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Jorden synger
Kjære publikum, kjære SETERVENNER!
Setersprell 2018 er nå lagt til september, til høstens intense
og forvandlende årstid - Michaeli-tiden.
Markens grøde høstes og bæres i hus. Dyrene kommer til
gards igjen etter måneder på sommerbeite.
Innmarkene våre tar pause for å hente krefter til vårens aktiviteter, og høstsolen ligger lavt over Helgeseter gård og grunn.
Helgeseter-folket sier farvel til sommeren, og vender blikket
og tankene innover.
Inspirert av multikunstneren Yoko Ono, kom årets tema til oss
som en gave. Vinteren 2018 sendte hun ut lyssignaler fra et
fyr i Henningsvær med budskapet: «I LOVE YOU, EARTH» JEG ELSKER DEG, JORD. I en tid der havet forsøples, og
klimasamarbeid utfordres, gjorde dette prosjektet dypt inntrykk
på oss. På en ny og uventet måte ble vi minnet om hvordan
alt levende sender ut sine lyder, sine signaler - sine sanger.
Noen av disse har vært fortvilet over hvordan vi har rotet det
til.
Gjennom våre konserter og arrangementer og ikke minst den
åpne gårds-dagen ønsker vi å fokusere på klima og miljøvern
ved å rope i kor: «VI ELSKER DEG, JORD».

Jorden synger

Velkommen til nye setersprell på Helgeseter

Grunnet begrenset plass ønsker vi påmelding til arrangementene.
Påmelding gjøres på våre nettsider: www.helgeseter.org/
eller SMS til Frode på mobil: 977 97 931

er støttet av:

Helgeseter Vennelag,
Helgeseter’s fond for Fremtid
og Utvikling

Folderutforming: Frode Hølleland

Alle arrangementer
er gratis.

Les mer på www.helgeseter.org

21. - 29. september

Tirsdag 25. september kl 12:30

Queen Without a Crown
Klassisk konsert
Gabriella Eszter Szabó klaver
Tor Jaran Apold fiolin

2018

Egne komposisjoner av ungarske Gabriella Eszter Szabó og vår
venn, Tor Jaran Apold.
Ellers på programmet står Grieg, Bull og Bach.

Fredag 21. september, kl. 12:30

Åpningsarrangement med
utstillingåpning

Foto: Zsigmond Zseni
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Onsdag 26. september kl 16-19

Åpen økologisk gård

Kurt Oddekalv er blant miljøbevegelsens store frontkjempere - ikke
minst når det gjelder vårt maritime
kystmiljø. I foredraget kl. 16-17,
«Om hvalsang og livet under
overflaten» vil han med ord og
bilder utvide våre perspektiver
og bidra til at vi individuelt kan bli
bedre i hverdagen til å ta større
ansvar for miljøet.

Vi elsker jorden
Toner og tekster fremføres av Hogganvik og Helgeseter
kor og orkester, ledet av Monica Nicolaisdatter Haugan,
Ursula S. Helland og Marit Karaśkiewicz.

Engler i blant oss

Det vil ellers bli mulighet til å kjøpe
et enkelt og varmt måltid fra høstens avling, og det blir også salg
av saueskinn, epler, samt den premierte lokalosten fra Hogganvik
Landsby. Det blir også anledning å komme tett innpå dyrene våre.

Setersprellutstiller 2018:
Ketil Kvam billedkunstner

Åpen økologisk gård, er et samarbeid mellom Økoveka Bergen og Helgeseter.

Utstillingen til Ketil Kvam vises i
Galleri Helgeseter til og med 21.
oktober.
Åpningstider:
mandag - fredag 9-15.

Torsdag 27. sept. kl. 17:30-19:30

Søndag 23. september kl. 17:00

Kan du se med jordens
øyne?
Visesang
Knut Arild Melbøe gitar/sang/komponist
Johann Sebastian Blum cello
Jan Tore Næss perkusjon/orgel

Jazzkafé med Løen
Småband
Jazzkafé med krympet storband
og swingende blåserrekke.
Arne Hjortland trompet/vokal
Lars Fauske gitar
Stig Skauge bass
Torstein Halvorsen saksofon
Andreas Westermoen keyboard
Stein Håvardstun trombone
Tom Nilsen trommer				Kafé i pausen

Fredag 28. september kl. 17:30

Betraktninger om menneskets forhold til naturen.

Mikaelspill
Mikaelspill med utgangspunkt i blant annet Alf Larsen sine tekster. Drama med
enkelte spor av eurytmi og poesi. Sammensatt dramagruppe med entusiaster,
ledet av prest og tidligere bonde, Daan
Ente.

Mandag 24. september kl. 12:30

Hannah White
Den samfunnsengasjerte artisten
Hannah White fra London settes
ofte i en tradisjon med artister som
Martha Wainwright og Joan Baez.
Profilert via BBC som også sender
live hele konserter med henne.

Lørdag 29. september kl. 18:30

Mikaelsk fest
Setersprell 2018 avsluttes med en kraftfull fest!
Vi feirer selveste Mikkelsmess med mat, musikk dans og glede på
Helgeseter, den frodige seter.

Påmelding og detaljert program finner du på

www.helgeseter.org/

