
   Del en kulturopplevelse 

     Høsten 2018 / våren 2019 

    Et tilbud i Meningsfylt fritid— et tilrettelagt         

 kulturtilbud psykisk helse 

     



Del en kulturopplevelse  

er et spennende tilbud/”kurs” for deg som liker kunst og kulturopplevelser. Du trenger ikke å ha noen for-

kunnskaper. Det viktigste er at du har lyst til å være med til noen av de flotte kunst og kulturarenaene vi 

har i Lillehammer og omegn. Tilbudet er  et samarbeid mellom Lillehammer kommune og Kulturnett-

verket  

Kurset er et lavterskeltilbud til deg som ikke er så glad i å gå alene. Her får du en mulighet til flotte      

kulturopplevelser sammen med andre som har samme interesse som deg selv. 

Vi møtes én gang i måneden (nest siste eller siste torsdag i måneden på dagtid), og går sammen til be-

stemmelsesstedet. Der får vi omvisning av dyktige   museumspedagoger, på museum eller dikterhjem.  

Vi skal også på konsert.  

Etter programmene tar vi en kopp kaffe og deler opplevelsen med hverandre. Du skal ikke forberede deg, 

eller føle at du er ”nødt” til å mene noe om det du har opplevd. Men du vil få en fin opplevelse og        

garantert lære noe nytt om kunst, historie, forfattere og musikk.  

Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske museum, Galleri Zink, Maihaugen, Aulestad, Fabrikken, 

Oppland Kunstsenter, Kulturhuset Banken, Bjerkebæk, og konsert står på programmet.  

Hva koster det, og hva får jeg for kursavgiften? 

Hele ”kurset” koster kun kr 400,-. 

Dette inkluderer inngang og omvisning på alle stedene vi besøker + en julekonsert. Det betyr at du fort 

sparer inn avgiften. Det vil også være med en egen fritidskontakt/kulturkontakt på alle treffene.  

Du vil få et deltagerbevis for kurset, og med dette kommer du gratis inn på  Lillehammer Kunstmuseum 

når som helst i åpningstiden, så lenge kurset varer.  

Dersom du vil ha med egen fritidskontakt/støttekontakt gjelder ledsagerbevisene på alle stedene vi        

besøker. 

Det du må betale selv i tillegg til deltageravgiften er bussen til Aulestad, samt det du evt. vil spise og 

drikke på hvert sted. Det er fullt mulig å ta med matpakke, men kaffe/te må man evt. kjøpe.  

Påmelding: Senest innen onsdag 1. august til Anne Brit Lee tlf. 610 50 570, e-post:                                          

anne.brit.lee@lillehammer.kommune.no. Her blir det førstemann til mølla…... 

 

 

    ”En vakker dag” - Anne Kristine Thorsby 



PROGRAMMET 
August 2018 

Torsdag 23. august besøker vi Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk 

Vi møtes utenfor inngangen til Bjerkebæk kl. 11.15. Kl. 11.30 får vi omvisning i hjemmet til Sigrid Und-
set. Omviseren forteller om livet hennes fra barndommen i Kristiania, kunstnerlivet i Roma, livet som 
hustru og mor, skilsmissen, katolisismen, Nobelprisen, kampen mot nazistene og årene i USA under 2. 
verdenskrig. Sigrid Undset levde et mangfoldig liv, og hjemmet bærer preg av hennes opplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk ligger i gåavstand fra Lillehammer sentrum, og er en av Lillehammers vakreste    
kulturattraksjoner. Her kan du oppleve hjemmet og den frodige hagen slik det var den gangen forfatteren selv     
bodde der. 

 

September 2018 

Torsdag 20. september besøker vi Oppland Kunstsenter 

Vi møtes utenfor inngangen til Oppland Kunstsenter kl. 12.00 i Kirkegata 68. Inne får vi omvisning i ut-
stillingene. I september er det Ingri Haraldsen og Petter Buhaugen samt Øystein Wyller Odden som er ut-
stillere. Etterpå går vi på en kafé i nærheten og tar en kaffe.  

 

 

 

 

 

Om Oppland Kunstsenter: 

Oppland Kunstsenter er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. Det er også et kompetansesenter for 
offentlige kunstprosjekter, og initierer kunstfaglige arrangementer og samtaler. Utstillingene og arrangementene 
representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt.  Det tilbys ikke-   
kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk innen billedkunst og kunsthåndverk, og bidrar til å 
sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet.  

Ingri Haraldsen og Petter Buhagen 25.8.-14.10.2018: 

Ingri Haraldsen og Petter Buhagen viser duo-utstillingen ”Greening a Dust Storm” på Oppland Kunstsenter.       
Utstillingen utforsker den uklare grensen mellom natur og digital virkelighet. Menneskets benyttelse av sine natur-
omgivelser og den ekstremt raske teknologiske utviklingen settes opp mot hverandre og sees i sammenheng.  

Øystein Wyller Odden 25.-8—14.10.2018:  

Øystein Wyller Odden jobber med objekter og installasjoner, gjerne i forbindelse med lyd og lys. Hans pågående 
serie installasjoner undersøker transeaktige sanseerfaringer ved hjelp av enkel audiovisuell stimuli.  



Oktober 2018 

Torsdag 25. oktober NORGES OLYMPISKE MUSEUM—Maihaugen 

Vi møtes utenfor inngangen til Maihaugen kl. 11.00. Vi får en omvisning i det nye OL-museet, og 

kommer garantert i olympisk stemning. Etterpå koser vi oss med en kaffekopp i kaféen på Maihaugen.  

  

  

  

  

 

 

 

 

Gjennom interaktive installasjoner, multimediale presentasjoner og historier knyttet til originale gjenstander kan 

besøkende oppleve uforglemmelige olympiske øyeblikk. Museet viser Norge som verts-nasjon for to olympiske 

leker med folkefest og norske idrettshelter. I tillegg vises spennende deler fra den internasjonale OL-historien, 

helt fra antikken og opp til vår tid. 

 

November 2018 

Torsdag 29. november besøker vi Lillehammer Kunstmuseum 

Vi møtes på plassen utenfor kunstmuseet kl. 11.15. Kl. 11.30—11.45 er det Kunstpause. Her presen-  
terer museets konservatorer og pedagoger et kunstverk eller et kunsthistorisk tema. Noen ganger        
inviteres eksterne foredragsholdere eller det holdes konserter.  

Etter Kunstpausen kl. 12.00 får vi en egen omvisning i museets faste kunstsamling med omviser Hilde 
Fauskerud. Vi avslutter dagen med hyggelig prat i Museumskaféen, der vi selv kjøper det vi har lyst til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer Kunstmuseum er regnet for å være et av landets mest betydelige kunstmuseer og ligger midt i Lillehammer 

sentrum. Museet har en kunstsamling med flere høydepunkter fra norsk kunst-historie fra 1800-tallet frem til i dag. Det kan 

nevnes Johan Christian Dahl, Adolph Tidemand, Hans Gude, Christian Krohg, Erik Werenskiold, Frits Thaulow, Edvard 

Munch m.fl.  Museet viser opp til fem spesialutstillinger pr år, både med historisk kunst og samtidskunst. Til hver utstilling 

utgis det egenproduserte bøker. Museet har et bredt pedagogisk tilbud med blant annet omvisninger, foredrag og Kunst-

pauser.  



Desember 2018 

I desember skal vi på Julekonsert.  

I skrivende stund kjenner vi verken dato eller program, men det blir en stemningsfull før-
julskonsert i en av byens kirker eller kulturinstitusjoner.  

Vi møtes en halv time før konserten, og får informasjon om verkene, komponistene og ut-
øverne. Etter konserten samles vi til et lite julemåltid for de som ønsker å bli med på det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar 2019 

Torsdag 31. januar skal vi til Fabrikken.  

Vi møtes utenfor hovedinngangen på Fabrikken  kl. 11.00. Inne tar vi en rundtur og ser 

oss om. Vi besøker også billedkunstner Anne Kristine Thorsby som 

vil fortelle om  arbeidet sitt og svarer på våre spørsmål.  

 

Litt om fabrikken: 

Fabrikken holder til i gamle Steen & Strøm Møbelfabrikk, som ble lagt ned i 1971. 

Fabrikken AS er et næringssenter som samlokaliserer 30 små bedrifter i hovedsak innenfor kultur-, kreative og 

opplevelsesnæringer. Fabrikken AS eies av 60 aksjonærer. Her finner vi blant annet glassblåsere, 

billedkunstnere, web designere, event arrangører, grafiske designere, keramiker, klesdesigner, interiørkonsulent, 

gullsmed, og cateringselskap. 

Siden oppstarten i 2005, har Fabrikken blitt utvidet 2 ganger. Den rommer nå hele 1300 kvm med kontorer, verk-

steder og atelierer.  

 

http://www.fabrikken.org/1756-2/
http://www.fabrikken.org/bli-fabrikkarbeider/aksjonaerer-fabrikken-as/


Februar 2019 

Torsdag 21. februar besøker vi Galleri Zink 

Vi besøker galleriet og får en omvisning her. Vi møtes ved inngangen kl. 11.00, Sigrid  

Undsets plass 49. Vi tar kaffe på en nærliggende kafé etterpå. 

        

 

 

 

 

Galleri Zink ble etablert i 2008 av Johan Mæhlum og drives i dag av Johan Mæhlum og Linn Cecilie Mæhlum.   

Galleriet har lyse og moderne lokaler på 200 m² over to etasjer, og i andre etasje har galleriet nå eget rammeverk-

sted. Galleriet har direkte kontakt og formidler arbeider av de fleste kjente norske kunstnere. Det er over 200  

kunstnere presentert i magasinene med flere tusen arbeider i alle prisklasser og stilarter. 

Det vises et bredt utvalg i norsk samtidskunst. Det arrangeres 8-10 separatutstillinger i løpet av året, i tillegg     

kommer sommerutstilling, Peer Gynt-utstilling (Vinstra) Høstutstilling (Ilsetra hotell, Hafjell) og en stor juleutstil-

ling. Utstillingene er godt mottatt med stort besøk. 

 

 

Mars 2019 

Torsdag 28. mars besøker vi Kulturhuset Banken 

Vi møtes utenfor inngangen til Kulturhuset Banken kl.11.00. Vi får en spennende om-

visning av Kulturhuset Bankens leder Jane Finberget. Etterpå tar vi en hyggelig prat og 

kaffe i Cafe Stift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturhuset Banken er Lillehammers kulturhus, plassert midt i byens sentrum, i de gamle banklokalene som stod 

ferdig i 1895. Arkitekt var Ove Ekman, og bygningen er inspirert av italiensk renessanse. Bygningen inneholdt 

også festivitetslokale for Lillehammer by og fungerte blant annet som rettslokale under landssvikoppgjøret etter 

andre verdenskrig.  

I dag er Kulturhuset Banken et aktivt kulturhus med konsertsal og flere mindre saler hvor det settes opp konserter 

og teater, både egne og i samarbeid med ulike samarbeidspartnere. De fleste av byens festivaler holder hus, eller 

kommer innom Kulturhuset Banken i løpet av sine festivalperioder. I tillegg avholdes det foredrag, møter og      

selskaper. Lillehammer kulturskole, Teater Leven og Café Stift har lokaler i Kulturhuset. 



April 2019 

Torsdag 25. april skal vi tilbake til Lillehammer Kunstmuseum 

Vi møtes kl. 11.15 utenfor hovedinngangen og går til kunstpause kl. 11.30. Her får vi påfyll av kunst-

historisk eller kulturell art. Deretter blir det vandring langs museets kulturløype ute med omviser/guide 

Amund Skagsoset Kristiansen. Til slutt en hyggelig prat over kaffekoppen i Museeumskaféen for de som 

ønsker det.  

 

 

 

 

 

 

            Vinter. Utsikt fra Breiseth.                            Thorvald Erichsen                                                                                                                  

Kunstløypa i Lillehammer: 

I Lillehammer ble det etablert en Kunstløype med skilt der de ulike kunstnerne hentet sine motiver fra. Det kan 

nevnes Fredrik Colletts malerier fra Mesnaelva, Thorvald Erichsens motiver fra Breiseth hotell mot bl.a. Balberg-

kampen, Halvdan Holbø fra Lilletorget, Lars Jorde fra Stortorget m.fl. Flere av bildene kan sees i Lillehammer 

Kunstmuseum. 

Kunstløypa er et samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum, Maihaugen, Lillehammer kommune, Lilleham-

mer Sentrum Drift og Oppland fylkeskommune.  

 

Mai 2019 

NB!!! Ny dag:  Fredag 31. mai går turen til  Aulestad  

Vi møtes på Skysstasjonen og tar bussen til Aulestad. Vi avtaler tidspunkt for oppmøte når 
vi møtes i april. Vi blir med på omvisning i hjemmet til Karoline og Bjørnstjerne       
Bjørnson.  

 

 

 

 

 

 

Aulestad ligger vakkert til på solsiden i Gausdal, ca. 20 km fra Lillehammer. I sommersesongen kan du oppleve 
gården slik den var da Karoline og Bjørnstjerne  Bjørnson bodde her, og få et innblikk i livet deres i en viktig tid i 
norsk historie. Sammen skapte ekteparet et europeisk by hjem på landet. Her går vi over hundre år tilbake i tid, 
men det bjørnsonske engasjement er alltid det samme.  

 



Juni 2019 

. 

Torsdag 20. juni avslutter vi på Maihaugen 

Vi møtes utenfor hovedinngangen til Maihaugen kl. 11.00.  Derfra rusler vi bort til by-    

avdelingen  og får en omvisning der. Etter omvisningen kan vi besøke noen av husene som 

er ”befolket” med guider som er tidsriktig kledd og som ”lever” i stuene. Vi avslutter med 

en kopp kaffe på utekafé hvis det er pent vær, hvis ikke går vi inn.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maihaugen er Norges største museum utenfor Oslo. Aktiviteten i friluftsmuseet er størst i sommersesongene, men 

museet holder åpent hele året. Maihaugen er en del av Lillehammer museum, sammen med Postmuseet, Aulestad, 

Bjerkebæk og Norges Olympiske museum. 

Maihaugen er et friluftsmuseum med 200 bygninger, utstillinger, spisesteder og opplevelser for folk i alle aldre. 

Museet ble grunnlagt av Anders Sandvig i 1887, og flyttet til Maihaugen i 1904. 

I sommersesongene kan de besøkende blant annet oppleve håndverkere i arbeid og gammeldags jordbruk. Vi kan få 

omvisninger om vår nære historie på 1900-tallet, spise tradisjonell mat og hilse på dyra på beite.  

 

 

 

 

 

 

 

 


