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Tusen takk til- 
 
FA Farsund / Lista, FA Kristiansand, FA Åseral, FA Vennesla, FA Arendal, FA Holt, 
FA Vegårshei, FA Bykle, FA Risør, FA Åmli,  
FA Evje&Hornes, FA Valle og Agenda Kultur Arendal. 
 
Vi som arrangører har hatt det ekstra krevende i 2020 med alt det en pandemi medfører, 
vi har vært nødt til å avlyse og vi har vært nødt til å begrense publikumskapasiteten. 
Men vi har ikke stoppet å planlegge, fordi vi er viktigere en noen gang. Vi har hatt flere 
flotte arrangementer og ikke minst har alle dere strekt dere langt for å gjøre hverdagen 
så mye bedre for mange. Er veldig stolt av turneprogram vårt 2021, her er alt som trengs 
for å gå mot bedre tider. Jeg sier som Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik: Skål for livet! 
Gleder meg til resten.                                              Med vennlig hilsen Siw Johannessen  
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Karl Espegaard & Diego Romero 
 
 
Et utsøkt utvalg av argentinsk tango, søramerikansk folklore og 
romantisk, klassisk musikk gir deg en unik konsertopplevelse du sent 
vil glemme. 
 
Duoen spiller for fulle hus i Berlin, og har blitt mottatt med overveldende entusiasme fra 
publikum i Tyskland, Sveits og Norge. Vakre toner, bevegende dynamikk, teknisk perfeksjon og 
et utsøkt utvalg av argentinsk tango, søramerikansk folklore og romantisk, klassisk musikk gir 
deg en unik konsertopplevelse du sent vil glemm 
 
https://youtu.be/5DzYYbo0kC0 
https://youtu.be/7U1_0J8rM5A 
 
Diego Romero (1989) er gitarist og prisvinnende komponist fra Argentina. Han har turnert i både 
Argentina og Russland. Hans første soloalbum, Para un Comienzo, ble lansert i 2019 på Acqua 
Records, Buenos Aires. 
Karl Espegard (1983) er fiolinist fra Drammen. Han har turnert verden rundt som solist og 
kammermusiker, bl.a. i Moscow International House of Music, Beijing Forbidden City Concert 
Hall og Munich Philharmonic Hall. Her hjemme har han medvirket i produksjoner ved Det 
Norske Teatret og Nationaltheatret og jobbet med artister som Herborg Kråkevik, Alexander 
Rybak og Ylvis. 
 
Tid: Uke 5 (1-7 Februar) Målgruppe: Alle som elsker tango Varighet: Forestillingen: 
45-60 min Honorar: 5500 kr for lokallag, medlemmer og institusjoner, for andre 7000 
Bestlling: pr epost til agder@folkeakademiet.no  
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Annemor Sundbø 
 

 
 

   
Annemor Sundbø 
 
 (f. 1949), fra Kristiansand og som har drevet sin faglige virksomhet på Ose i Setesdal 
siden 1994, er tekstildesigner og faglærer i vev og tegning, utdannet ved 
Kunsthåndverkskolen i Bergen og Statens lærerskole i forming, Oslo. Forfatteren er 
statsstipendiat og har fått Kongens fortjenstmedalje, Norges Husflidlags 
fortjenestemedalje 2004, Aust-Agder fylkes kulturpris 1999, Vest-Agder fylkes kulturpris 
2017, Bygland Kommunes kulturpris 2004, Kristiansands kommunes kulturpris 2017, 
Hadeland glassverks hederspris 2017, Dyrsku’n i Seljords Heiderspris 2018 og 
Sørlandets litteraturpris 2006.  
Mer info og bestilling, side 9 i turneprogammet. 
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Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik fortsetter å begeistre og inspirere mennesker over 
hele Norge. De har fått strålende tilbakemeldinger på konserten Skål for livet!, som 
passer like godt på små og store scener, fra kulturhus, bibliotek og trivselssentre for 
eldre, til oppdrag for næringslivet.  
I fjor holdt Veslemøy Solberg og Sven Ohvik nesten 100 konserter over hele Norge. Om 
forestillingen «Skål for livet!» sier anmelderne: «Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik 
framfører tekster og musikk som berører mennesker. «Skål for livet!» er en humoristisk, 
raus og inspirerende forestilling, som samtidig sier noe viktig om oss selv og tiden vi 
lever i. Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik skaper musikalsk magi! 
Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik har mottatt flere tekst- og musikkpriser, gitt ut en lang 
rekke album, har mye TV-erfaring fra NRK1 og TV2, og har skrevet mange store 
sceneforestillinger. I TV-programmet  Antikviteter & Snurrepiperier – som gikk på NRK1 i 
en årrekke – hadde Veslemøy og Sven på det meste over én million seere 
 
Tid: uke 11 (15-19 mars) Varighet: ca 60 min Honorar: 5800 pr lokallag, medlemmer 
og institusjoner, for andre + tonoavgift 7000 Bestilling: pr epost til 
agder@folkeakademiet.no  
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Foredrag forslag, her kan dere velge hva dere ønsker av tema. 
Falsk-skriving 
I store aktuelle kriminalsaker som Hagen- og Bertheussen-sakene har skrift og skriftlege meldingar stått 
sentralt.  Sylfest Lomheim har vore innkalla som sakkyndig i begge sakene. 

Bibelomsetjing 
At bibelomsetting ikkje er for amatørar, skjønar nok alle. Me skal sjå på både feil som er gjorde 
og språklege utfordringar i vestens viktigaste bok. 
 
Frå steinalder til skjermtid - ei språkreie 
 
Korona har lært oss: fysisk tale står over teknobasert tekst! 
 
 
 
Tid: uke 12 (22-26 mars)  Varighet: ca 60 min Honorar: 4600 pr lokallag, medlemmer 
og institusjoner, for andre + tonoavgift 7000 Bestilling: pr epost til 
agder@folkeakademiet.no 
 

Sylfest 
Lomheim 
 
Språkvitar, omsettar, debattant, 
forfattar og formidlar. Sylfest Lomheim 
er professor i norsk, og han var den 
første direktøren for Språkrådet. Mest 
kjent er han kanskje for sitt mangeårige 
arbeid i NRK, og da særleg i 
radioprogrammet Språkteige. 
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Foredraget «Sørlandske hovedvei – 
Norges mest legendariske vei» 
 
Trodde du vei var kjedelig så trodde du feil, her må du vite din besøkelses tid, 
Tore Wiik formidler som få kan og det blir fort fullt opp av publikum. 
 
Tore H Wiik holder foredraget. Han forfattet 5 bøker om legendariske veier og har gjennomført 
nærmere 100 foredrag om emnet i ulike fora. Hans siste bok heter «Sørlandske hovedvei – en 
veinostalgisk kjøreguide». 
 
I foredraget tar han først for seg litt om vår «samtids» veihistorie, det vil si fra ca 1900-tallet og 
fremover og hvordan man omsider fikk et gjennomgående system av stamveier under navnet 
«riksveier». Deretter går han inn på begrepet «Sørlandske hovedvei» og fortsetter over til en lokal 
del avhengig av hvor i Agder foredraget holdes. Under foredraget vises også flere nye og gamle 
filmsnutter. 
 
Tore H Wiik er sivilingeniør av utdanning, og har i de siste årene arbeidet mye med undervisning 
på universiteter og høyskoler. Det er hans interesse for generell transporthistorie som har ført ham 
videre til veihistorie  
 
 
 
Tid: uke 16 (19-23 April)  Varighet: ca 60 min Honorar: 3000 pr lokallag, medlemmer 
og institusjoner, for andre + tonoavgift 5000 
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Han vil snakke om sitt forfatterskap, med særlig 
vekt på romanen. 

Gaute Heivoll (f. 1978) debuterte som forfatter på forlaget Tiden i 2002 
med boken Liten dansende gutt, en samling korte fortellinger 

Samme år som han ga ut sin første bok, fullførte Heivoll forfatterstudiet 
ved Høgskolen i Telemark. Siden den gang har han skrevet flere romaner, 
dikt og noveller som har fått god mottakelse hos kritikerne. 

Lars Saabye Christensen har omtalt Gaute Heivoll som en betydelig 
stemme i den unge samtidslitteraturen, en stemme som i dag har fått en 
europeisk gjenklang, da Gaute Heivolls tekster er oversatt til engelsk, 
tysk, italiensk og spansk, som følge av forfatterens deltakelse i det 
internasjonale prosjektet Scritture Giovani 

Tid: uke 18 (3-7 mai)  Varighet: ca 60 min Honorar: 5700 pr lokallag, medlemmer og 
institusjoner, for andre + tonoavgift 6700 Bestilling: pr epost til 
agder@folkeakademiet.no 

Gaute Heivoll 
(f.1978) 
 
 
 Regnes blant våre fremste 
forfattere. Han debuterte i 
2002, og har siden skrevet 
rundt tjuefem bøker i de fleste 
sjangre. Han har mottatt en 
rekke priser for sitt 
forfatterskap, blant annet 
Brageprisen, Sultprisen og 
Sørlandets litteraturpris. Han 
er kanskje mest kjent for 
romanene sine, som har nådd 
et bredt publikum. Før jeg 
brenner ned (2010) er oversatt 
til over tjuefem språk, og ble 
filmatisert i 2016. 
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Foredrag forslag, her kan dere velge hva dere ønsker 
av tema. 
Annemor Sundbø  
 
 
1. "Strikkekofter fra malerpensel" som er knyttet opp mot boka Strikking i billedkunsten. Da 
viser jeg bilder og har også med ferdige koftemodeller fra boka. Jeg har på en måte brukt 
billedkunstnere som øyenvitner til vår strikkehistorie. Jeg viser historiske bilder og har med 
koftemodeller rekonstruert fra historiske malerier.  
 
 
2. " Jeg fant, jeg fant, et strikkeeventyr fra en fillehaug" der jeg har med "strikkefillene" som var 
ment til resirkulering, sjoddi, men som nå er blitt gjenvunnet og dannet grunnlaget for bøkene 
Kvardagsstrikk og Usynlege trådar i strikkekunsten. 
Jeg har med et stort utvalg av kulturskattene” fra fillehaugen min. 
 
 
3. Setesdalskofta i nordisk strikkehistorie, ei fortelling om et draktplagg som har overlevd alle 
motesvingninger i over 150 år og er stadig like høyaktuell. Jeg viser historiske bilder og har med 
gamle autentiske lusekofterkofter og moderne kopier av gamle kofter fra 
Setesdalstradisjonen. 
 
 
4. Norske strikkemønster, et universelt språk. Viser bilder og har med et stort utvalg av votter og 
vanter med mønster, border og figurer fra lokaletradisjoner på ulike steder i landet vårt. 
Der viser jeg bilder til foredraget.  
 
 
5. "Spelsau og samspill". Norsk oldtidsau og spinnekunst i vår kulturhistorie, myter, 
trosforestillinger og hverdagstradisjoner. 
Der viser jeg bilder til foredraget.  
 
 
6. ”Koftearven” – årets vinner av Sørlandets litteraturpris, spennende gjennomgang av kofter 
som vår nasjonalarv og tråder tilbake i religion og oldtidsmyter. Jeg viser historiske bilder og 
har med gamle autentiske lusekofterkofter og moderne kopier av gamle kofter fra 
koftesamlinga mi ”fillehaugen”. 
 
Tid: 7 ,15-19 Februar Varighet: ca 60 min Honorar: 4500 pr lokallag, medlemmer og 
institusjoner, for andre 6500 + tonoavgift  Bestilling: pr epost til 
agder@folkeakademiet.no  
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Folkeakademiets mål er å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom deltakelse i 
meningsfylte kulturaktiviteter.  

Folkeakademiet Agder er en stor kulturformidler i Agder med ca. 300 program i året. Vi 
har tilbud om program innen folkeopplysning, sang og musikk. FA Agder har lokallag i 12 
kommuner og samarbeider med andre fylkesorganisasjoner. FA Agder samarbeider 
også med Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand Kommune om kulturprogram i 
sosiale institusjoner.  
Hva gjør vi? 
• Vi arrangerer over 3000 arrangementer årlig innenfor sang- og musikk, teater, 

litteratur, underholdning og utstillinger, foredrag, kåserier, debatt, 
voksenopplærings- og prosjektvirksomhet. 

• Vi gjennomfører tiltak for barn, unge, eldre og mennesker på institusjonene 
• Vi samler folk på tvers av generasjonene gjennom våre aktiviteter 
• Vi bidrar til økt trivsel i nærmiljøene gjennom lokal identitetsbygging og bruk av 

egenaktivitet og opplysning som forebyggende middel mot passivitet, rus, vold, 
mobbing og rasisme. 

• Vi gir barn og ungdom mulighet til å utvikle seg til skapende og kreative mennesker. 
• Vi driver en omfattende og variert turnévirksomhet. 
• Vi er en betydelig oppdragsgiver for kunstnere, kulturutøvere og andre 

programholdere. Vi har et kontaktnett på flere hundre enkeltutøvere og grupper 
innenfor de fleste genrer.  

 
Folkeakademiets idégrunnlag bygger på: 
 
• Omsorg og respekt for alt liv. 
• Likeverdighet, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker. 
• FN-erklæringen om menneskerettighetene. 
 
 Folkeakademiet arbeider for:  
• Å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle opplevelser. 
• At alle får utvikle sine skapende evner og bli engasjerte og ansvarsbevisste 

mennesker. 
• Å være et formidlingsredskap for kunstnere, kulturutøvere og folkeopplysere, og slik 

medvirke til å gi dem gode skapervilkår. 
• At kultur og kunnskap skal bli samfunnsmessige bærebjelker. 
• Å ta vare på og utvikle både den fysiske (materielle) og den åndelige (immaterielle) 

kulturarven. 
• At flest mulig utvikler et kultur- og samfunnsengasjement og på denne måten styrker 

demokratiet. 
• Levende lokalmiljøer og et integrerende samfunn der mennesker med ulik bakgrunn 

kan arbeide sammen til beste for en god framtid. 
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• Et samfunn der et langsiktig forvaltningsperspektiv tar hensyn til alt levende liv, til 
miljø, kultur og natur og der livskvalitet blir prioritert foran økt forbruk. 

• Alle folkeslag og etniske gruppers rett til å praktisere egen kultur.   Vedtatt på 
landsmøtet  

 
 
PÅMELDING TIL TURNEENE 
FOLKEAKADEMIET AGDER 
Ved daglig Siw Johannessen 
 
 
agder@folkeakademiet.no 
 
 
Hvis du ønsker å starte opp et Folkeakademi i din kommune, ta kontakt. Se 
oppstartregler under http://www.folkeakademiet.no 
 
 
 
 
 


