Foredrag og visning

ved manusforfatter og filmregissør Ole Bernt Tellefsen

Et oppsiktsvekkende dykkerfunn ved sørlandskysten danner bakteppet for avsløringen
nordmenns aktive rolle i slaveindustrien på 1700-tallet.

Et skip forliser under storm i Skagerak. Det er to slaver og flere norske sjømenn ombord. 200 år senere
dykkere elfenben på havbunnen utenfor Arendal. De har funnet vraket av Fregatten Fredensborg fyl
bevis på Norges delaktighet i slavevirksomheten på 1700-tallet. Dette er historien om de n
slaveprofitørene, om vanlige nordmenns delaktighet i slaveindustrien og om afrikaneres lidelser
Danmark-Norges flagg. En historie som viser at selv om vi var de første i verden til å forby slavehandel,
blant de siste som avskaffet slaveriet.

Filmskaper Ole Bernt Tellefsen vil gi publikum innsikt i sin research og i selve arbeidet med filmen «Slaveskipet
Norges mørke kolonihistorie». Et materiale som også vil belyse hvordan menneskesynet var i forhold til svarte i
bare under kolonitiden, men også hvordan det var før i forhold til hvordan menneskesynet ble etter. Og han er
for spørsmål underveis.

Programholder
Ole Bernt Tellefsen har hatt research, manus og regi på dokumentarfilmen «Slaveski
Norges mørke kolonihistorie» (NRK 2020). Han har tidligere hatt research, manus og re
de dramatiserte dokumentarfilmene "Svartedauden" (NRK 2017) og "Med rett til å k
(NRK 2013).

I tillegg til å være filmskaper er Tellefsen forfatter på CappelenDamm og turnérer hele la
som omreisende skuespiller i sitt eget friteater Scenekompaniet.

Varighet: Foredrag med visning av utdrag fra filmen 45 – 60 min./ Foredrag inkludert visning av hele filmen 80
Honorar: 4500,-

Turnéprogram høst 21 / vår 22

Vi har holdt ut!
Snart i mål, ikke lenge til er vi snart framme der vi
ønsker å være. Takket være dere som har fulgt med og
holdt smitteregler selv om det har variert fra strenge til
ikke så strenge. Dere har planlagt arrangementer for så
å avlyse eller flytte til større lokaler. Det har ikke vært
lett, men dere gjorde det, og hele veien forholdt dere til
tingenes tilstand. Nå skal vi planlegge normalen, og i år
velger vi å lage turneprogram for høst og vår slik at det
blir lettere for dere å planlegge.
Vi er så heldige at de flotte programholderene som ble
avlyst ønsker å komme tilbake til oss. Det er likevel noe
nytt som kommer, dette kan være ønsker fra dere eller
noe vi håper dere setter pris på å få presentert.
Vi vil også si velkommen til Jan Kløvstad som ny leder for
distriktsstyret, vi er heldige som får en med stor tyngde
av kulturell og organisatorisk bakgrunn, de aller fleste av
oss kjenner han fra flere hold.
I Agder har vi takket være lang fartstid og stor erfaring
stabile akademier. Dere bidrar til å øke livskvaliteten
for den enkelte gjennom deltagelse i meningsfylte
kulturaktiviteter.
Vi har mye å være stolte av og mer skal vi bli i årene
som kommer.
Siw Johannessen

Bestilling, spørsmål eller mer informasjon?
Kontakt Folkeakademiet Agder
e-post: agder@folkeakademiet.no
tlf.: 93 49 60 31

teater / musikk

Helge Sveen Der fløy genser’n te’n Johansen

Johansen feirer og jubilerer genser’n sin. Han s trofaste følgesvenn
er akkurat som Johansen sjøl - noe preget av årene med eventyr.
Jentene var ville etter den unge sjømannen med den fine genser’n!
Castro sneipet sigaren sin i den, Elvis hadde lyst til å kjøpe den og
Lauritz Bergendahl satte fyr på den med OL fakkelen. Genser’n te’n
Johansen er en kulturskatt!

«Takk for en herlig forestilling - et friskt pust i
hverdagen. Det var mange
kjente - samtidig som de var
aktuelle - tekster og sanger
som inneholdt både skjemt og
alvor. Formidlingen var ekte
og nær, og kontakten med
publikum var svært god.»
For «Den kulturelle pilleesken» i Hol kommune,
Annette Glück, rektor ved
Hol kulturskole

Vaksne
Eldre

Det er faktisk veldig få som vet at det var Johansen som lærte Elvis de
frekke hoftevrikka! De som fikk jentene til å hyle av fryd på 50-tallet.
Men hvem var det som lærte opp Johansen? Kan det ha vært Sofia
Loren?
Helge Sveen er tilbake i hovedrollen som Johansen og han har med
seg nye historier og ny, god musikk fra 50 og tidlig 60 tall. Det er bare å
sette seg tilbake og bli med på en ny seilas med Johansen og genser’n
hans.
Turné:
Målgruppe:
Arena:
Varighet:

Uke 36 - (6. - 10. september - litt fleksibel)
Voksne, eldre
Institusjon, dagsenter, pensjonistforening m.v.
45 minutt

Priser (inkl. reise og opphold):
		Folkeakademi		5 500,		Medlemmer 			5 500
		Institusjoner		5 500,		Andre				6 500,		avgift til Tono kommer i tillegg
Det som kreves av teknisk utstyr har de med selv. Forestillingen er tilpasset slik at den
kan spilles ut ifra forholdene på hver enkel møteplass.

Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Foredrag

Tore Wiik 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.
Foredragsholder Tore Wiik har forfattet 5 bøker om legendariske
veier, og han 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
Turné:
Målgruppe:
Arena:
Varighet:

Uke 39 (27. september til 1. oktober)
voksne
Institusjon, bydelshus, kulturhus, m.v.
ca 35 minutter

Voksne
Priser (inkl. reise og opphold):
		Folkeakademi		3 000,		Medlemmer 			3 000,		Institusjoner		3 000,		Andre				4 000,-

Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Foredrag

Annemor Sundbø Spelsau og samspill
Annemor Sundbø er tekstildesigner og forfatter fra Kristiansand.
Siden 1994 har hun drevet sin faglige virksomhet på Ose i
Setesdal. Hun har bl.a. fått Kongens fortjenstmedalje, 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.
Velg mellom disse foredragen:
Strikkekofter fra malerpensel er knyttet opp mot boka Strikking i billedkunsten.
Her viser jeg bilder og har med ferdige koftemodeller. Jeg har på en måte brukt
billedkunstnere som øyenvitner til vår strikkehistorie.
Foto: Astrid Snipsøyr, Gyldendal

Voksne

Jeg fant, jeg fant, et strikkeeventyr fra en fillehaug. 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.
Setesdalskofta i nordisk strikkehistorie, er 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.
Norske strikkemønster, et universelt språk. Jeg 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.
Spelsau og samspill. Norsk oldtidsau og spinnekunst i vår kulturhistorie, myter,
trosforestillinger og hverdagstradisjoner. Jeg viser bilder til foredraget.
Koftearven – årets vinner av Sørlandets litteraturpris, er en 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
koftesamlinga mi ”fillehaugen”.

Turné:
Målgruppe:
Arena:
Varighet:

Uke 42 (18. - 22. oktober)
voksne
Institusjon, bydelshus, kulturhus, m.v.
ca 35 minutter

Priser (inkl. reise og opphold):
		Folkeakademi		4 500,		Medlemmer 			4 500,		Institusjoner		4 500,		Andre				6 500,Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Foredrag

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:
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.
Frå steinalder til skjermtid
Ei språkreisei Noreg frå stinaldaren til vår tid.
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.
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?

Vaksne

Korona har lært oss: Fysisk tale 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:

uke 44 (1. - 7. november)
Vaksne
Bibliotek, kulturhus, språkkafé el.l.
ca 1 time

Prisar (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademier 4 600,			Medlemmer 		4 600,			Institusjoner
4 600,			Andre			7 000,-

Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Musikk

Veslemøy Solber
og Svend Ohrvik Skål for livet
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.

Voksne
Eldre

I fjor holdt Veslemøy Solberg og Sven Ohvik nesten 100 konserter over
hele Norge.
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

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 Solber
og Sven Ohrvik skaper musikalsk
magi!”

Turné:
uke 47 (22. - 26. november)
Målgruppe: Vaksne
Arena:
Bibliotek, kulturhus, dagsenter, kafe, 			
			institusjon m.v.
Varighet:
ca 1 time
Prisar (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademier 6 000,			Medlemmer 		6 000,			Institusjoner
6 000,			Andre			7 000,			
avgift til Tono kommer i tillegg

Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Musikk

Rem
& Rem Almanakk
Håvard Rem er en av våre mest folkekjære poeter og en prisvinnende
forfatter. Simen Rem er en erfaren musiker som har turnert hele
Europa og USA. Sammen utgjør de duoen Rem & Rem, far og
sønn, musikk og poesi, bok og album.

Voksne
Eldre
I hele ti år har duoen turnert landet med konserter bestående av sterk
lyrikk og musikk. Deres nyeste samarbeid tar utgangspunkt i Håvard
siste lyrikksamling, «Almanakk» (Cappelen Damm, 2020). Boka som
inneholder 365 dikt, et dikt for hver dag i året, er allerede trykket i tre
opplag. I år har boka blitt til musikkalbumet «Almanakk», produsert
av Simen og utgitt på Norges største uavhengig plateselskap Grappa
Musikkforlag.
Siden første konsert i 2011 har duoen opptrådt i alt fra kirkerom og
bibliotek til Rockefeller, fra festivaler og kulturhus til Oslo Spektrum.
Gjennom konsertforestillingene har publikum kommet nært på tekstene
og musikken til Rem & Rem, samt de norske oversettelsene av Bob
Dylan og Leonard Cohens sangskatt.
«Det oser av sjel og.”
Fædrelandsvennen

”Rett og slett en hyllest til
livet slik det er”
Varden

Turné:
Målgruppe:
Arena:
Varighet:

Uke 48 (1. - 5. desember)
Voksne
Kulturhus, dagsenter, kafe, bydelshus m.v.
ca 1 time

Prisar (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademier 7 000,			Medlemmer 		7 000,			Institusjoner
7 000,			Andre			8 000,			avgift til Tono kommer i tillegg

Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Musikk

Karl Espegard
& Diego Romero Klassisk fiolin og argentinsk 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:
Uke 4 (24. - 28. januar)
Målgruppe: Alle som liker musikk, og gjerne tango
Arena:
Bibliotek, kulturhus, dagsenter, kafe, 			
			institusjon m.v.
Varighet:
45 - 60 minutter
Prisar (inkl. reise og opphold):
			Folkeakademier 6 000,			Medlemmer 		6 000,			Institusjoner
6 000,			Andre			7 000,-

Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Et oppsiktsvekkende dykkerfunn ved sørlandskysten danner baktep
nordmenns aktive rolle i slaveindustrien på 1700-tallet.
Foredrag

Et skip forliser under storm i Skagerak. Det er to slaver og flere norske sjømenn o
dykkere elfenben på havbunnen utenfor Arendal. De har funnet vraket av Freg
bevis på Norges delaktighet i slavevirksomheten på 1700-tallet. Dette er
slaveprofitørene, om vanlige nordmenns delaktighet i slaveindustrien og om
Danmark-Norges flagg. En historie som viser at selv om vi var de første i verden t
Olesom
Bernt
blant de siste
avskaffet slaveriet.

Tellefsen Slaveskipet - Norges mørke kolonihistorie
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Programholder
Ole
Bernt Tellefsen har hatt research, manus og regi på doku
Foredrag
og visning
ved manusforfatter og filmregissør
Ole B
ernt Tellefsen
Norges
mørke
kolonihistorie» (NRK 2020). Han har tidligere hat
de dramatiserte dokumentarfilmene "Svartedauden" (NRK 201
Et oppsiktsvekkende dykkerfunn ved sørlandskysten danner bakteppet for avsløringen av
nordmenns aktive rolle i slaveindustrien (NRK
på 1700-tallet
.
2013).
Et skip forliser under storm i Skagerak. Det er to slaver og flere norske sjømenn ombord. 200 år senere finner
dykkere elfenben på havbunnen utenfor Arendal. De har funnet vraket av Fregatten Fredensborg fylt med
bevis på Norges delaktighet i slavevirksomheten på 1700-tallet. Dette er historien om de norske
slaveprofitørene, om vanlige nordmenns delaktighet i slaveindustrien og om afrikaneres lidelser under
Danmark-Norges flagg. En historie som viser at selv om vi var de første i verden til å forby slavehandel, var vi
blant de siste som avskaffet slaveriet.

I tillegg til å være filmskaper er Tellefsen forfatter på CappelenD
som omreisende skuespiller i sitt eget friteater Scenekompaniet

Filmskaper Ole Bernt Tellefsen vil gi publikum innsikt i sin research og i selve arbeidet med filmen «Slaveskipet –
Norges mørke kolonihistorie». Et materiale som også vil belyse hvordan menneskesynet var i forhold til svarte ikke
bare under kolonitiden, men også hvordan det var før i forhold til hvordan menneskesynet ble etter. Og han er åpen
for spørsmål underveis.

Varighet: Foredrag med visning av utdrag fra filmen 45 – 60 min./ Foredrag inkludert v
Foredrag og visning
Honorar: 4500,Programholder

Tellefsen
Et skip forliser under storm i Skagerak. ODetB er to
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sjømenn ombord. 200 år senere finner dykkere elfenben
på havbunnen utenfor
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(NRK 2013).
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ble etter. Og han er åpen
for spørsmål underveis.

”Slaveskipet - Norges mørke kolonihistorie” (NRK 2017) og ”Med rett til å
kapre” NRK 201.Programholder
Ole Bernt Tellefsen har hatt research, manus og regi på dokumentarfilmen «Slaveskipet –
I tillegg til å væreNorges
filskaper
er Tellefsen
forfatter
på
Dammmanus
og turnérer
mørke kolonihistorie»
(NRK
2020). Han
harCappelen
tidligere hatt research,
og regi på
de dramatiserte dokumentarfilmene "Svartedauden" (NRK 2017) og "Med rett til å kapre"
hele landet som(NRK
omreisende
skuespiller
i
sitt
eget
friteater
Scenekompaniet.
2013).

g av utdrag fra filmen 45 – 60 min./ Foredrag inkludert visning av hele filmen 80 min.

I tillegg til å være filmskaper er Tellefsen forfatter på CappelenDamm og turnérer hele landet

egetfebruar)
friteater Scenekompaniet.
Turné: som omreisende
Uke skuespiller
8 (21. -i sitt
25.
Målgruppe:
Vaksne
Varighet: Foredrag
med visning av
utdrag fra filmen 45 – 60 min./ Foredrag inkludert visning av hele filmen 80 min.
Honorar: 4500,Varighet:
45 - 60 min (kun utdrag av filmen vises)
80 min (hele filmen vises)

Prisar (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademier 4 500,			Medlemmer 		4 500,			Institusjoner
4 500,			Andre			5 500,Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Musikk

Anita Hegerland Fra hennes allsidige program - syng gjerne med
Anita Hegerland ble oppdaget under et juleshow på torvet i
Sandefjord i 1968 bare sju og et halvt år gammel. I 1971 ble hun
Norges første millionselgende artist. Da hun bare var ti år gammel
gjorde hun furore i Tyskland.
Hennes samarbeid med Mike Oldfield ga henne flere hit, og et nytt
oppsving i karrieren først og fremst i Tyskland og Norge, men også i de
andre Europeiske landene hun var barnestjerne.
Anita Hegerlands karriere er både historisk og unik. Hun har solgt over
syv millioner musikkalbum og har deltatt på internasjonale samlealbum
som til sammen har solgt mer enn 23 millioner eksemplarer. Hun er
Norges mestselgende kvinnelige soloartist gjennom tidene på plate.
Men samtidig er hun en nær, folkelig og tilgjengelig artist hjemme i Norge.
Anita er en mer allsidig artist enn de fleste er klar over! Hun synger
like gjerne i tyske tv-show for mange titalls millioner på julekvelden, i
kirkekonsert med enkelt gitarakkompagnement i bygdekirken nær deg,
eller turnerer med powerrock-bandet Starfish

Voksne

Turné:
Uke 11 (14. - 19. mars)
Målgruppe: Voksne
Varighet:
30 - 40 min
Prisar (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademier 6 500,			Medlemmer 		6 500,			Institusjoner
6 500,			Andre			7 500,Krav til Tekniskutstyr: Trenger 3 mikrofoner på stativ, PA med DI boks med kabel
(Akustisk gitar) en monitor og gjerne tekniker hvis mulig.

Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Foredrag
Thomas Hylland
Eriksen
Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo,
anerkjent langt utenfor Norges grenser, han er samfunnsdebattant og forfatter,
og har blant annet mottatt utmerkelsen «Prisen for god forskningsformidling»
for sitt arbeid med å forenkle og kommunisere komplekse sammenhenger i
vårt moderne samfunn.

Om reiser - før under og etter pandemien
Hva gjør reisen med oss, og hva gjør vi når vi reiser?
I mars 2020 gikk hele verden inn i en ny fase: En liminalfase, en limbotilstand
mellom to tider, og fremtiden ble plutselig åpen, full av muligheter og
av bekymring. En overopphetet verden ble brutalt og plutselig nedkjølt.
Konsekvensene er enorme – enkelte snakker om den dypeste krisen på 300
år. Hvordan har denne krisen påvirket våre reiser? Hvem reiser, hvor reiser vi,
hvordan reiser vi, hvorfor reiser vi?
Med sin sedvanelige begeistring reflekterer Thomas Hylland Erisksen rundt
fenomenet reising og hvordan pandemien påvirket en reisende verden

Appenes planet

Smarttelefonen styrer hverdagen vår. Det du ikke får i en app, finnes
ikke. Til gjengjeld får du adgang til et uendelig univers av kunnskap,
kommunikasjonskanaler, tjenester og distraksjoner.
Bare på noen få år har smarttelefonen gjort verden mindre og større, nærere
og fjernere, morsommere og kjedeligere. Livet er blitt friere og mer kontrollert,
mer sosialt og mer asosialt, mens vi blir både smartere og dummere. Det
dreier seg om en global, digital revolusjon som savner sidestykke. Med
karakteristisk engasjement og nysgjerrighet tar Thomas Hylland Eriksen oss
med på oppdagelsesferd i smarttelefonens verden. Kartet tegnes underveis.
Hvis vi ikke skal bli slaver av mobilen, er det nødvendig å forstå den, for å
kunne ta livet, kontrollen og ikke minst tiden tilbake.

Turnéperiode:
Uke 17 (25. - 30. april)
Målgruppe:		Voksne
Arena: 		
Bibliotek, kulturhus, kafé, bydelshus, 		
				skoler, samfunnshus etc.
Varighet: 		
ca 1 time

Voksne

Prisar (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademier 5 000,			Medlemmer 		5 000,			Institusjoner
5 000,			Andre			6 500,-

Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Foredrag
Gaute Heivoll Om forfatterskapet, med særlig vekt på romaner
Gaute Heivoll egnes 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.
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

Voksne

Turnéperiode:
høst 2021
Målgruppe:		Voksne
Arena: 		
Bibliotek, kulturhus, kafé, bydelshus, 		
				skoler, samfunnshus etc.
Varighet: 		
ca 60 minutter
Prisar (inkl. reise og opphald):
			Folkeakademier 5 700,			Medlemmer 		5 700,			Institusjoner
5 700,			Andre			6 700,			

Dette er et enkeltprogram der arrangør avtaler direkte med
programholder.
For bestilling ta kontakt på e-post:
gauteheivoll@hotmail.com

Kontakt Folkeakademiet Agder e-post: agder@folkeakademiet.no tlf.: 93 49 60 31

Folkeakademiet Agder
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.
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

For innmelding eller mer informasjon:

www.folkeakademiet.no

Er det noe du trenger?

besøk vår nye nettbutikk på www.folkeakademiet.no

Bestilling, spørsmål eller mer informasjon?
Kontakt Folkeakademiet Agder
e-post: agder@folkeakademiet.no
tlf.: 93 49 60 31

www.folkeakademiet.no
Bestillingsfrist: Så snart som mulig...
Jo før du bestiller, jo større er sannsynligheten for at du får akkurat
den dagen og det klokkeslettet du ønsker deg.
Vi strekker oss langt for å få til det meste.

