
     Porsgrunn Kulturnatt
Første lørdag i november



Tid Arrangement Hvor omtale 
på side

10-18:00 Bøker, filmer, aviser m.m. Biblioteket 4

10-13:00 Morgenbad m/svømmenknappen Kjølnes og Stridsklev 5

11-24:00 Den store kinodagen Filmsentret Charlie 10

12:00 "Tatoveringer". Teater for barn. Biblioteket 4

12-16:00 Visning av digitale fortellinger Kulturkontoret, Rådhusgt. 4 7

11-18:00 Utstillingsåpning kl. 13 : Liv Tangvald. Galleri Oksen 20

13:30 Kunstworkshop for alle 8 - 88 år Galleri Oksen 20

11-18:00 Utstilling Hannalena Heiska. Porsgrunn kunstforening 21

11-18:00 Utstilling Tore Juell. Galleri Osebro 20

11-18:00 Something e l s e – galleri og salg Storgata 172a 21

10-15:00 Maleri, klær, interiør. Utstilling og salg. "Kreativ fløy" – Porselensfabrikken 19

12-15:00 Kunstworkshop for ungdom Porsgrunn kunstforening 21

13-17:00 Lys, sjø, fossiler og eksperimenter Sjøfartsmuseet 11

11-14:00 Kafe, konsert og utstillinger Meierigården 11

11- 15:00 Åpen kafe, konsert og loddsalg. Immanuelkirken 10

13:00 Kassen og Damberg. Konsert for barn. Kafé K 6

Tid Arrangement Hvor omtale 
på side

14:00 Jakten på det hvite gullet. Biblioteket 4

13-14:00 "Blondebrigaden" Passasjer i Storgata 8

16:00 Vi setter pris på… Kafé K 6

17:00 Moteshow – redesign Passasjer i Storgata 8

16, 17 og 
18:00

Filmpremiere:
"The way you turn my head"

Porsgrunn kunstforening 22

18:00 Knekkprosa med poetisk påfyll Friisebrygga mat og vin 14

17:30 Lys for fred Rådhusamfiet 9

18.00 Lys i mørket. Rådhusparken, passasjer 8

20:00 Fløgstad på Friteatret Grenland Friteater, Huken 14

19:00 Porsgrunn Gospelkor med band Immanuelkirken 10

18:30 og 
19:30

Samtidsdans og Sirkustrupp Rådhusbakgården 18

18:00 Karaoke / live musikk Sailors 16

19:00 Porsgrunnsquiz Dickens 16

20:00 Honningbarna - fri aldersgrense Sort & Blå scene 17

21:00 "Kabaret Bukowski" Dickens 16

22:00 Valkyrien Allstars Kafé K 7

23:59 Honningbarna Sort & Blå scene 17

PROGRAM – time for time
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PORSGRUNN BIBLIOTEK

Åpent 10-18:00 

I tillegg til åpent bibliotek med faste
tilbud har biblioteket dette å by på:  

 ”Tatoveringen” Urpremiere! 12:00 

”Vi trenger eventyr. Ikke bare som en underholdende lek, men som 
en måte å formidle idealer og livsvisdom på. En snarvei til hjerte og 
forstand.”    Tor Åge Bringsværd

”Tatoveringen” er en splitter ny forestilling, fortellerteater for 
barn i alle aldre, passer kanskje aller best for dem fra 6 år 
og oppover. Tobias Vik serverer kjente og helt nye fortellinger 
fra Asbjørnsen og Moe, Æsops fabler og 1001 natt i en livlig 
eventyrblanding. 

Medvirkende: Tobias Vik  –  Idé og regi: Lars Vik 
Produsert med støtte av Grenland Friteater. 

 Jakten på det hvite gullet  
 – et dypdykk i porselenets historie 14:00 

Historien om hvordan porselenet spredte seg i Europa er spennende 
og interessant. 

Kunsthistoriker Christin Fonn har norsk og internasjonal 
designhistorie som fagområde. Hun tar oss i dette foredraget med 
på en reise der vi følger porselenet fra Kina til Europa og fabrikken 
Meissen i Tyskland. Dette var den første fabrikken i Europa som 
klarte å fremstille ekte porselen. Herfra reiser vi videre til Danmark  
(Den kongelige Porselainsfabrik) og avslutter i Norge og  
Porsgrunds Porselænsfabrik.

Arr: Biblioteket og kulturavdelingen

STRIDSKLEVBADET OG 
PORSGRUNNSHALLEN
 Morgenbad og svømmeknappen 10:00 -13:00  

Svømmehallene åpner ekstra tidlig denne dagen!
Start kulturnatta med et bad. 
Mulig for alle små å få testet svømmeferdighetene.
Klarer du 25 eller 200 meter svømmemerket?

Pris: 40,- for morgenbad (ordinært tilbud 13-18:00) 
Kulturnattbilletten kan også kjøpes her. 

Arr: Idrettsavdelingen
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   Fra “Tatoveringen” Foto: Gudny Moholt
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KAFÉ K

 Kassen og Damberg kl. 13:00 

Ta med barna på en 
musikalsk reise ut i 
det blå. Hvor ferden 
går vet man aldri 
helt på forhånd, 
men gøy blir det!  
I hvert fall er det 
sikkert at vi vil få 
høre både helt nye 
og eldgamle (barne-)
sanger, og  masse 
musikk som helt 
enkelt bare er god!

Erik Damberg - gitar og sang
André Kassen - saxofon og sang
Arr. Grenland Jazzforum. 

 Vi setter pris på... kl. 16:00 

Hvem får Porsgrunn kommunes kulturpris og byggeskikkpris i 
2011? Det får du vite om du blir med på arrangementet ”Vi setter 
pris på”.  Anders Vangen er som så mange ganger før kveldens 
stødige konferansier. 

Det blir musikk og en dose humor, samt noen overraskelser. 

Arr. Kultur, idrett og fritid.

 Valkyrien Allstars kl. 22:00  

Valkyrien Allstars er Tuva Livsdatter Syvertsen, Ola Hilmen og 
Erik Sollid. Musikken har rot i det norske tradisjonsmiljø, men 
ved å eksperimentere og blande stiler og sjangere, har de utviklet 
sitt eget lydbilde. De kombinerer stev- og kveder-tradisjon med 
et mer urbant og rocka uttrykk. Valkyrien Allstars har sitt hjerte i 
folkemusikken, men lar seg inspirere av både blues, jazz og rock. 
Gled dere!

Nytt album fra 14. oktober. 

Arr. Grenland jazzforum 

KULTURKONTORET
 Om livet på kysten vår  kl. 12 – 16:00 

Visning av korte filmer om livet på Telemarkskysten i fortid og 
nåtid, blant dem flere spennende filmer fra Eidanger, Porsgrunn og 
Brevik. Se de nyeste fortellingene om vår egen kystkultur presentert 
på en ny og spennende måte.

Arr. kulturavdelingen 
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    Kassen og Damberg

Ramble On Management AS
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PASSASJER I STORGATA
 Velkommen inn i byens skjulte rom, 
 fra Rådhusamfiet til Friisebrygga. 
 

“Passasje” er navnet på et 
nytt byutviklingsprosjekt 
hvor målet er å oppgradere 
passasjene eller smugene fra 
Storgata og ned til elva. De små 
og frem til nå, skjulte rommene 
er byskatter vi ønsker å få 
frem og gjøre synlige. På 
kulturnatta er det kick off for 
“prøveprosjektet” – hvor vi har 
invitert en rekke kreative folk 
og miljøer til å dekorere sin 
passasje. Det er tegning, tekst, 
skulptur, barnehagekunst, 
glass mosaikk, motevisning, 
performance, film og lys.
 
Mellom 14 og 15:00:  
“Blondebrigaden” ved 
Specsavers i regi av  
Grenland Friteater

17:00 er det moteshow 
med redesignet klær ved 
Friisebrygga.

 
Ellers er det fritt frem for nysgjerrige i alle passasjene hele dagen!
 
Medvirkende er bl.a.: Fanny Gjestland, Hanne Christensen, 
Elisabeth Barwald, Frednes barnehage, Grenland Friteater, 
Kunstverkstedet, Friisebrygga Mat&Vin, Fremtidens byer, 
2 MKA Porsgrunn videregående skole, Leif Haugen og  
Bjørn Bremdal
 
Arr: Kultur og byutvikling

RÅDHUSKVARTALET 
 Lys for fred 17:30  

På scenen i rådhusamfiet blir det i år en markering av Barnas 
fredspris. 

Elever fra grunnskolen vil gjennom musikk og bilder vise hvordan 
de arbeider for barn i andre land og vise de positive resultatene 
dette har ført til.

Bidragsytere og arrangør: Barnas fredspris, Myrene skole, 
Borge skole, “trommivalen” – kulturskolens trommeworkshop og 
kulturavdelingen.

Arrangementet er støttet av 

 Lys i mørket Fra 18:00  

Også i år er skoler og barnehager i Porsgrunn invitert til å delta 
i Kulturnatta med ulike lysinstallasjoner. Barnehagene lager 
installasjoner som reflekterer lys i Rådhusparken. 
Temaet er ”Stjerneskudd” 

1. – 7. trinn i grunnskolen 
jobber med tremaet 
”Levende lys - Gjenskinn 
i mørket” og 7. – 10. trinn 
arbeider med elektrisitet og 
gamle lamper. 

Kunstfagelevene fra 
kulturskolen bidrar også 
med lysskulpturer.

Ta med lommelykt og gå 
på oppdagelsesferd i parken 
etter mørkets frembrudd.

8 98 9”lys i byen”  foto dag jenssen



IMMANUELKIRKEN 
 ”Kultur ved et alter” 11:00-14:00 og 18:00-20:00

Velkommen til åpen kirke! 
Kafé med vafler og loddsalg. Videre inviteres det til sangglede og 
utpå kvelden ønsker vi velkommen til svingende konsert med 
Porsgrunn Gospelkor! 

 Musikere og sangere fra menigheten 12:00 

 Porsgrunn Gospelkor med band 19:00 

Arr: Porsgrunn Metodistmenighet og Porsgrunn gospelkor.

FILMSENTRET CHARLIE

 Den store kinodagen 11:00 – 24:00 

For program og priser se www.charlie.no 

MEIERIGÅRDEN
 Kafé, utstillinger, konsert 11:00 – 14:00 

Åpent hus i Meierigården! 
Kafé med byens beste vaniljeboller. Utstilling med blant annet  
kniplinger,  treskjæring, bilder i stoff, hatter og halskjeder.
 
12:00 Minikonsert med  “Korallerikvartetten”   
          fra Porsgrunn janitsjar.  

Informasjon om det nye sentrumstilbudet for ungdom. 

Arr: Helse- og aktivitetssenteret og brukerstyret

SJØFARTSMUSEET
inngang på hjørnet ved Down Town parkeringen

 Lys, sjø, fossiler og eksperimenter  13:00-17:00 

Vi gjentar suksessen fra i fjor, men denne gangen nede på det flotte 
området til Sjøfartsmuseet. Husene og uteområdet er fylt med 
kreative verksteder for barn.

Lær om signaler til sjøs, støp fossiler, gjør små eksperimenter eller 
lag lyslykter.

De som har laget lyslykter oppfordres til å tenne disse på Rådhus-
plassen og være med på“Lys for fred”-arrangmentet kl. 17:30.

Salg av kaffe, brus og kaker.

Arr: Geoparken, Vitenlaben, Telemark museum og Grenland 
Gjenbrukssenter
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1 Porsgrunn Kunstforening
2 Kafé K  /  Galleri Osebro
3 Something e l s e 
4 Galleri Oksen
5 Biblioteket
6 Kulturkontoret
7 Rådhusbakgården
8 Rådhusamfiet
9 Filmsentret Charlie
10 Sort & Blå scene
11 Dickens
12 Immanuelkirken
13 Friisebrygga mat & vin
14 Meierigården
15 Kreativ Fløy – Porselensfabrikken
16 Sailors
17 Sjøfartsmuseet
18 Grenland Friteater
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GRENLAND FRITEATER / 
HUKEN
 Fløgstad på Friteatret    20:00 

Grenland Friteater har gleden av å invitere 
til et møte med forfatter Kjartan Fløgstad. 
For teatret er dette et suverent forspill 
til Hotel Hertingen som får premiere 
på Friteatret 23.november. Grenland 
Friteaters nye forestilling er basert på 
Kjartan Fløgstads romaner. En aldri så 
liten smakebit fra forestillingen står også 
på programmet.

Arr. Grenland Friteater

FRIISEBRYGGA 
MAT OG VIN
 Knekkprosa med poetisk påfyll 18:00 

Velkommen til litterær bar ”Hallå Hallå!”
Byens forfattere og skribenter samler seg til litterær aften. 
Med rutete duker og egen bar har forfatterne ”kuppet” lokalet til 
litterært bruk. Poesi, prosa, kortprosa, knekkprosa, aforismer, og 
anekdoter - hva skrives i byens kriker og kroker?  Velkommen til å 
lytte, eller har du kanskje selv et dikt på innerlomma?

Arrangører: 
Mette Kristensen, Astrid Borchgrevink Lund og Hanne Christensen

14 15

Grenland Friteater

Hotel Hertingen
Urpremiere 23.november 
Spilles t.o.m. 4.desember. 
Friteatret i Porsgrunn. Alle dager kl.19.00

Bli med på en eventyrlig reise inn i Kjartan Fløgstads
mangslungne persongalleri.  

Det blir alvor og skjemt, sannhet og løgn og 
en hel masse sanger og musikk i den 
folkelige sjangeren - hentet fra  våre egen 
nære historie. Hele Friteatret, med 
tilstøtende hus og uterom tas i bruk. 

Grenland Friteaters stab, 
samt en rekke frilansmusikere 
og skuespillere er med. 

Regi ved Tor Arne Ursin
Musikk av Vidar Ytre-Arne

Forestillingen varer i 3 timer 
inkl. mat. Salg av øl og vin.
Pris kr. 380,-. 

Billetter selges på:
Servicesenteret, 
Porsgrunn kommune
www.grenlandfriteater.com
eller tlf. 35 93 21 00

annonse Friteatret Kulturnatta:annonse Friteatret Kulturnatta.qxd  21.09.2011  09:30  Page 1
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SAILORS
Byens kanskje mest ujålete møteplass? 

 Karaoke Fra 18:00 

 Live musikk Fra 22:00 

DICKENS
 Porsgrunnsquiz 19:00 runde 1  |  20:00 runde 2 

– test din kunnskaper om Porsgrunn. Egen kulturnattmeny.

 Kabaret Bukowski 21:00 

”Kabaret Bukowski” er 
basert på poesien til 
forfatteren Charles 
Bukowski.

Bli med inn i den 
alkoholiserte under-
grunnen på 50-tallet. 
Horer, fylliker, tapere 
og andre varme 
sjeler kommer til i et 
uhøytidelig og poetisk 
møte.

Vibeke Lie : skuespiller    Inger Anne Stavran : musiker. 

En Teater Porspero : produksjon

SORT & BLÅ SCENE 
 Honningbarna, dobbeltkonsert  20:00 og 23:59 

20:00   Fri aldersgrense 
    åpen for alle,
23:59   18 års grense

Honningbarna er mye mer 
enn et rockeband. Det er 
et rockeband som tør å 
mene noe. Fra et opprørsk 
ungdomsperspektiv 
stapper de låtene sine 
med skarpe og treffsikre 
skjenneprekener 
om det uforståelige 
voksensamfunnet. De 
setter fingeren på vestlig 
dobbeltmoral, statslederes 
feighet, de rike og 
mektiges løgn og bedrag, 
bekvemmelighetsapatiet, 
profitørers svikefulle 
krigføring og mye mer. 

Og de leverer det med en energi og et raseri  
som kun sinte tenåringer kan. 

Ikke medlemspriser eller forhåndssalg. 
Kulturnattbillett gjelder.

Arr: Rockeklubben i Porsgrunn.  

16 17
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RÅDHUSBAKGÅRDEN

 Samtidsdans og sirkustrupp  18:30 og 19:30 

“Korverket”
Grenland Dansekompani presenterer et utdrag fra den nye 
danseforestillingen ”Korverket”.

Koreografi: Tine Fossmo
Komponist: Espen Gjelstad Gundersen
Produsent: Springer Kulturstudio

“Gamle hits”
Teatertroppen Fratelli Gammelinni er en gammel sirkustrupp 
med glamorøs fortid.  I deres nye kritikerroste show møter vi  den 
smidige linedanseren, den hvite klovnen, loppesirkus, Augusto, 
sjongløren og Dverger (som er så store at det er en skam).

Skuespillere: Seniorer fra helse- og aktivitetssenteret i Porsgrunn.

En Teater Prospero produksjon.
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”KREATIV FLØY” PÅ 
PORSELENSFABRIKKEN
Inngang fra elvesiden  10.00 - 15.00 

 

 MARIETTE 

Mariette Røed Torjussen har drevet egen virksomhet i 16 år med 
skreddersøm av selskapstøy, kjoler, brudekjoler, hverdagsklær etc. 
I fjor lanserte hun det nye brandet MARIETTE som er for salg i 
atelieret på Porselensfabrikken.

Er du ute etter kjoler/antrekk som ikke alle andre har så er 
MARIETTE stedet for deg.
 

 Karistrikk 

Kari Hansen feirer i 2011 - 20 år som designer og produsent av egne 
modeller.
Mesteparten lages i tynne kvaliteter i garn fra Italia. 
Velkommen til utstilling og salg av blant annet kåper, jakker, skjørt, 
topper, kjoler, hatter, skjerf og mye ”one of a kind” modeller.

 

 ROMdesign/ galleriROM 

ROMdesign tilbyr kreativ interiørrådgiving  for private hjem og 
bedrifter/ virksomheter.  

ROMdesign selger også utvalgte interiørprodukter; brukt, redesign 
og ny design. 

galleriROM er et visningssted for kunst og interiør som drives av 
ROMdesign. Her vises kvalitetskunst fra profesjonelle kunstnere. 
I galleriROM vises for tiden malerier av Anne Valen Næss. 
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GALLERIER
 Galleri Oksen 11:00 – 18:00 

Liv Tangvald Utstillingsåpning  13:00

Vi ønsker velkommen til utstillingsåpning kl. 13:00 med Liv 
Tangvald Larsens fabulerende og fantasirike bilder.

Umiddelbart etter åpningen, inviterer vi barn fra 8 til 88 år til 
en liten «workshop» med Henriette Kværneng Johansen, som er 
uteksaminert fra Oslo Fotokunstskole.  Hun vil vise en morsom 
måte å lage trykk uten gift og kjemikalier.  Bildene kan stilles ut for 
salg i galleriet ut kvelden, og på den måten får publikum forsøkt 
seg som kunstnere og gallerister!

 Galleri Osebro 11:00-18:00 

Tore Juell  

Tore Juell er en figurativ maler av tradisjonsrikt og godt merke. 
Hans landskapsmotiver henter han fra hjemtraktene i Telemark, 
på Jomfruland og fra Marbella i Spania. Han ser på sine bilder 
som dagboksnotater fra en reise, eller en erindring fra en natur-
opplevelse. 

Håndverk av ypperste klasse og en egen evne til å leve seg 
inn i motivet har også ført til at han har blitt Norges mest 
brukte portrettmaler. Hans arbeider er innkjøpt av blant annet 
Nationalteatret, Det norske Storting og Regjeringsbygningen.

 Something e l s e 11:00-18:00

Else Ljådals atelier og galleri i Storgata 172a.  

Her skapes, vises og selges bilder innen teknikkene acryl,  
collage og foto.

Det nyeste hos meg er ”passeringsbilder” –  to bilder satt sammen 
på en ”plissert” flate,  slik at du ser ett bilde fra den ene siden og et 
annet fra den andre... 

Kom og se selv! 

 Porsgrunn kunstforening 11:00-18:00 

Hannalena Heiska (Finland) 

I den finske kunsteren Hannalena Heiskas malerier møter vi 
fabellignende hybrider, mellom menneske og dyr. I hennes 
kunstnerskap finnes en rekke referanser til film, kitsch, goth-kultur 
samt gatekunst og graffiti.

Workshop for ungdom 12:00-15:00

Kunsten til Hannalena Heiska 
er rammen og inspirasjonen for 
denne workshopen. For deg som 
liker å tegne / male / spraye….  
Veiledere er kunststudent 
Stine Hartvigsen og en lokal 
gatekunstner.  

Gratis og kun 12 plasser.   

Påmelding:
a-rishov@online.no  / 
99 32 99 69

Hannaleena Heiska
Against The Tide  
(In The Arctic World)-2009
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KultuRnAttA  
I PORSGRunn! 
 Lørdag 5. november kan du som publikum velge blant nesten  
 40 arrangementer i Porsgrunn.  Her er det noe for alle! 

 Kjøp kulturnattbilletten (se baksiden) og støtt opp om  
 kulturnatta og alle arrangørene.

 Kulturnatta blir til takket være: Porsgrunn bibliotek, 
 Grenland Jazzforum, Galleri Oksen, Immanuelkirken, Filmsentret 
 Charlie,  Porsgrunn kunstforening, Galleri Osebro, kulturskolen, 
 Someting e l s e , Mariette Design, Karistrikk, galleriROM/
 ROMdesign, Vitenlaben, Geoparken, Telemark museum, 
 Porsgrunn videregående skole v/ media og kommunikasjon, 
 Grenland gjenbrukssenter, aktivitetssenteret i Meierigården, 
 Sailors, Dickens, Grenland Friteater, Friisebrygga mat & vin, 
 Kafé K, Tom Løberg, skoler, barnehager, Rockeklubben i Porsgrunn, 
 Teater Prospero, Frattelini Gammelini, Mette Kristensen, 
 Hanne Christensen, Astrid Borchgrevink Lund, Fanny Gjestland, 
 Fremtidens byer, Barnas Fredspris, Porsgrunn gospelkor, 
 kvartett fra Porsgrunn Janitsjar, Elisabeth Barwald, 
 Kunstverkstedet, Bjørn Bremdal, Leif Haugen, 
 Porsgrunn kommune v/ kultur, idrett og fritid,  
 byutvikling og bydrift. 

 Vi sier tusen takk til alle bidragsyterne 
 og god fornøyelse til publikum. 

 Vennlig hilsen  

 Gina Winje  Karen Dalevoll  
 Kultursjef  Prosjektleder  

 Porsgrunn kunstforening 16:00, 17:00 og 18:00   

Premierevisning: Tom Løbergs nye kortfilm

”The Way You Turn My Head”

Visninger 16:00, 17:00 og 18:00

”The Way You 
Turn My Head” er 
Tom Løbergs nye 
kortfilm. Stian 
Sandersen har 
hovedrollen i en 
fragmentarisk 
skildring av en 
person som ikke 
er helt den man 
skulle tro han er... 

Ellers medvirker Malin Bratlie, Vibeke Lie, Rikke Runde, 
Dominique Hardy and Lene Kleven.

Musikalsk bearbeidelse ved Jan Wilhelm Fines.

Tom Løberg 
er forfatter og 
filmskaper, bosatt 
i Porsgrunn. Han 
har deltatt på 
flere nasjonale 
og internasjonale 
festivaler med 
sine filmer og 
videoarbeider. 



Kulturnattbilletten
En felles kulturnattbillett gir deg tilgang til 
alle arrangementene (så lenge det er plass) 
og selges på arrangementsstedene.  

Se etter dette symbolet:  

Pris:
Voksne kr 100,- 
Barn kr 50,-

noen arrangementer er gratis. 
Vær tidlig ute, det kan bli fullt enkelte steder.

Kart over spillestedene finner du 
i midten av dette heftet :-)

Følg kulturnatta på facebook og 
www.porsgrunn.kommune.no

Kulturnatta er støttet av:
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