som er designet slik at brukerne i størst
mulig grad skal få bekreftet sine egne verdensbilder. På nettet kan hvem
som helst shoppe sine egne nyheter – og i mange tilfeller sine egne fakta.
Tilbake står vi med en stadig mer polarisert offentlig debatt. På den ene
siden skremmer hets og personangrep mange fra å delta. På den andre
siden bidrar overdreven politisk korrekthet og krenkehysteri til å innsnevre
rommet for hva som er greit å mene. Framfor å snakke sammen murer
vi oss stadig lengre inn i våre egne politiske og religiøse ekkokammer
sammen med våre meningsfeller. Finnes det noe vi kan gjøre for å
gjenreise den offentlige samtalen? Eller er vi dømt til å snakke forbi
hverandre i all framtid?
Mímir Kristjánsson (f. 1986) er forfatter, journalist og politiker for Rødt i
Stavanger. Han har arbeidet en årrekke for avisa Klassekampen og skrevet
flere bøker, blant dem Frihet, likhet, Island og Hva ville Gerhardsen gjort?.
I høst er han aktuell med boka Mamma er trygda.
Mandag 14. oktober kl. 20.00 i Olsvik kirke. Kr. 150/50

Maria Solheim

- Stories of a new morning

Maria Solheim beveger seg i de ytre grensene av popsjangeren. Hun
presenterer god popmusikk ispedd særegne musikalske elementer som
understreker og forsterker budskapet i musikken. Flere av låtene på
konserten er hentet fra albumet Stories of New Mornings, som Maria
Solheim har laget sammen med arrangør og produsent Christer Slaaen.
Han blir også med på scenen under Kulturfest. Resultatet er låter som
beveger seg fra fengende melodier, sarte fiolinpartier og sødmefulle tekster
til overraskende latinamerikanske rytmer, fuzzy gitarer og lyden av regn.
Vi er glad for å få besøk av Maria Solheim, og i forkant av konserten
hennes vil vårt eget kor, Colla Voce, presentere noe av sitt repertoar.

Tirsdag 15. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke. Kr. 350/200

Naboen min
- Rockesock

Rockesock er en samling nyskrevne barnesanger, og har som mål å få
unger til å synge, danse, smile og le. Musikken spenner fra rock til viser,
og man finner også inspirasjon fra både reggae og country. I tekstene, som
er på nynorsk, finner en både humor og alvor.
– Vi får høre om dansende kroppsdeler, hoppende dyr og folk som trenger
trøst. Og om en vil lære seg noen gloser på romvesensk, har man kommet
til rett sted.
Under Kulturfest blir det fullt band på scenen; Vegard Markhus (vokal og
gitar) Bjørnar Sangolt (gitar og kor), Einar Olsson (trommer) og Eirik Utne
(bass). På noen av sangene vil også Barnekoret Shine være med og hjelpe
til. Vi gleder oss til en gøy, musikalsk reise, sammen med Naboen Min!
Naboen Min vant Spellemannsprisen 2018 i kategorien Barnemusikk.

Onsdag 16. oktober kl. 17.00 i Olsvik kirke. Kr. 150/50

Silje M. Engja Sigurdsen
- Kunstformidling i ny tid

Silje M. Engja Sigurdsen er utdannet kunsthistoriker ved Universitetet i
Bergen og København Universitet, og driver i dag Kunzt – Skandinavias
første kunstvlogg. Silje har tidligere arbeidet i galleri og rammeverksted,
og laget innhold til en rekke medier i Norge, blant annet tidligere som
kunstanmelder for Bergens Tidende og Aftenposten. August 2017 vant hun
Arne Hestenes Journalistpris for arbeidet med Kunzt og kunstanmeldelsene
hun i sin tid laget i videoformat for avisene.
Vi gleder oss til å ta i mot henne under Kulturfest, hvor hun skal fortelle
om sitt arbeid med å formidle kunst i en informasjonshverdag der sex og
skandaler er det som skaffer klikk. Velkommen til en unik innsikt i kunst og
kunstformidling.

Onsdag 16. oktober kl. 20.00 i Olsvik kirke. Kr. 150/50

Langhaugen
Nestenblåsekvintett
- Unge & lovende

Julia Constance Wiger-Nordås (fløyte) er prisvinner av Sigmund Skages
Minnefond 2019. På scenen under Kulturfest står hun sammen med
resten av Langhaugen Nestenblåsekvintett. Ensemblet er nesten en
blåsekvintett, unikt besatt med bariton-saxofon i stedet for fagott. Kvintetten
har spilt sammen i et halvt år, og deltok i mars på korpskonkurransen
Hordablæsten, hvor de mottok andreplass i sin klasse. Under Kulturfest
presenterer de et fargerikt program, både sammen og hver for seg,
akkompagnert av eminente Tor Erik Seime Pettersen. I tillegg til WigerNordås består Nestenkvintetteten av Thomas Hjertaker (obo), Kamilla
Steinkjer Bentzen (klarinett), Yngve Abelvik (waldhorn) og Brage Oisin
Fagerli Iversen (diverse typer saxofon).

Torsdag 17. oktober kl. 19.00 i Olsvik kirke – gratis inngang.

Hanna Kallestad
- Fiolin

Hanna Vigerust Kallestad (17) begynte å spille fiolin ved Bergen
kulturskole da hun var seks år gammel. De første årene foregikk
undervisningen med den musikkpedagogiske suzukimetoden, og hun
hadde Britta Skärby Vindenes som lærer. I dag er hun elev på Barrat Due
i Bergen og Langhaugen musikklinje, og har Per Gisle Haagenrud som
hovedlærer. På veien dit har hun fått ta del i mange spennende prosjekter
sammen med Det Norske kammerorkester, Ung Filharmoni, 1B1, Bergen
Filharmoniske Ungdomsorkester med flere. Som solist har Hanna fått
priser på konkurransene UMM og Sparre Olsen, og har blitt tildelt blant
annet Drømmestipendet og Sigmund Skages Minnefond.
Under Kulturfest skal Hanna dukke opp midt i kunsten, i salgsutstillingen
i kjelleren i Olsvik kirke. Hun spiller selvvalgt musikk, inspirert av
kunsten. Akkurat når hun dukker opp vet vi ikke, så løsningen blir å nyte
kunstutstillingen fredag kveld og vente i spenning!

Fredag 18. oktober fra kl. 19.00 i Olsvik kirke – gratis inngang.

Carsten Dyngeland Quartet
- Music we love to play

Music we love to play er undertittelen til kapellmester Dyngelands prosjekt.
Han har satt sammen en spennende blanding etablerte musikere fra
Bergensområdet. En stor del av repertoaret består av Dyngelands egne
komposisjoner. Vi får også høre en del standardlåter som musikerne elsker
å spille!
Vi er glad for å kunne tilby kvalitetsjazz, presentert av eminente artister.
I bandet vil du få se Carsten Dyngeland (flygel), Thomas Nøkling
(saksofoner), Sigurd Ulveseth (bass) og Stian Villanger (trommer)

Fredag 18. oktober kl. 21.00 i Olsvik kirke. Kr. 200/100

Maria Haukaas Mittet
& Lars Bremnes
- Viser på veien

Fra januar til mars kunne man se og høre Maria Haukaas Mittet og Lars
Bremnes i TV2s mest populære programserie «Hver gang vi møtes», som
to av i alt syv medvirkende artister. I musikalske møter oppsto det magi,
nydelig musikalske opplevelser og gode samtaler.
Med gjensidig beundring for hverandre som artister oppstod det tanker om
et musikalsk samarbeid mellom Maria og Lars. Dette ble til en turné som
gikk gjennom Norges land for utsolgte hus!
Maria og Lars møtes på scenen gjennom egne viser og andre sanger
som har stor betydning for begge. Konserten fremføres av Maria og Lars
sammen og hver for seg, med et felles band med tre musikere. Olsvik
TenSing vil også bidra på noen av låtene.
Vi kan garantere en flott konsertopplevelse.
Lørdag 19. oktober kl. 20.00 i Olsvik kirke. Kr. 400/200

Søndag
11.00: Gudstjeneste

Program
2019

12.30: Olsvikutstillingen er åpen

18.30: Offisiell åpning av Kulturfest
– domprost Gudmund Waaler.
Kunstneriske innslag.
19.00: Krukkesong – konsert ved
Karoline Emmerhoff og musikere.
Kr. 200/100

21.00: Dixiejazz – jazzkonsert ved
Bergen Dixie Band. Kr. 200/100
Mandag
18.00: På jakt etter ville norske
orkideer – Olav Dahl. Kr. 150/50

20.00: Den offentlige samtalens
kollaps – Mímir Kristjánsson.
Kr. 150/50
Tirsdag
19.00: Stories of a new morning –
konsert med Maria Solheim. Koret
Colla Voce varmer opp. Kr. 350/200

Onsdag
17.00: Rockesock – konsert med
Naboen Min og Barnekoret Shine.
Kr. 150/50

20.00: Kunzt – kunstformidling på nett.
Silje M. Engja Sigurdsen i samtale med
Kim Bøyum. Kr. 150/50
Torsdag
19.00: Unge & lovende – Julia
Constance Wiger-Nordås og
Langhaugen Nestenblåsekvintett.
Gratis inngang.
Fredag
19.00: Musikk møter kunst – popup ved Hanna Kallestad, fiolin. Gratis
inngang.
21.00: Music we love to play –
Carsten Dyngeland Quartet.
Kr. 200/100

Lørdag
20.00: Viser på veien – konsert
med Maria Haukaas Mittet og Lars
Bremnes, sammen med Olsvik
TenSing. Kr. 400/200

Åpningstider
Olsvikutstillingen
Søndag
12.30-18.30
20.00-21.00

Onsdag
18.00-20.00
og etter samtalen

Mandag
17.00-18.00
19.00-20.00
og etter foredraget

Torsdag
12.00-14.00
17.00-19.00
og etter konserten

Tirsdag
17.00-19.00
og etter konserten

Fredag
17.00-21.00
Lørdag
14.00-20.00
og etter konserten

Lions Club Bergen Vest

www.kulturfest.no

kulturfestolsvik

Kulturfest i Olsvik kirke
13.-19. oktober 2019
med Olsvikutstillingen

«Transformasjon»
av Sylvi Aambø

