
Turnéprogram  høst 2021

THOMAS HYLLAND 
ERIKSEN
ANNE LOGNVIK
JENNY JENSSEN
ANE BARMEN
ALI MOHAMMED
SKROMLEHJULET 
FIGURTEATER
HANNE T. ASHEIM
KARL ESPEGARD 
& DIEGO ROMERO
AMAL ADEN



Bestilling, spørsmål eller mer informasjon? 
Kontakt Folkeakademiet TeVeBu

e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no

tlf.: 91 72 40 72

Bestillingsfrist:  Så snart som mulig

 

Blir det gøy å leve? 
Det siste drøye 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. 
Vi rigget om skuta - tilpasset oss den nye situasjonen - og vi måtte søke 
nødhavn. 

Nå tyder alt på at stormen legger seg - at vi igjen kan heise seil og være 
en viktig aktør i kulturseilasen.

Mulig vi fortsatt må ta forholdsregler, mulig vi må følge smitteverntiltakene 
- i høst kan vi nok 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 høstens turnéprogram - ting mange har ventet på.  

Olav Hanto
Daglig leder 

NB. NY E-POSTADRESSE



 

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

Forstørrelsesglass og katalysator: 
Hva har vi lært?
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. De sosiale og 
økonomiske konsekvensene er enorme – enkelte snakker om den dypeste 
krisen på 300 år – fattige mennesker er blitt enda fattigere. I en slik situasjon 
er det viktig å se glasset som halvfullt. Nå er det tid for å tenke annerledes og 
nytt om økonomi, globalisering, ulikhet og miljø. 
Kanskje denne krisen var det vi trengte for å komme oss ut av hjørnet vi hadde 
malt oss inn i? Kanskje er det mulig å se for seg en mer fornuftig, anstendig og 
rettferdig verden etter Covid-19? Det er opp til oss. 

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: 23. august - 5. september
 Målgruppe:  Voksne
 Arena:   Bibliotek, kulturhus, kafé, bydelshus,   
    skoler, samfunnshus etc. 
 Varighet:   ca. 1 time

 Priser (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademi  4 900,- 
   Medlemmer   5 400,-
   Andre   6 100,-
   for kommersielle aktører, eventer etc. gjelder egne priser

 

 

Thomas Hylland 
Eriksen

Voksne

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Foredrag  

FÅ  LEDIGE KVELDER



 

Draumar betyr ingenting
- vinnar av Brageprisen 2019
Ane Barmen (f. 1984) debuterte med romanen Draumar betyr 
ingenting i 2019, ein roman om å vere på veg inn i vaksenlivet når 
ein samstundes opplever eit stort tap. For denne romanen vart ho 
hedra med Brageprisen i klassa barne- og ungdomslitteratur. 

Louise kjem heim for sommaren til sjukeheimsjobb, vener ho ikkje 
lenger har noko felles med, og eit hòl i brystet. Tormod døydde for over 
eit år sidan, og på veggen heng framleis alle bursdagskorta han teikna.
Draumar betyr ingenting er ei forteljing om å puste inn dritlukt, å danse 
swing på parkeringsplassen, om sorg, systerskap og kven som kan 
skaffe øl.  

Eit av dei vanlegaste spørsmåla Ane Barmen får er om det er hennar 
eiga historie. I sitt arbeid som skodespelar er ho van med å setje seg 
inn i andre sine liv og erfaringar, og ho nyttar mange av dei same 
teknikkane i forfattaryrket.  

Ho vil snakke om korleis bruke eigne erfaringar i det ein skriv, om korleis 
skrive noko personleg, men ikkje privat, og korleis ein skriv truverdig 
utan å ha opplevd nøyaktig det ein skildrar.  

Et artig møte med ein spanande forfattar - eit foredrag som treff både 
ungdom og alle som har vore ungdom.   

Hausten 2021 gjev Ane Barmen ut ei ny bok - for vaksne.

 Turné: Uke 44 - (ca 1. - 7. november)
 Målgruppe: Ungdom og vaksne. 
 Arena:  Bibliotek, kulturhus, skular, litteraturhus m.v.
 Varighet:  ca. 45 minutt

 Prisar (inkl. reise og opphald):
   Folkeakademi 3 900,-
   Medlemmer   4 200,-
   Andre   4 600,-
   Rabatt ved to elller fleire foredrag same dag

 

Ane Barmen

Ungdom 
Vaksne

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

«Alt blir levande i dei 
mangfaldige og sanselege 

skildringane, anten om dei 
er til å le, grøsse eller 

gråte av.» 
Janne Karin Støylen,

 Dag og Tid

Forfatterbesøk



 

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 ble en 
listesuksess her til lands. Konsertprogrammet inneholder bl.a. billboard-
hits som i nye fremføringer vil samle nye fans, og hos andre vil 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 Jennys personlige tolkninger.  Med sitt varme vesen 
og direkte formidling har hun blitt en like stor favoritt på sykehjem, på 
dagsenter og andre institusjoner som på åpne konserter 

Programmet passer også meget godt på “åpne” arrangementer på 
lokale møtepunkter som nærkaféen, samfunnshuset, kulturhusfoajèen 
mv.

 Turné: Uke 37 og 38 (ca. 13. til 26. september)
 Målgruppe: Eldre og voksne
 Arena:  Institusjon, bydelshus, kulturhus, m.v.  
 Varighet:  ca. 35 minutter

 Priser (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademi  5 500,-
   Medlemmer   5 800,-
   Andre   6 200,-

 

 Jenny Jenssen 

Eldre 
Voksne

“Heisann! Vil bare gi en til-
bakemelding om at vi hadde 
en fantastisk fin konsert med 
Jenny Jenssen her i går. Bebo-
erne var svært fornøyde, og 
stemningen eksemplarisk”

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Musikk  



 

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.

 Turné: Uke 47 (ca. 22. november til 3. desember)
 Målgruppe: Voksne, eldre, tangoklubber m.v. 
 Arena:  Bibliotek, kulturhus, dagsenter, kafe,    
   institusjon  m.v.  
 Varighet:  45 - 60 minutter

 Priser (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademier  6 500,-
   Medlemmer   6 700,-
   Andre   6 950,-

 Karl Espegard 
& Diego Romero 

Voksne
Eldre

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

“Denne musikken er det 
umulig å ikke like!”

Musikk  



 

Evergreen - en forestilling om det gode liv på landet

Denne forestillingen passer like godt for barnehager, på  dagsenter, 
pensjonistforeninger, på institusjoner, for eldre og for barnehager 
på besøk hos de eldre, eller som åpen forestilling. 

Et dukketeater og skuespill ledsaget av populærmusikk fra en tid 
da dagens eldre var barn - Evergreens. «Evergreen» viser til det 
underliggende tema i stykket: en verden som står overfor stor forandring 
i «det grønne skifte». Hva kan den enkelte gjøre for å leve på en måte 
som skåner naturen?

Vi møter bydama Louise og naturmannen og kunstneren Jonny B. Good. 
De treffes midt på veien, og sammen går de til gården Evergreen, men 
livet på landet er ikke enkelt. Hvordan kan de holde varmen i et trekkfullt 
gammelt hus i storm og regn? Hvilken nytte har mobiltelefonen hvis det 
ikke er dekning? Kan de lage elektrisk støm til lyspæra selv? Er det 
trygt for mennesker og dyr når ulven lusker utenfor? Louise og Johnny 
forsøker å løse problemene på utradisjonelt vis.   

«Evergreen» har vært til glede for biblioteker, barnehager, skoler, 
institusjoner og har vært på turne både i den kulturelle skolesekken og 
den kulturelle spaserstokken.

 Turné: Uke 43 (ca. 23. oktober - 31. oktober)
 Målgruppe: Barn, familie, eldre
 Arena:  Barnehage, institusjon, bibliotek, dagsenter,  
   kulturhus, pensjonistforening, skoler, osv. 
 Varighet:  ca. 45 minutter

 Priser (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademi  5 500,- 
   Medlemmer   5 700,-
   Andre   6 000,-
   Halv pris på andre forestilling samme dag samme sted 
   (uten omrigg)

 

Skromlehjulet 
Figurteater 

Barn
Eldre

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

”Skikkelig rart 
og kjempemorsomt!”

Emiliano 5 år

Teater for barn og eldre



Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

 

Workshop med Skromlehjulet
Dukkespillerne i Skromlehjulet figurteater kan holde workshop 
for hele familien. 

Ved hjelp av papptallerkener og pappkrus og hyssing lager vi morsomme 
marionettedukker som kan bevege seg lett og fint. Gjennom lek 
improviserer vi fram historier. Vi gir hver dukke sin spesielle karakter 
ved hjelp av stemmebruk og bevegelse, slik at vi kan spille teater.
Målet er deltakelse, aktivitet og å ha det morsomt sammen.

Kurset tilbys sammen med Skromlehjulets turné.
Passer for barn fra 5 - 12 år. 
Varighet ca. 3 timer.
Ta kontakt for mer informasjon.

 

Skromlehjulet 
Figurteater 

Kurs

Barn
Eldre



 

Blant tiggarar og dronningar
Journalist Anne Lognvik fortel frå sitt liv som journalist i NRK 
gjennom 40 år.

Som journalist på eit distriktskontor får ein gjera det meste, og treffe 
mange forskjellige folk frå kongelege til folk som tigg for å leva. 
- Kvar einaste dag har eg gleda meg til å gå på jobb, det er skummelt å 
slutte, seier Anne som no er pensjonist. 

Høyr historiene og litt om folk ho møtte, hendingar som har gjort 
inntrykk. Det seiest at journalistikken er samfunnet si kladdebok, men 
ikkje fasiten.

Kom og høyr glimt frå kladdeboka med mange sider.

 Turné: September og oktober - på førespurnad.
 Målgruppe: Vaksne
 Arena:  Bibliotek, kulturhus, pensjonistforeining,  
   bydelshus, skolar, samfunnshus osv. 
 Varighet:  ca. 1 time

 Prisar (inkl. reise og opphald):
   Folkeakademi  4 500,- 
   Medlemmer   4 800,-
   Andre   5 200,-
   Rabatt ved to eller fleire foredrag same dag

 

Anne Lognvik

Vaksne

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Foto:  Helge Lund

Foredrag



 

Griseflax - norske ord og uttrykk på somali
- et undeholdende foredrag med skråblikk på det norske språk. 

 
Ali Mohammed kom til Norge som flyktning for ni år siden. Første 
gang han hørte noen snakke norsk, tenkte han ‘Guri malla! Hvordan 
skal jeg lære dette merkelige språket?’ Etter to år i Norge fikk han 
jobb på en videregående skole som tospråklig lærer, for å hjelpe 
elever med norsk språk og norsk kultur.  
 
På jobb traff Ali hyggelige mennesker, han ble inkludert. Problemet var 
at han ikke skjønte bæret. Kollegaene brukte et helt annet språk enn 
det han var vant til fra voksenopplæringen. De snakket om alt som er 
alminnelig i Norge, hyttetur, harrytur og skiskyting. Dessuten brukte de 
norske ord og uttrykk. 
Ali tenkte mye på hva det egentlig betyr «å hoppe etter Wirkola», «ta 
det helt piano», «spise kameler» og «å snakke rett fra levra»?
 
Ali bestemte seg for å skrive en lærebok om norske ord og uttrykk på 
somali. På denne måten kan elevene lære språket fra dag én på sitt 
hjertespråk, som kan bidra at de får meg seg hele bildet fra starten.  
 
Boka fikk straks mye oppmerksomhet, og i februar 2021 var Ali 
Mohammed gjest hos Anne Lindmo i beste sendetid på NRK TV. 

 Turné: Oktober - på forespørsel
 Målgruppe: Voksne, ungdom, innvandrere m.fl. 
 Arena:  Bibliotek, kulturhus, språkkafé o.l  
 Varighet:  ca. 45 minutter

 Priser (inkl. reise og opphold):
   Folkeakademier  4 000,-
   Medlemmer   4 500,-
   Andre   5 000,-

 Ali Mohammed

Voksne
Ungdom

Foredrag / forfatterbesøk  

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72



 

Jeg drikker for mye (arbeidstittel)
- en humoristisk solocabaret om alkohol

Endelig er Hanne Asheim i gang med en ny solocabaret. Musikk 
og tekst er nyskrevet, i et univers inspirert av klassisk cabaret og 
revyviser, men med språk og innhold som gjenspeiler 2021.

I avisene kan vi lese «Nordmenn drikker for mye» og «Norske kvinner 
drikker mer enn før!» Etter polstengningen i januar fikk vi nok en debatt 
om nordmenns forhold til alkohol, og tematikken ser ut til å engasjere 
svært mange. Denne forestillingen forsøker å si noe om den, gjennom 
humor, musikk, aktualitet og «varm satire».     

Hanne T. Asheim tar utgangspunkt i sitt eget litt for gode forhold til vin. 
Hun innser at hun er en typisk representant for dem avisene skriver 
om: En rødvinskvinne i 40-årene som har en treliter i bokhyllen mellom 
Faust og Vigdis Hjorth, og undres over hvorfor alle andre har begynt å 
drikke så sakte...? 

Forestillingen har hovedvekt på sangnumre, med humoristiske 
taleoverganger mellom. Artisten er alene på scenen med piano, og 
vil kanskje også bruke biinstrumenter som harpe, spilledåse og sag. 
Formatet blir ca. 60 minutter uten pause (kan evt. gjøres med pause). 

Regissør er Philipp Stengele.

 Turné: November og desember - på forespørsel
 Målgruppe: Voksne, ungdom, invandrere m.fl. 
 Arena: Nesten hvor som helst med piano.  
 Varighet:  ca. 60 minutter

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

 Hanne  Asheim

Voksne

Musikk / teater

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Foto:  Jonas J. Tomter



 

Nøkkelen til et suksessfullt flerkulturelt samfunn
 
Amal Aden har markert seg som foredragsholder i en årrekke. 
Formålet hennes har vært å hjelpe nordmenn til å forstå bedre 
hvordan minoritetsgrupper lever og tenker. Problemstillingene, 
verdikonfliktene og utfordringene i møte med det norske 
samfunnet. For å sikre Norges suksess som et flerkulturelt land, 
er det essensielt at vi erkjenner og ser de utfordringene disse 
gruppene står overfor. 

Amal står uredd frem når hun belyser konfliktene mellom minoritets-
grupper og vestlig kultur og verdier, men hun tilbyr også et unikt innblikk 
når hun forteller om konfliktene innad i innvandrermiljøene. Kulturelle 
verdier som ikke går overens med våre egne, og hvordan disse kan 
være med på å skade og forebygge god integrering. Problemer det er 
vanskelig å belyse uten å vekke reaksjoner. Amal har gjentatte ganger 
blitt utsatt for både trakassering og trusler. 

Selv om mange innvandrere i Norge er blitt godt integrert, er det fortsatt 
mange som står utenfor. Amal setter fokus på hvordan vi best kan ta 
vare på nyankomne. 

For sin konstruktive kritikk og arbeid med disse temaene har Amal blitt 
tildelt Zola-prisen 2010 og Buskerud fylkeskommunes likestillingspris 
samme år. Hun fikk også Erik Byes minnepris 2014 av Protestfestivalen 
for sitt sterke engasjement for integrering og for svakstilte grupper i 
samfunnet.

Foredragene hennes er både rettet mot publikum av en etnisk norsk og 
ikke-etnisk norsk bakgrunn, og kan tilpasses ungdom eller voksne etter 
ønske. Det legges opp til dialog og spørsmål fra publikum.

 Turné: Oktober - på forespørsel
 Målgruppe: Voksne, ungdom, innvandrere m.fl. 
 Arena:  Bibliotek, kulturhus, språkkafé o.l  
 Varighet:  ca. 45 minutter

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

 Amal Aden

Voksne
Ungdom

Foredrag / forfatterbesøk  

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72



Andre tilbud

Gunn Inger Aareskjold Jeg fant, jeg fant
Fortellerteater for barn! Gunn Inger har med seg ei skreppe. I skreppa 
er det mange ting - og mange historier. 
Målgruppe: Barn fra 3 år. 30 min. Pris: 2.900,- / 3.200,- / 3.500,-

Gunn Inger Aareskjold Gi meg en klovn mens jeg lever!
Et humoristisk og fandenivoldsk foredrag, fylt med selvironi og 
galgenhumor. Dette er en antiflink fortelling, med galskap og skeive 
betraktninger. Et morsomt og annerledes foredrag om å få kreft. 
Målgruppe: Voksne. 60 min. Pris: 4.000,- / 4.200,- / 4.500,-

Olav Hanto Omtrent en time med Henrik Ibsen og Terje Vigen
Et lite foredrag om Henrik fra Skien, som skulle bli verdenskjent 
dramatiker. Avsluttes med opplesning av det episke og dramatiske 
diktet ”Terje Vigen”
Målgruppe: Voksne. Pris: på forespørsel

Folkeakademiet TeVeBu Tips og triks for folkeakademi
Styrelder Signe Marie Kittelsaa og daglig leder Olav Hanto i 
Folkeakademiet TeVeBu tar gjerne turen for å inspirere og motivere 
til skapelse, drift eller revitalisering av lokale folkeakademi. Sammen 
eller hver for seg.

Målgruppe: Lokallag og alle andre nysgjerrige. Gratis

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72



Bli kollektivmedlem i Folkeakademiet TeVeBu
Alle arrangører, foreninger, organisasjoner og grupperinger, bedrifter osv. i Vestfold og 
Telemark og i tidligere Buskerud kan bli kollektivmedlem i Folkeakademiet TeVeBu. Da 
får dere tilbudene i turnéprogrammet til medlemspris, dere blir en del av fellesskapet, 
støtter lokalt kulturarbeid og dere mottar medlemsbladet Nøkkelen fire ganger i året. 
Meldlemskontingenten er på 750,- kr i året.  

Engasjer deg i et lokalt Folkeakademi - eller start ditt eget

Det finnes lokale Folkeakademi mange steder. Som medlem er du med på å forme 
kulturtilbudet i ditt nærmiljø. Oversikten finner du på våre nettsider: www.folkeakademiet.no.
 
Dersom det ikke er et lokalt folkeakademi i nærheten av der du bor, kan du starte ditt eget. 
Da får dere midler, inspirasjon og råd, slik at dere kan skape det lokale møtestedet dere 
savner. Flere lokale organisasjoner kan også gå sammen om å danne et lokalt folkeakademi.

Et Folkeakademi kan romme nær sagt hva som helst, så lenge det handler om kultur eller 
kunnskap. Ingen idé er for liten eller for stor. Kanskje dere vil ha favorittforfatteren deres til å 
fortelle om boka si? Eller hva med å få en tryllekunstner på besøk, eller et band dere liker? 
Kanskje dere vil gi de eldre på sykehjemmet kulturopplevelser? Eller være med å støtte 
andre lokale kulturtiltak?

For innmelding eller mer informasjon:
www.folkeakademiet.no

Kontakt Folkeakademiet TeVeBu
e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no

tlf.: 91 72 40 72

Vi hjelper dere!



Er det noe du trenger? 

Besøk nettbutikken på www.folkeakademiet.no



Kontakt Folkeakademiet TeVeBu e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no tlf.: 91 72 40 72

Bestilling, spørsmål eller mer informasjon? 
Kontakt Folkeakademiet TeVeBu

e-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no

tlf.: 91 72 40 72

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.


