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Adressefelt:

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

Alle arrangementer 
er gratis. 

Les mer på www.helgester.org
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privat giver,
Helgeseter Vennelag

H e l g e s e t e r s  e g n e  f e s t s p i l l

25. mai - 8. juni

Setersprell - 2016
Helgeseters egne festspill - 25. mai - 8. juni

I fjor var vårt hovedtemae Fred og samarbeid. I år opplever 
vi et Europa i endring. Folkeretten utfordres, EU sitt liberale 
og inkluderende verdifundament vakler, og hjemme i Norge 
utformes en ny politikk for å møte strømmen av flyktninger 
som kun drømmer om et liv i fred. I festivalens niende år, har 
vi valgt å bygge videre på fredstemaet. I år er det DRØMMEN 
OM FRED som er vårt hovedtema.

Derfor har vi samlet syriske musikere på flukt fra krig og 
forfølgelse, til krysskulturelle møter med norske musikere, 
på Helgeseter. Vi har fortsatt fokus på musikalsk bredde, og 
at Setersprell-festivalen skal være en møteplass hvor både 
besøkende, og medvirkende kan knytte kontakter seg imellom. 
En god mulighet får festivaldeltakerne på årets vårmarked 
som avslutter med en heidundrandes låvedans.
Idéen bak festivalen, er å være en inspirasjon i hverdagen til 
mennesker med spesielle behov, inkludert deres pårørende, 
venner, og medarbeidere. 

Festivalutstiller i år er Terje Nygård, som bor på Helgeseter. 
Teatertigrene, en gruppe skuespillere med spesielle be-
hov, kommer til festivalen, og et smarbeidsprosjekt mellom 
Stjernekoret (tidligere Årstadkoret) og Helgeseter Kor, avslut-
ter årets Setersprell. 

Vær velkommen til årets SETERSPRELL og «DRØMMEN 
OM FRED»

Med vennlig hilsen Setersprellkomitéen

Marit Karaśkiewicz, Geir Legreid & Frode Hølleland

2016

DRØMMEN OM FRED
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Påmelding og detaljert program finner du på www.helgeseter.org/

Onsdag 25. mai kl. 12:30

Åpningforestilling med 
utstillingåpning
Høytidelig åpning
Helgeseters kor, musikalske 
overraskelser.
Eurytmi med Paradis Trio: Anna-Greta 
Skrede, Håvard Smit og Gabriela Schneider, 
Piano: Ljubov Österberg

Separatutstilling Terje Nygård 

Utstillingen til Terje Nygård vises i Galleri Helgeseter 
ut juni. Åpent man. - fre. 10-15.

Mandag 6. juni kl. 12:30

Sufi-historier og andre for-
tellinger fra et levd liv
Arnvid Aakre i samtale med Geir Legreid: 
Sufi-historier og dialog ispedd musikalske 
innslag.

Tirsdag 7. juni kl. 14:00  

Ad Infinitum
Eurytmi-forestilling

Laura Marie Rueslåtten håndklokker
Anna de Millas stemme, eurytmi
Jakob Eri Myhre trompet
Anne Weidner eurytmi

Ensemblet vil utforske nye veier innenfor musikk- og bevegelse-
opplevelser. Ad Infinitum’s ønske er å skape i øyeblikket. 

Onsdag 1. juni kl. 18

Fredskonsert
Et møte mellom syriske og 
norske musikere ledet av Martin 
Vinje (bildet)
Han har med seg:
Manar Alhashemi gitar (Syria)
Mohammed Nazar sang (Syria/Irak)
Johanne Mjøs hardingfele
Hans Christian Dalgaard perkusjon/gitar

Torsdag 2. juni kl 17-19 

Dans & Kafé med FIVE FEMS
Odd Eikenes Tenorsaksofon, gitar, vocal
Odin Døssland Trompet, flygelhorn, fiolin, 
ukulele, vocal
Geir Kittang: El-piano
Dag Kittang Bassgitar
Olav Reiakvam Slagverk

Matservering i pausen

Fredag 27. mai  kl 18:00

Joachim Carr
Klaverkonsert
Ung pianist i verdensklasse

H e l g e s e t e r s  e g n e  f e s t s p i l l
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Torsdag 26. mai kl. 17-19:30 

Sommermarked
Åpning med sang og tale kl 17
Salgsboder, pizzeria, kafé, vaffelstue& 
pølser. Dukketeater: Kaspar på Eventyr. 
Riding og mer for barn.

Låvedans med Greenland Whalefishers 
kl. 19:30 - 20:30

Overskuddet støtter Blagoe Delo, et arbeidstilbud 
til funksjonshemmede voksne i Russland.
http://sosialterapi.no/blagoe-delo-ekaterin-
burg-i-russland/

Søndag 29. mai kl. 17:00

Viltert i Ville Vesten
- et mysterium av Teatertigrene

«Varmen er uutholdelig, men hva gjør man 
når man ikke har penger til drikke?
Det blir begått et mystisk bankran, men 
hvem er den skyldige?
Det blir viltert i ville vesten!»

Fredag 3. juni kl. 12:30

Bøen/Fiskaaen Duo
Knut Magnus Bøen fløyte
Hallgeir Fiskaaen gitar
Bøen/Fiskaaen Duo tok til å spe-
le saman då dei båe tvo gjekk 
siste året på Master Utøvande på 
Griegakademiet i 2009, og sidan 
den tid er dei blitt ein av fløyte og 
gitarduoane i Noreg med lengst fartstid med over eit tresiffra antal 
konsertar.

Foto: Ivar Orvedal og ..

Mandag 30. mai kl. 12:30

Frank Aarebrot
Et perspektiv på Norge, og Europas 
håndtering av mennesker på flukt.
Med kunstneriske innslag. 
Frank Aarebrot er statsviter og pro-
fessor i sammenlignende politikk ved 
Universitetet i Bergen. 

 

Onsdag 8. juni kl. 18:30

Drømmen om fred 
Kjente og kjære viser. Sanger fra musikal og film
Stjernekoret (tidligere Årstadkoret) og Helgeseter kor avslutter 
årets Setersprell.
Stjernekoret ledet av Åsne 
Søreide og Marianne Lindtner i 
samarbeid med Helgeseter kor v/
Marit Karaśkiewicz. 


