
   Del en kulturopplevelse 

            Høsten 2019/våren 2020 

    Et tilbud i Meningsfylt fritid —  

       et tilrettelagt kulturtilbud  
           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
      

 

 

 

   For deg som liker kunst og kulturopplevelser, og som ikke vil gå alene.   

      Vi møtes en gang i måneden. Velkommen! 

 



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 (stort sett nest siste eller siste torsdag i måneden på dagtid), og går sammen 

til bestemmelsesstedet. Der får vi omvisning av dyktige  museumspedagoger, på museum eller dikter-

hjem, eller vi deltar på andre kulturarrangementer. Vi skal også på julekonsert.  

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, film og musikk.  

Hva koster det, og hva får jeg for kursavgiften? 

Deltagelse på ”kurset” for høsten 2019/våren 2020 koster kun kr 400,-. 

Dette inkluderer inngang og omvisning på alle stedene vi besøker. Det betyr at du fort sparer inn          

avgiften. Det vil også være med en egen 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 evt. busstransport, 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 16. september til Anne Brit Lee tlf. 611 05 155, e-post:                                                

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

  Carl Larsson, Dom spritar ärtar, 1908 Foto: Veslemøy Furuseth, Lillehammer Kunstmuseum 

     



     PROGRAMMET FOR HØSTEN 2019 

 

Torsdag 19. september besøker vi Lillehammer Kunst-
museum. 

Vi møtes utenfor hovedinngangen kl. 11, og går til kunstpause kl. 11.30. 
Her får vi påfyll av kunsthistorisk eller kulturell art. Deretter blir det 
omvisning i utstillingen Å HJEMME SEG— en labyrintisk vandring 
gjennom Sigrid Undsets liv.  

Utstillingen rommer både kunst og kulturobjekter som til sammen vil danne rammen 

for Undsets smak og ideologi, deriblant verk av Carl Larsson, Prins Eugen, William 

Morris, Agnes Slott-Møller, Gerhard Munthe og Theodor Kittelsen. 

 

 

Fredag 18. oktober skal vi delta på  en 

konsert i regi av Dølajazz                                          

Vi skal på Lunsjkonsert med Ensemblet 

Ljodahått i Fabrikken kl. 12.00. Møt opp uten-

for hovedinngangen kl. 11.30.  

DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival startet sitt livsløp i 1978 og har gjennom årene vokst seg til å bli en 

av de mest markante jazzfestivalene i Norge. Kanskje ikke på grunn av sin størrelse, men snarere på 

grunn av sin evne til å skape intimitet, nærhet til musikere og tiltrekke seg et bredt publikum.  

Festivalen var, da som nå, tuftet på et ekte og stort engasjement blant frivillige og støttespillere. DølaJazz – Lillehammer 

Jazzfestival er ikke kun en festival med musikalske ytringer, men i stor grad et prosjekt som kobler mennesker på tvers av 

alder, yrkesbakgrunn og kjønn og der det sosiale og mellommenneskelige relasjoner spiller en stor rolle. Kort sagt: Dølajazz   

er en tilstand. 

 

 

Onsdag 13. november skal vi på formiddagskino kl. 12.00. 

Vi møtes utenfor inngangen til Lillehammer kino kl. 11.00. Først får vi en 

liten omvisning, før vi ser film. Kinoen viser hver onsdag kl. 12.00  restau-

rerte og digitaliserte klassikere eller nye perler som fortjener og oppleves på 

stort lerret. 

 

 

 

Onsdag 4. desember skal vi på julekonsert  

Denne gangen skal vi høre vokalgruppa PUST med julekonserten      

Julero i Lillehammer kirke. Konserten starter kl. 19.30, og vi møtes 

utenfor kirken kl. 18.45. Innslipp fra kl 19.00.                                    

Julestemning garanteres! 



     PROGRAMMET FOR VÅREN 2020 

Torsdag 30. januar besøker vi Fabrikken og Hett Glass 

Vi møtes på Fabrikken kl. 11, og får omvisning/demonstrasjon i glassblåserbedriften  

Hett Glass.  

Hett Glass holder til på Fabrikken med glassblåserverksted og egen butikk. Glasshytta ble startet i       

2009 og drives av Ellen Larsson og Kari Mølstad som har utdannelse fra Sverige og Danmark. De blåser både bruksting og 

unike arbeider med hvert sitt kunstneriske uttrykk. Her kan du oppleve glass bli til fra flytende form til ferdig produkt.  

Onsdag 19. februar skal vi på formiddagskino kl. 12. 00 

Vi møtes utenfor inngangen til Lillehammer kino kl. 11.30. Kinoen viser hver onsdag kl. 12.00             

restaurerte og digitaliserte klassikere eller nye perler som fortjener og oppleves på stort lerret. 

 

Torsdag 26. mars besøker vi Lillehammer Kunstmuseum  

Vi møtes utenfor hovedinngangen kl. 11, og går til kunstpause kl. 11.30. Her får vi 
påfyll av kunsthistorisk eller kulturell art. Deretter blir det omvisning i utstillingen 
HAR VI MØTTES FØR? Samlingen gjennom 200 år. 

En ny og spennende visning av kunstsamlingen slik du aldri har sett den tidligere. For første gang på 
mange år er hele museet scene for en omfattende og nyskapende presentasjon av samlingen med mer enn 300 verk fra          
romantikken til i dag. 

 

Torsdag 30. april skal vi besøke Maihaugen 

Vi møtes utenfor hovedinngangen til Maihaugen kl. 11.00 og får  en spennen-

de omvisning. Vi avslutter med en kopp kaffe på utekafé hvis det er pent vær, 

hvis ikke går vi inn.  

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.  

Torsdag 28. mai deltar vi på et arrangement i regi av Norsk Litteraturfestival. 

Nærmere info. om tid og oppmøtested kommer. Norsk Litteraturfestival er Nordens største litteratur-

festival, med et variert program for folk i alle aldre.  

Lillehammer ble i 2017 medlem av The UNESCO Creative Cities Network (UCCN), og fikk med det tildelt status som 

UNESCO-litteraturby, som 1 av 28 byer i verden. I slutten av mai fylles Lillehammer av forfattere og litteratur. Vi kan garante-

re ord som beveger og opplevelser som tar deg en tanke videre. Neste utgave av Norsk Litteraturfestival finner sted 25.-31 mai 

2020 på Lillehammer. Denne gangen er det den spanske og latinamerikanske litterære verden som vil stå sentralt 

 

Torsdag 25. juni drar vi til Norsk Vegmuseum, Hunderfossen. 

Vi møtes på Lillehammer skysstasjon kl. .09.00 og tar Sommerbussen til 
Norsk vegmuseum kl. 09.15. Retur kl. 12.50. På vegmuseet får vi først en   
omvisning, og etterpå tar vi en runde på egen hånd og ser oss om. Her er det 
mye spennende å se og oppleve.  

Norsk vegmuseum  består av Vegmuseet, Kjøretøyhistorisk museum og Fjellsprengings-museet ,og er  
et av Norges største teknisk industrielle museum. Museet har flere tusen kvadratmeter innendørs utstillinger, en stor museumspark og en unik 
over 200 meter lang bergtunnel med fjellsprengningshistorie. Museet har et nasjonalt ansvar for å ta vare på, forske og formidle minner om 

veger og vegtrafikk, og eies og drives at Statens vegvesen. Sommeren 2018 åpnet Norsk kjøretøyhistorisk museum på Norsk vegmuseum. I 
eget bygg presenteres 2000 m2 utstilling med biler, mc og sykler som forteller historien om kjøretøyenes betydning og bruk i Norge . 


