countryfavoritter
JENNY JENSSEN
klassisk fiolin &
argentinsk gitar
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& DIEGO ROMERO
forfatter og
vinner av brageprisen
NINA LYKKE
språkviter
SYLFEST LOMHEIM
lek med folketoner
TORBJØRN GRINDHEIM

Turnéprogram Vår 2021

Det skal være gøy å leve!
Det siste halve året har vi vært nødt til å venne oss til nye måter å
leve livet vårt på. Aktiviteter vi har tatt for gitt og sosial omgang med
mennesker rundt oss har blitt radikalt endret på grunn av Covid 19.
Folkeakademiene har i over 135 år brakt kunnskap og kultur ut i
lokalmiljøene. Det er unikt. Ei skute som har seilt trygt så lenge lar seg
ikke senke - selv ikke av en alvorlig storm forårsaket av et farlig virus.
Klart vi må rigge om skuta - gjøre den stormsikker - tilpasse oss den
nye situasjonen. Da kan vi seile trygt videre.
La oss ta forholdsregler, la oss følge smitteverntiltakene - da kan vi
gjennomføre gode og solide arrangementer til glede for mennesker der
vi bor.
Det skal være gøy å leve - kulturarrangement er gøy. Jeg vet at det er
mye gøy i vårens turnéprogram.
Olav Hanto
Fungerende daglig leder
Folkeakademiet Midt-Norge
P.s. Er det noe du savner i programmet? Ta kontakt så får vi det kanskje
til likevel.

Bestilling, spørsmål eller mer informasjon?
Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge
e-post: midtnorge@folkeakademiet.no
tlf.: 91 72 40 72

www.folkeakademiet.no
Jo før du bestiller, jo større er sannsynligheten for at du får akkurat den dagen du ønsker
deg. Er fristen passert, så ta kontakt likevel. Vi strekker oss langt for å få til det meste.

Bestillingsfrist: Så snart som mulig... og helst før 1. november

Nina Lykke Møt vinner av Brageprisen 2019
Nina Lykke debuterte i 2010 med den kritikerroste novellesamlingen
Orgien og andre fortellinger. Romanen Oppløsningstendenser
(2013) fikk strålende anmeldelser, og ble kortlistet til P2-lytternes
romanpris. I 2016 fikk Lykke sitt store gjennombrudd med romanen
Nei og atter nei (2016), som vant Ungdommens kritikerpris og ble
en salgssuksess i Sverige og Tyskland så vel som i Norge. Full
spredning - en legeroman er Nina Lykkes fjerde bok og for den
vant hun Brageprisen 2019.
Nei og atter nei vant Ungdommens Kritikerpris, har et samlet opplag
på 61.000, og er solgt til Tyskland, Sverige, Danmark, Finland, Polen
og Korea.

Voksne
Ungdom
"Skarpt, sanselig og svært
underholdende om fastlegen
Elins utroskap og de opprørende
hendelsene i kjølvannet av det.
I tillegg er romanen ubetalelig
morsom ... Lykke skriver
usedvanlig friskt, uten filter, med
glidende overganger mellom før
og nå. Hennes samtidsdiagnose
er røntgenskarp og hudløs; om
velstanden, selvgodheten og
grådigheten, om narraktigheter og
utilpassheter som ved den minste
bekymring, hos de innbilt syke,
invaderer legekontorene ... Det er
blitt en herlig leseopplevelse, men
er det ingenting jeg har å klage
over? Jo, at romanen kunne vært
lengre enn sine 288 sider!"

Full spredning er Nina Lykkes fjerde og foreløpig siste bok. Den kom ut
25. oktober 2019, ble nominert til Bokhandlerprisen, vant Brageprisen,
er hittil (oktober 2020) trykket i et opplag på 71.500 og er solgt til 14
land.
I dette foredraget forteller Nina Lykke om sitt forfatterskap, om hvorfor
hun skriver, hva er hun ute etter, hvorfor er det så vanskelig å skrive,
hvor kommer stoffet fra, hvorfor gjør vi så mye rart? Hvorfor har vi ordnet
oss nettopp slik, hvorfor ikke sånn eller sånn?
Turné:		
Målgruppe
Arena: 		
Varighet:

8. - 14. februar. 			
Voksne og ungdom
Bibliotek, kulturhus, skoler m.v.
ca .45 minutter

Priser (inkl. reise og opphold):
			Folkeakademier
5 000,			Medlemmer 		6 500,			Andre			6 800,-

STEIN ROLL,
ADRESSEAVISEN

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Musikk

Karl Espegard
& Diego Romero Klassisk musikk med fiolin og gitar
En varmende konsert med deilige latinske rytmer! Virtuositet og
uttrykkskraft kombinert med en dyp forståelse for latinsk musikk
har ført den argentinske gitaristen Diego Romero og fiolinist og
drammenser Karl Espegard sammen.
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 glemme.
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.
“Denne musikken er det
umulig å ikke like!”

Voksne
Eldre

Turné:
8. - 14. mars
Målgruppe: Voksne, eldre m.v.
Arena:
Bibliotek, kulturhus, dagsenter, kafe, 			
			institusjon m.v.
Varighet:
45 - 60 minutter
Prisar (inkl. reise og opphold):
			Folkeakademier 5 000,			Medlemmer 		6 700,			Andre			6 950,-

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Musikk

Jenny Jenssen Countryfavoritter
Jenny Jenssen er en allsidig artist, som flere ganger har vært på
turné med Folkeakademiet. Denne gangen kommer hun med sine
countryfavoritter.

Jenny har vært i Nashville og spilt inn et av sine album, som høstet
listesuksess her til lands. Konsertprogrammet inneholder bl.a. billboardhits som i nye fremføringer vil samle nye fans, og vil hos andre bidra til
å vekke minner!
Sangene er plukket fra øverste hylle og noen har vært hits flere ganger
i Norge og USA. Melodiene har fått ”ny drakt” gjennom moderne
arrangementer og Jenny’s personlige tolkninger. Med sitt varme vesen
og direkte formidling har hun blitt en like stor favoritt på sykehjem, på
dagsenter og andre instiusjoner som på åpne konserter

Eldre
Voksne
“Heisann! Vil bare gi en
tilbakemelding om at vi
hadde en fantastisk fin
konsert med Jenny Jenssen
her i går. Beboerne var
svært fornøyde, og stemningen eksemplarisk”

Programmet passer også meget godt på “åpne” arrangementer på
lokale møtepunkter som nærkafèen, samfunnshuset, kulturhusfoajèen
mv.
Turné:
Målgruppe:
Arena:
Varighet:

15. - 22. mars
Eldre og voksne
Institusjon, bydelshus, kulturhus, m.v.
ca 35 minutter

Priser (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademier 4 200,			Medlemmer 		5 800,			Andre			6 250,-

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Sylfest Lomheim Om språket
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 Språkteigen.
Sylfest Lomheim har eit rikhaldig utval av tema som han gjerne fordjupar
seg og oss i. Arrangørar kan velje mellom desse:
Fakta og fiksjon
Hausten 2019 debuterer Sylfest Lomheim som romanforfattar. Kva er skilnaden på å
skrive fakta og fiksjon?
Retorikk, politikk, samfunn
Retorikk er måten å snakke på eller å skrive på. Det betyr at det er retorikken som
styrer politikken, og politikken som styrer samfunnet.
Sjumilssteg i språkhistoria
Sjumilsstega her er verkeleg sjumilssteg, for me startar med språket i Noreg på Jesu
tid og sluttar på totusentalet.
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.

Vaksne

Mennesket og maskina
Det nye på totusentalet er at maskina tek over for mennesket på fleire område, også
det språklege. Men kva kan maskina eigentleg gjera med språk, og kva kan ho ikkje
gjera?
Snakkinga står over skrivinga!
Mange ser på skriftspråket som det eigentlege og fullstendige. Snakking ser mange
på som meir ufullstendig enn skriving. I røynda er det omvendt, talen står over teksten.
Talen er rikare og mektigare enn teksten.

Turné:
Målgruppe:
Arena:
Varighet:

19. - 25. april 2021
Vaksne
Bibliotek, kulturhus, språkkafé el.l.
ca 1 time

Prisar (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademi
4 200,			Medlemmer 		5 800,			Andre			6 100,-

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Strengeleik Lek med folketoner
Torbjørn Grindheim inviterer til konsert ”Lek med folketoner”. Her
presenteres lur, bukkehorn, seljefløyte, langeleik, sang og gitar.
Historier fra den gang man brukte bukkehorn til å varsle og skremme,
lur til å signalisere og dro til seters med saulokk og seljefløyte. Sang
og gitarspill, langeleik og dansedukke. Her fortelles det historier bak
noen av slåttene. Vi møter både trollet, huldra (eller er det det...?) og
kjerringa med staven. Kanskje barna må hjelpe til med å dra opp rota,
eller være med på regler og rim - og muligens en sang de kan?
Norge er et flerkulturelt land. For å forstå andres kultur er det viktig å forstå sin egen.
«Lek med folketoner» er et positivt møte med den norske kulturen. Et viktig tema er
samhold - viktigheten med å være en god hjelper, venn og å ta vare på hverandre.
Samme om vi tror på troll, huldra, Allah eller Gud, så er det viktig å holde sammen.
«Lek med folketoner» er hovedsakelig tilrettelagt for barn og familie, men kan lett
tilpasses for ungdom, bo- og aktivitetssenter etc.

barn
familie
eldre

Turné:
22. - 31. januar
Målgruppe: Barn og familie
Arena:
Barnehager, bibliotek, kulturhus,
			institusjon, dagsenter el.l.
Varighet:
ca 40 minutter time
Priser (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademier 3 500,			Medlemmer 		5 000,			Andre			5 500,-

“Torbjørn Grindheim fortryller alle med sin forestilling
«Lek med folketoner» der
toner av bukkehorn, seljefløyte, sang og gitar er i fokus. Vi
følte forestilling traff bredt og
publikum som møtte opp på
Eidsvoll bibliotek hadde bare
positivt ting å si om forestillingen. Det virket som både
store og små hadde en hyggelig stund under forestillingen.
Kan anbefale en forestilling
med Torbjørn!”

Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge e-post: midtnorge@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Smittevern for arrangementer
Husk 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
Ha håndsprit tilgjengelig og/eller god tilgang til håndvask.
Før gjesteliste med kontaktinformasjon, slik at du kan bistå kommunen med 		
eventuell smitteoppsporing.
Syke må holde seg hjemme!
Informer gjestene om smittevernrådene.

Ta gjerne kontakt med distriktet om dere har behov for hjelp med å lage sikre arrangement.

Bestilling, spørsmål eller mer informasjon?
Kontakt Folkeakademiet Midt-Norge
e-post: midtnorge@folkeakademiet.no
tlf.: 91 72 40 72

www.folkeakademiet.no

