Del en kulturopplevelse
Høsten 2022 / Våren 2023

For deg som liker kunst og
kulturopplevelser, og som ikke
vil gå alene. Vi møtes én gang i
måneden. Velkommen!

Kultur og fritid

Del en Kulturopplevelse
Et spennende tilbud/”kurs” for deg som liker kunst og kulturopplevelser. Du trenger ikke å
ha noen forkunnskaper. 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 Kulturnettverket.
Et lavterskeltilbud til deg som ikke er så glad i å gå alene. Her får du interessante kulturopplevelser sammen med andre som har samme interesse som deg selv.
Vi møtes én gang i måneden (stort sett torsdager midt i måneden på dagtid), og går sammen
til bestemmelsesstedet. Der får vi omvisning av dyktige omvisere / museums-pedagoger,
på museum eller dikterhjem, vi går på kino eller vi deltar på andre kulturarrangementer.
Før jul skal vi også på julekonsert. Etter programmene tar vi en kopp kaffe og deler opplevelsen med hverandre, når det passer og man har lyst og mulighet. 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 hele ”kurset” for høsten 2022 og våren 2023 koster kun kr 550,-.
Dette inkluderer bl.a. inngang og omvisning på alle stedene vi besøker, tur med Skibladner
samt julekonsert og åpningskonsert på Døla Jazz. 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. For påmelding: Se nederst på siden. Her blir det førstemann til mølla.............
Foto framside: Øverst til venstre: Veslemøy Furuseth/Stiftelsen Lillehammer museum. I midten: Camilla Damgård/Maihaugen. Nederst: Øystein Nordås

Kontaktperson og påmelding:
Innen 12. august til Anne Brit Lee tlf. 611 05 155,
e-post: anne.brit.lee@lillehammer.kommune.no

Programmet høsten 2022
Torsdag 1. september - Norsk vegmuseum

Foto: Norsk Vegmuseum

Vi besøker Norsk vegmuseum hvor vi får en spennende omvisning. Det blir
også tid til å se seg om litt på egenhånd for den som vil, før vi avslutter med
en kaffekopp på Lysaker Gjestgiveri. Nærmere info. om transport kommer.

Torsdag 22. september - Byvandring med historielaget

Foto: Lillehammer Sentrum Drift AS

I dag blir vi med Fåberg og Lillehammer historielag på byvandring.
Vi møtes i Søndre Park og får en guidet tur til fots gjennom byen.
Kanskje du får vite noe du ikke visste om Lillehammer fra før? Dette blir
garantert en spennende, lærerik og interessant opplevelse!

Torsdag 20. oktober - Dølajazz
Vi møtes i god tid, og drar sammen på åpningskonserten til Dølajazz.
Foto: Egil Sorgendal

Dølajazz - Lillehammer Jazzfestival 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.

Onsdag 16. november - Lillehammer kino og film
Vi møtes innenfor inngangen til Lillehammer kino kl. 11.30. Kinoen
viser hver onsdag restaurerte og digitaliserte klassikere eller nye perler
som fortjener og oppleves på stort lerret.
Foto: Lillehammer kino

Uke 48, 49 eller 50 - Julekonsert

Foto: Lillehammer Sentrum Drift AS

En kveld, en av disse ukene, skal vi på julekonsert. Her kan du senke
skuldrene og nyte en vakker og stemningsfull stund med gode artister.
Julestemning garanteres! Konserten vi deltar på, blir mest sannsynlig i
Lillehammer kirke. Beskjed om dato og tid vil bli gitt i god tid.

Programmet våren 2023
Torsdag 26. januar - Lillehammer Kunstmuseum

Foto: Veslemøy Furuseth /
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 en aktuell utstilling.

Onsdag 22. februar - Lillehammer kino
Vi unner oss en ny formiddagskino i kald februarvinter, og går inn i en lun
kinosal. Møtes innenfor inngangen til kinoen kl. 11.30. Vi velger oss en
film som alle ønsker å se. Start kl. 12.00. Varm kakao et sted etterpå?
Foto: Lillehammer kino

Torsdag 23. mars - Oppland Kunstsenter

Foto: Lillehammer Kunstsenter

I dag får vi omvisning i Oppland Kunstsenter i Kirkegata 68. Vi møtes
utenfor inngangen kl. 11.00. Kunstsenteret er et regionalt senter for
samtidskunst og kunstfaglig kompetanse. De arbeider for større kunnskap
om, og formidling av samtidskunst og kunsthåndverk.

Torsdag 20. april - Maihaugen

Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Vi møtes utenfor hovedinngangen kl. 11, og blir med på omvisning i en
aktuell utstilling inne eller omvisning ute. Det er nydelig på Maihaugen
på våren. Velkommen!

Torsdag 25. eller fredag 26. mai - Norsk Litteraturfestival
Det er litteraturfestival i byen, og vi møtes et sted og går samlet til et
arrangement i regi av festivalen. Nærmere beskjed om tid og sted. Vi kan
garantere ord som beveger og opplevelser som tar deg en tanke videre.
Foto: Åge Solheim

Torsdag 22. juni - Skibladner

Foto: AS Oplandske Dampskibsselskap

Skibladner - et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk minne og en av
Norges ledende severdigheter. I dag tar vi buss til Gjøvik, og "Mjøsas hvite
svane" tilbake til Lillehammer. Tid og sted for oppmøte informeres om i god
tid. Vi satser på nydelig midtsommer vær, og en herlig seilas.

