
Program uke 34 -  

FORSMANNS KULTURUKE 

Enkeltbilletter kjøpes i resepsjonen fra 1.8.22  

(Festivalbånd med inngang alle arr: 300 kr) 

 

Mandag 22.8 

Kl. 12.00 Foredrag om Munchs kunst (Storstua) Morten Zondag 

Han er magister i kunsthistorie, og en av de fremste 

i verden på Munch sin kunst. Hvorfor er Edvard Munch sin kunst fortsatt like 

aktuell? Billetter kr. 100,- kjøpes innen 17.8.22. 

Kl. 13.00 - 13.15 Pop up - Samtidsdans (Foajèen) Emma Sofie Gautestad 

Hun studerer samtidsdans i Salzburg, og gir oss et innblikk i moderne dansekunst. 

Kl. 17.00 Kulturell mat og drikke kan kjøpes i kafeteriaen 

Kl. 18.00 Åpning av portrettutstilling (Foajèen) - Sandefjord fotoklubb 

 Vi inviterer til avduking av portretter av eldre sammen med et glass bobler. 

                     Tirsdag 23.8 

Kl. 11.00 Veteranbilkjøring 

Harald Helgesen tilbyr hyggelige kjøreturer med en A – Ford 1930 modell.  

Påmelding i resepsjonen.  

Kl. 13.00 - 13.15 Pop up – malekunst (Foajèscenen) Linda Børresen 

Hun er Sandefjordkunstner, og gir oss et innblikk i en maleprosess. 

Kl. 17.00 Kulturell mat og drikke kan kjøpes i kafeteriaen 

Kl. 18.00 Offisiell åpning av Forsmannscenen  

Torsketruten og Sandefjord ukuleleorkester. Billetter kr. 50,- kan kjøpes på forhånd 

eller i døra. 

        



Onsdag 24.8  

Kl. 12.00 Allsangkonsert (Storstua) - Hege Kåsin Rusten  

Hun er sanger og pedagog, og binder sammen kjente og kjære sanger med 

komponist og tekstforfatter. Billetter kr. 50,- kan kjøpes på forhånd eller i døra 

Kl. 13.00 - 13.15 Pop up - klassisk (Foajèscenen) Bendik Engebretsen og Ole Ramsøy 

Fiolinist og pianist som gir oss en smakebit av den klassiske musikken. 

Kl. 17.00 Kulturell mat og drikke kan kjøpes i kafeteriaen 

Kl. 18.00 «Lykkelig med sukker på» (Storstua) Sandefjord teaterforenings 

seniorgruppe gir oss utdrag fra kabareten sin. Billetter kr. 100,- kjøpes på forhånd 

eller i døra. 

Torsdag 25.8 

Kl. 11.00 Veteranbilkjøring 

Harald Helgesen tilbyr hyggelige kjøreturer med en A – Ford 1930 modell.  

Påmelding i resepsjonen. 

Kl. 13.00 - 13.15 Pop up – poesi (Foajèscenen) May Haraldsen og Anne Schaffer fra 

Sandefjord bibliotek gir oss smakebiter av lyrikk. 

Kl. 17.00 Kulturell mat og drikke kan kjøpes i kafeteriaen 

Kl. 18.00 “Menneske – hvor er du?” (Storstua) Poetiske ord og toner med 

kaffeservering og refleksjon av Berit Burdal, Ole Engebretsen og Marius 

Engebretsen. Billetter kr. 50,- kjøpes på forhånd eller i døra. 

 

Fredag 26.8 

Kl. 12.00 Litteraturens gleder (Storstua) - Kirsten Elisabeth Muhle  

Hun er litteraturformidler, og forteller her om litteraturens gleder og deler noen 

gode leseopplevelser. Billetter kr. 50,- kjøpes på forhånd eller i døra. 

Kl. 13.00 - 13.15 Pop up - sang (Foajèscenen) Idun Fensgård 

Hun har sang som hovedinstrument på musikklinja SVGS, og vil gi oss noen fine 

toner. 

Gleder oss storlig! 

 


