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Adressefelt:

Grunnet begrenset plass ønsker vi påmelding til arran-
gementene med unntak av sommermarkedet. Påmel-
ding gjøres på e-post: setersprell@helgeseter.no 
eller til Frode på mobil: 977 97 931.

Helgeseter støtter imidlertid Blagoe Delo, et arbeidstil-
bud for funksjonshemmede i nærheten av Ekaterinburg, 
Sverdlovsk region i Russland. Bidrag til dette utviklings-
prosjektet kan gis ved arrangementene eller overføres til 
Trimeth konto nr. 1254 05 50741.

Alle arrangementer er gratis. 

Les mer på www.helgester.org
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F e s t s p i l l e n e  p å  H e l g e s e t e r

23. MAI - 6. JUNI 
SETERSPRELL - 5ÅR
Setersprell 2012 er Helgeseter sine eigne festspill og 
består i år av 9 arrangementer. De kunstneriske uttrykk 
er varierte og består i år av blandt annet teater, klassisk 
musikk og jazzkafé. Bidragsytere er anerkjente kunstne-
re samt Helgeseters beboere og medarbeidere. I tillegg 
til dette har vi det årlige  sommermarked onsdag 30.05. 
kl. 17.00 med salg av egne produkter,underholdning, 
servering og aktiviteter for store og små. Alle arrange-
mentene  er gratis er tilrettelagt for mennesker med spe-
sielle behov bosatt i Bergen og omegn.  

Setersprell ble startet i 2008 som et insitament, en inspi-
rasjon i hverdagen til våre beboere og medarbeidere. For 
mange av våre beboere er det ikke lenger så selvsagt og 
enkelt å komme seg av sted for å delta på kulturarran-
gementer utenfor Helgeseter. Derfor skapte vi våre egne 
festspill. Da dette har vist seg å være populære forestil-
linger for målgruppen, mennesker med spesielle behov 
valgte vi å åpne rene for et eksternt publikum i 2009. 

I dette jubileumsår åpner vi våre dører for nye og gamle 
gjester og ønsker velkommen til seters for sprelske og 
nærende kulturopplevelser!

Med vennlig hilsen Setersprellkomiteen.

  Marit Karaskiewitcz & Terje Erlandsen

er støttet av:

Helgeseter Vennelag

2012
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Les mer på www.helgeseter.org/setersprell

Onsdag 23. mai kl 12

ÅPNING AV 
SETERSPRELL 2012

Åpning av kunstutstillingen Mine Veivise-
re, malerier av billedkunstneren Kristin 
Aase samt musikalske kunstneriske over-
raskelser. 

”Denne utstillingen har jeg satt sammen av 
bilder fra tidligere utstillinger sammen med 
nyere arbeider. Temaet dreier seg om viktige 
spørsmål for meg i mitt liv.”

Utstillingen står frem til 24. juni. Hverdager 9-15

Onsdag 30. mai kl. 17.00

SOMMERMARKED

Åpning med sang. 
Salgsboder med varer fra 
verkstedene, pizza, kafe, 
pølsebod, vaffelstue, ri-
ding, fiskedam, aktiviteter 
for barn, dukketeateret, 
mm

Fredag 1. juni kl 17 – 18.30

JAZZKAFE MED COOLY HORN

James Lassen, Carsten Dyngeland, Ole Amund Gjer-
svik og Fred Johannessen beveger seg mellom be-bop, 

cool, maistreamsoul, funk, 
samt egne låter som ofte har 
mye latin i seg.

Søndag 03.juni kl. 17.00

VESTLANDSTONAR

Geir Botnen klaver, spelar Grieg 
og Tveitt

Frå han var heilt ung har Botnen 
vore oppteken av sambygdingen 
Geirr Tveitt sin musikk som er eit 
fast innslag på programma hans, 
og han har gjort ein stor innsats 
for å fremja denne musikken 
både ved konsertar og på plate. 

Onsdag 6. juni kl. 17.00

LYSET HAR KOME

En forestilling om sommer og kjærlig-
het med lyrikk, sang og lyrespill.

Marijke Vreeken er musiker og 
historieforteller. Hun utviklet forestil-
linger med sang, lyrespill og lyrikk, 
rundt ulike temaer. Forestillinger som 
inviterer til en annen lytteopplevelse.

Fredag 25. mai kl 12.00

PIRAYA & PIRATA:
Av og med Grethe Mikaelsen og 
Gard Frostad Knudstad

Søskenparet Piraya og Pirata 
er på jakt etter verdens mest verdifulle skatt;- Grotteklipp-
eskattekisten som voktes av det grusomme Grotteklippe-
monsteret. 
Forestillingen varer i 30 minutter og passer for alle men-
nesker mellom 3 til 100 år.

Søndag 27. mai kl 17.00

KELTISK MUSIKK FOR 
CELLO OG HARPE

Johann Sebastian Blum, cello
Anneli Piechotta, keltisk harpe

Tirsdag 29. mai kl. 12.00

FOLKEMUSIKK MED TRØKK
Gabriel Fliflet og Sigrid Moldestad

Med trekkspill, hardingfele, vanlig fele 
og sang tar de sitt publikum med på en 
reise blant syngende hav-valser, friske 
hamborgarar, sanger fra radioens glans-
dager, ubegripelige drikkeviser og andre 
vestlandske herligheter.F e s t s p i l l e n e  p å  H e l g e s e t e r

23. MAI - 6. JUNI 
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Mandag 28. mai kl. 17.00 

BRÅTTSJØ
En kabaret om havet, døden & 
kjærligheten.

Knut Arild Melbøe: sang, gitar, 
munnspill

Synnøve Appeltun-Andersen: sang, tromme, diktlesning

Bråttsjø har som tittelen antyder, med havet å gjøre, og 
med brenningen, et sted der krefter møtes mellom to el-
skende, der motsetninger og kjærligheten brynes. 


