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"Visst virker kunnskap og kultur", er en rettesnor for folkeakademiene i bygd og by. 
Vi vil styrke kunnskapen, kulturopplevelsene og folkeopplysningen. Vi er stolte over å kunne 
tilby foredragsholdere som kan emnet sitt, og som kan formidle. Vi er stolte over å kunne 
gi de lokale akademiene våre tilbud om kunst og kultur som vil gjøre folk både klokere og 
gladere.

Folkeakademiet Midt-Norge er en viktig del av en landsomfattende organisasjon med rike 
tradisjoner i nesten 140 år. Vi gir aldri opp arbeidet for å bygge demokrati, og å formidle 
kunnskap og opplevelser. Særlig i en verden med stadig mer bevisst desinformasjon for å 
svekke freden og demokratiet og det livsviktige arbeidet for å stoppe klimaendringene, vil 
arbeidet vårt være viktig.

Takk til de som stiller opp for oss og sammen med oss.

Ta imot invitasjonen!
Jo fortare det lokale folkeakademiet deres bestiller program, jo lettere kan vi skreddersy et 
fint opplegg nettopp for deg og lokalsamfunnet ditt.

Beste hilsen
Folkeakademiet Midt-Norge



VARIGHET: ca 60 min 
ARENA: samfunnshus, 
bibliotek, kulturhus

«Et glass til»
Morsomt og lærerikt kåseri om rusens funksjon og 
betydning i kunst og kultur. I ord og bilder får vi 
demonstrert at det knapt finnes noen kulturer som 
ikke har hatt et forhold til rusmidler. Ikke så vanske-
lig å forstå kanskje, siden rus kan gjøre oss både 
glade, oppstemte, selvsikre, avslappede, kreative, 
sosiale, kåte, sentimentale og euforiske.

«Vitsen med kunsten» 
 - et standupshow om kunst og kunstnere

I Vitsen med kunsten» gyver han løs på spørsmålet 
om hva som er kunst, samtidig som han røper hem-
meligheter fra en kunstverden så absurd og ufrivillig 
komisk, at du vil tro den hører hjemme på et galehus 
eller i en vits.

“Vitsen med kunsten” er en tanke- og lattervekkende 
time for alle som elsker kunst, men som har vanskelig 
for å forstå hvorfor en jordhaug bare er en jordhaug 
når den ligger i veikanten, men et kunstverk når den 
er plassert på gulvet i et galleri.

Kunsthistorien på 60 minutter

På seksti minutter tar Tommy oss med på en reise 
i den europeiske kunsten og kulturens historie fra 
antikken og fram til i dag. Her blandes alvor og hu-
mor, høyt og lavt, likt og ulikt, og publikum får se og 
oppleve kunsten med nye og friske øyne. For kunst 
er ikke alltid bare en gjenstand, det kan også være 
et stykke filosofi, teologi, musikk, mote, psykologi og 
historie. Eller rett og slett bare en god historie.

Tommy Sørbø

[5. - 11. sept]

Pris per opptreden
Folkeakademi/medlem kr  3  500,- 

(Andre kr 5 000,-)

Kunsthistoriker, forfatter og satiriker Tommy Sør-
bø kommer på besøk med sin underholdende vin-
kling på kunst og kultur.

voksne



I dette foredraget tar Halvor for seg hvordan Ukraina 
helt siden middelalderen har kjempet for frihet og 
selvstendighet - først mot polakker og tyrkere, og 
senere mot den russiske imperiemakten. Herskerne i 
Moskva og St. Petersburg prøvde å utslette Ukraina 
og ukrainerne som et eget folk og en egen kultur, 
og på 1930-tallet tok Stalin livet av millioner av 
ukrainere på landsbygden. Likevel har den ukrainske 
nasjonen reist seg og kjempar i dag ein avgjørende 
kamp for frihet og nasjonal selvstendighet.

UKRAINA: 600 års frihetskamp

Halvor Tjønn

[24. - 29.okt]

      Pris per foredrag
Medlemmer/institusjoner kr  3 500,-

(Andre kr 5 000,-)

 

ARENA: Bibliotek, bydelshus, kulturhus
VARIGHET: ca 50-60 minutter 

voksne

Gjennom mer enn 30 år som journalist, kom-
mentator og forfatter har Halvor Tjønn fulgt 
de store konfliktene i vår tid: På 1970-tall-
et begynte han å skrive i tidsskriftene Uni-
versitas, Kontinent Skandinavia og Kontrast 
om Sovjetunionen og Kina. Deretter, i 1981, 
ble han ansatt som utenriksmedarbeider i 
Stavanger Aftenblad. Dette var den siste, hek-
tiske fasen av den kalde krigen, og han fulgte 
utviklingen på nært hold i Sovjetunionen, Po-
len, Vest-Tyskland, DDR og i Mellom-Amerika.



Geirr Lystrup har gitt ut en rekke visealbum og 
barneplater, skrevet flere bøker og teaterstykker, 
de fleste for barn. Han har skrevet tekst til fem 
album med Per Oddvar Hildre og Det Norske 
Kammerkor. Han har vært med i det nordiske 
folkemusikkensemblet Kvedar og samarbeidet 
med Moskva Balalaika Quartet og SKRUK om ju-
leprogrammet “Stjerna frå øst”. Han debuterte i 
1972 med albumet Ti på taket og Måltrostblues. 

Lyden av Lystrup

[7. - 11. nov]

Nå kommer han på turne alene og kan tilby 3 
ulike konserter, alle med lyden av Lystrup:

Syng med Geirr
Program til barn i barnehage/grunnskole
Dette er et allsang-program der arrangøren får 
tilsendt lydfiler i forveien så barna blir klare til å 
synge med. 

VARIGHET:  40 min. 

Geirr, Prøysen og Sande
Institusjonsprogram

VARIGHET: 45 min. 

Best of Geirr Lystrup
Åpent kveldsprogram

VARIGHET: 60 min.

Pris per konsert 
Folkeakademi/medlem kr 6 000,-

(Andre kr 7 000,-)

ALLE



«Portnerboligen» er basert på historien om forfatter-
ens onkel som ble lobotomert på slutten av 1950-tal-
let. Rundt 2500 mennesker i Norge ble utsatt for lo-
botomi, en uopprettelig operasjon der nervebanene i 
hjernens pannelapper ble skåret over. 

Gjennom Hellens barndom var onkelen med de 
karakteristiske arrene i tinningen gjenstand for både 
skrekk og nysgjerrighet. Først mange år etter at han 
døde, leste hun journalen hans. Da forsto hun hvilken 
skamplett i norsk pasientbehandling den lobotomerte 
onkelen representerte, og at det som hendte med 
ham på 1950-tallet, hadde satt spor også i henne. 
Det ansporet henne til å bruke familiehistorien som et 
springbrett for romanen «Portnerboligen».

Romanen er lagt til datidens portnerbolig ved syke-
huset i Trondheim, i dag St. Olavs hospital. Her vok-
ser søsknene Einar og Svanhild opp med mor og far, 
som altså er portner ved sykehuset. 

Pris per foredrag 
Medlemmer/institusjoner kr  3 500,-

(Andre kr  5 000,-)

 

[28. nov. - 3 des.]

Gøril Emilie Hellen

ARENA: Bibliotek, bydelshus, kulturhus
VARIGHET: ca 50-60 minutter 

Gøril Emilie Hellen formidler fortellingen om port-
nerfamilien og norsk psykiatrihistorie på en lev-
ende og engasjerende måte. Tusenvis av lesere har 
allerede stiftet bekjentskap med familien i Port-
nerboligen, en bok som omtales som innsiktsfull, 
tankevekkende og oppslukende. 

ungdom,
voksne


