
16.00   
FRYDENBORG-
SENTERET   
Underholdnings-
vogna tjuvstarter tra-
disjon tro Kulturnatta 
på Frydenborg-
senteret med sin for 
året nye forestilling 
"På en grønnmalt 
benk". Benedicte 
Barra og Anette 
Waaler sjarmerer alle med musikalske høydepunkt og  
allsang.  
 
RISØRHUSET  Cosplay-Con! Cosplay er rollespill hvor det 
å kle seg ut i kostymer og med sminke er tingen. Det er 
populært blant mange ungdommer. Denne kvelden til-
rettelegger vi for et eget Cosplay-treff i Risørhuset. Noen 
av ungdommene vil kunne lage sminke til nysgjerrige barn 
og andre ungdom som stikker innom kulturhuset denne 
kvelden.  
 
RISØRHUSET   
Trommeforestilling for  
barn (ca 4-9 år). Kirsten 
Hirte-Milkereit – eller 
"Klovnerina" – er tilbake på 
Kulturnatt for å underholde 
de minste. Denne gangen 
med en interaktiv forestilling 
hvor barna er helt med. De  
får spille i vei på hver sin 
tromme! Det er begrenset 
plass. Vi legger derfor ut  
egne gratisbilletter onsdag 24 april i biblioteksskranken. 
30 barn pr forestilling. Forestilling kl 16.00 og 17.00.  
Forestillingen varer i 30 min. På scenen i Inger Johanne. 
 

16.30  
RISØRHUSET  Ungdomsdebatten: Trenger ungdommene 
i Risør et eget ungdomshus? Hva slags tilbud trenger ung-
dommene? Til å debattere: lokalpolitikerne og ungdoms-
hus-tilhengerne Magnus Stø Kittelsen (Frp) og Vanja 
Egeland (FAU-leder), idrettslivets og økonomiens tals-
mann Thomas Axelsen. Skate-ungdom Ketil Thorvaldsen 
(17) samt ungdomsteater-ungdommene Fredrik Paulsen 
(17) og Ihne Johansen (18) I Litteraturrommet (bibliotek). 
 

17.30  
RISØR KIRKE  Åpning av årets Kulturnatt!  
Ordføreren åpner og 
kammermusikkfesten 
presenterer litt av sitt 
program. Pianisten 
Ingrid Andsnes har 
tatt publikum med 
storm både nasjonalt 
og internasjonalt.  
Hun kommer til Risør 
Kammermusikkfest  
i juni, men gir oss en 
forsmak i kveld med en liten mini-konsert. Helge Jordal er 
kjent for de fleste. Han framfører sin helt spesielle versjon 
av det kjente lyrikk-stykket Terje Vigen. Begrenset antall 
plasser, "førstemann til mølla" prinsippet gjelder! 
 

18.45  
GALLERI NYLUND LARSEN  Utstillingsåpning NORSKE 
HEMMELIGHETER, Cathrine Louise Finstad. 

 
KUNSTPARKEN   
Åpent atelier 2. etasje Kunst-
parken. Kunststipendiat/festival-
kunstner Terje Vestervik åpner 
atelieret sitt og kan fortelle litt om  
sitt arbeid.  

(Coveret på dette programheftet er laget av Terje og  
illustrerer noe av hans humor: – Måker er individualister 
som "skal-ha-skal-ha". Derfor har jeg stor glede av å  
framstille et par kjærlige måker, sier Terje.) 
 
KUNSTPARKEN  Underholdningsvogna underholder 
igjen, denne gangen inne i Kunstparken – med en for året 
ny forestilling "På en grønnmalt benk". Sjarmerende 
potpurri av musikerslagere, lett og livlig. 

Vi er så heldige å få komme inn hos et par hyggelige 
folk i de to omdiskuterte områdene Tangen og Flisvika 
(se kart). Husvertene serverer kaffe og kringle og  
forteller kort om huset og stedet: 
Olav Njaastad i Steinramla 8 åpner døren inn til seg og 
lar Kulturskolen spille en minikonsert. 
Søs og Tom Nysted i Tangengata 24 åpner døren inn til 
seg og lar Kulturskolen spille en minikonsert. 
Cesilie Janette og Rolf Borge i Tangengata 49  
(oppmøte hovedinngang 1 etg) åpner døren inn til seg  
og lar Madrigale synge og skape god stemning. 
 

SEILET   
Norges mest kjente kunst- 
historiker Tommy Sørbø 
holder et foredrag om  
"vår egen" Harriet Backer  
(i samarbeid med Folke- 
akademiet). Musikalsk innslag 
av Andreas Halvorsen 
Eriksen. 
 
 
 

19.45  
BRYGGA  Victor Norman varmer opp før Kulturdebatten 
og forteller fra Risørboka, om kultur i Risør sett fra et  
historisk perspektiv. 
 

20.00  
BRYGGA  Den store kulturdebatten! I vinter har kultur-
debatten rast i Aust-Agder blads spalter. Trenger vi kunst-
satsingen, Kunstparken eller satsingen på kultur i det hele 
tatt? Har kultur noe med næring å gjøre, er det for alle  
og hva er Risør med – og evt uten – kulturen? Hvordan 
kan kultur brukes (bedre) i stedsutvikling, næringsutvikling 
og utvikling av livskvalitet for fastboende og besøkende? 

I panelet sitter ordfører-utfordrer Kai Strat (H) som har 
ytret seg kritisk til kunstpark og stipend, tidligere avis-
redaktør Oddvar Mykland og Kamilla Solheim som er  
ny kommunalsjef for området "samfunnsutvikling".  
Vi vet dessuten at det sitter kompetente og taleføre 
tilhørere på første benk.  
 
SKANSEN  Diskotek for ungdom på Scenehuset.  
 
PETERHEAD BAR  Quiz. 
 
HUKKEN  Akustisk minikonsert med Mats Engkvist 
som lanserer plate med selvskrevet materiale. 
 

21.15  
RISØR HOTEL  
Erlend Ropstad 
(solo). Etter at 
Erlend Ropstad 
slapp sitt album 
Brenn siste brevet 
i vinter har det 
vært en sammen-
hengende jubel-
turné, med 
strålende kritikker, konserter og TV-opptredener. Det er 
vel fortjent - for det er sterke låter med ømme tekster  
som virkelig er verdt å lytte på. 
 
KUNSTPARKEN  Robert Løkketangen og Olaf Moen 
spiller utvalgte låter med den uvanlige kombinasjonen av 
gitar og langeleik!  

 22.15  
PÅ PLENA FORAN KUNSTPARKEN  Rollers spiller  
konsert i teltet foran Kunstparken som kveldens 
høydepunkt før nachspielet. Det blir en hyllest til Pink 
Floyd, så her er det bare å nyte. Blir det dårlig vær trekker 
vi innendørs... Arnfinn Strands "spektakulære nattmat" 
selges for kr 120,-. 
 
RISØR HOTEL  Quip Azure spiller konsert (i samarbeid 
med Risør Jazzklubb). 
 

23.15  
KUNSTPARKEN  Poetisk nachspiel.  
Vi holder det gående utover natta med lyrikk, musikk og 
fest. Globetrotteren, forfatteren, kunstneren MiRee 
Abrahamsen og musiker Arne Kjelsrud Mathiesen (kjent 
fra band som Heroes&Zeros, I was a king mm) åpner årets 
poetiske nachspiel med samarbeidsprosjektet Ulyd i poesi. 
De presenterer materiale fra en kommende utgivelse. 
Arne akkompagnerer og DJer videre utover kvelden når vi 
blant annet får lyriske salver fra vår egen rådmann Trond 
Aslaksen, litteraturkritiker og forfatter Mari Nymoen og 
avisredaktør Lars Taraldsen.  

Dette er kvelden det også er rom for en del overraskelser, 
gamle og nye navn. Kjenner du på kallet? Har du et dikt 
eller en sang på lur? Natta er ennå ung – det er bare å ta 
med seg det siste påfyllet på vei inn i de smale timer... 
Sverre Aukland leder kvelden/natta med myndig og 
mandig mojo...

PROGRAM
KULTURNATT 26. APRIL 2019

Alle arrangementene er gratis hvis ikke noe annet er oppgitt,  
og åpent for alle så lenge det er plass. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.   
Kulturnatt-komiteen: Anita Thorbjørnsen, Kristofer Torkildsen, Rune Hansen, Marita Thomseth,  

Ola Sigmundstad, Martin Aanonsen, Ole Henrik Grønn og Torolf E. Kroglund. 
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Risør kommune og Nettverket for nordiske trehus-
byer inviterer til SEMINAR 25.-26. APRIL   

Næring og utvikling i verneverdig 
trehusbebyggelse. 
 
25. APRIL KL 16.30 I RISØR R ÅDHUS :  
DEBATT  – åpen og gratis for alle. 
 
Er bruk det beste vern? Må vi (også) videreutvikle, 
ikke bare bevare/konservere? 
Debattanter:  «Verne-aktivist» Else "Sprossa" Rønne-
vig, Jan Egil Løvdahl – arkitekten bak bl.a. Holmen i 
Risør, Michael Fuller-Gee – byplanlegger i Arendal og 
Tanja Røskar – tidligere byantikvar i Risør/Kragerø.  

 Se eget programhefte og nordisktreby.org
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1    Risørhuset 

2    Skansen 

3    Kunstparken 

4    Risør kirke 

5    Seilet                                                

6    Galleri Nylund Larsen 

7    Brygga Restaurant og Pizza 

8    Hukken                                           

9    Peterhead bar 

10   Risør Hotel 

OVERSIKTSKART KULTURNATT RISØR 2019

FRA MYGG TIL MUS  
prosjektrommet, Kunstparken   
Fluefiskerne Ola Steen, Olav Thomassen, 
Stig Østerholt, Lasse Gunnarstuen og 
Per Christen Andersen viser fluebinder-
kunstens tradisjonelle og personlige 
kreative uttrykk i en særegen utstilling 
i prosjektrommet i Kunstparken. 

Årets kunststipendiat TERJE VESTERVIK  
har åpent atelier kl 18.45 og ved ønske  
utover kvelden.

RISOR 
HOTEL
hotellet på bryggekanten

Gymnaset Kafé
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http://www.facebook.com/kulturnattrisor/

RISØR 
KULTURNATT

26. APRIL 2019

16.00-03.00
GALLERI  
NYLUND LARSEN   
har utstilling som åpner kl 18.30 
med Cathrine Louise Finstad. 
NORSKE HEMMELIGHETER er  
et kunstprosjekt som har over  
100 000 følgere på Instagram –  
vi får vite litt om hemmeligheten 
bak det.  
www.norskehemmeligheter.no

– DAGEN DERPÅ KL 11.00 . . .  
Frokostpakke med musikk på Brygga Restaurant og Pizza. 
Her får du en behagelig jazz-konsert med Espen Larsen Trio 
og god mat en lørdagsmorgen. 150,- kr for både konserten  
og maten.
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TANGENGATA 24  

TANGENGATA 49 

 Flisvika  

10

STEINRAMLA 8 

OLE BRODERSEN i galleriet,  
Kunstparken  
Fjorårets kunststipendiat Ole Brodersen sin 
stipendiatutstilling "Flyt" henger i galleriet.  
En av Oles arbeidsmetoder går ut på å  
gjennomføre fotograferingen på en slik måte  
at en uforutsigbar romlig utvikling kan fanges.  
Han introduserer forskjellige objekter; flåter,  
lys, drager, seil etc. som får drive fritt i løpet  
av en eksponering. Påvirket av bølger og vind 
tegner de ut dynamikken i et landskap som er 
uobserverbar for oss.   

Resultatet er en 
materialisering av  
de fysiske kreftene 
i aksjon. De er ikke 
bilder av landskapet, 
men heller spor av 
dets bevegelser.
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