Returdaresse:
Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsv. 257,
5098 Bergen

Helgeseter vil gjerne være på banen med et
initiativ til ny kultursatsing, som i fremtiden
kan utvikle seg til et festspill for det lokale miljøet i Sædalen.

Festspillene på Helgeseter

21. mai - 4. juni

For mange av våre beboere er det ikke lenger
så selvsagt og enkelt å komme seg av sted for
å delta på kulturarrangement utenfor Helgeseter. Derfor vil vi i større grad hente gode kunstnere og forestillinger til Helgeseter.
Kulturhus mangler vi fremdeles her oppe i
dalen, men interessen for de levende kulturuttrykk og lysten til å skape og være kreativ, kan
jo sprenge grenser og fjerne hindringer.
Setersprell 2008 er ment som et insitament, en
inspirasjon til våre beboere og medarbeideres
hverdag.
God førnøyelse
Marit Karaśkiewicz, Terje Erlandsen og Frode Hølleland

Helgeseter Vennelag

Drengestuen Prent

er støttet av:

Vi har herved gleden av å invitere dere til vår
nye kultursatsing:

Fredag 30. mai
ca kl 12.30
Hallen

Konsert
Seterjentene
Eva Marie Toppe: hardingfele
Anne Murstad: sang og seljefløyte.
Eva Marie Toppe har holdt på med musikk i
ulike typer og format, men særlig folkemusikk, i mange år, i tillegg til å drive gård og
gartneri.
Anne Murstad studerer musikkantropologi
ved Griegakademiet.

Festspillene på Helgeseter 21. mai - 4. juni

Onsdag 21. mai
kl 12.00
Helgeseter Galleri
og Hallen

Begge to har røtter på østlandet, men bor i
Bergensområdet.

Åpning av
Setersprell 2008
Seterjentene

(les mer på neste side)

Utstilling
Beboerarbeider
Utvalgte arbeider av
beboere på Helgeseter.

Lørdag 31. mai
kl 17.00
Hallen

Rupert Blum spilte på åpningen av
Festspillene i Bergen i 1987 på sin helt
spesielle chrotta. Den har form som en
tradisjonell fiolin, men den har to vibrasjonsbjelker i stedet for en.

Konsert
Fred Ove Reksten

Fredag 23. mai
kl 12.00
Hallen

Konsert
Henrik Dybwad Brochmann
Klavermusikk av
Frederyk Chopin
Medarbeider på Helgeseter. Har spilt med og
for beboere og medarbeidere på Helgeseter
siden 1994. Utdannet som organist ved, det
som nå er, Griegakademiet.

Den amerikanske fiolinisten Jehudi Menuhin sa dette når han prøvespilte Blum sin
chrotta:
“In these instruments, in this way to build
instruments, are much more possibilities.
This is smoothy, silent power”.

Foto: Arnvid Aakre

Synger tekster av Georg Johannesen til egne
melodier, Bergensviser, Jakob Sande, Irske
viser, instrumental musikk.

Konsert
Rupert Blum
chrotta

Mandag 2. juni
kl 17.00
Hallen

Teaterforestilling
Bergen Byspill
Morgenstemning
med:
Torunn Fisketjøn og Solvei Stoutland
En forestilling om noen som er seg selv,
midt blant oss.
Til utdrag av Edvard Griegs Peer Gynt
musikk og Henrik Ibsens tekster!

Onsdag 28. mai
kl 12.00
Eurytmisalen

Forestilling
Marijke Vreeken
De tre nellikene

Forestillingen varer i 40 minutt

Spansk eventyr med spansk renessansemusikk.
Eventyr for voksne og barn fra 10 år.

Fredag 30. mai
kl 12.00
Hallen

Musiker og historieforteller. Har arbeidet
som musikkterapeut i nærmere 30 år.

Tirsdag 3. juni
kl 12.00
Hallen

Teaterforestilling
Bergen Byspill
Morgenstemning

Setersprell-jamsession
Trond Olsen, John Hope og
Henrik Dybwad Brochmann

Onsdag 4. juni
kl 12.00
Hallen

Avslutningskonsert
André Møllerhaug
Klaverkonsert

Vår egen kjære trio fra musikkverkstedet på
Helgeseter spiller kjente musikkstykker på
djembe, piano og fløyter.

med bla. Grieg, Geir Tveit

Alle arrangementene har fri entré

