
Lørdag 5. mars kl. 14.00 
Foredrag: ”Hundre kvinner”
Foredrag om dokumentasjonsprosjektet og boka ”Hundre 
kvinner” ved redaktør Kari Sommerseth Jacobsen, tidligere 
direktør ved Kvinnemuseet.
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

Torsdag 10. mars kl. 19.00 
Utstillingsåpning: ”Salmesang”
Salmekveld i Alstahaug kirke i samarbeid med Alstahaug 
menighet, og åpning av utstillingen ”Salmesang”, basert på 
Alf Knutsens bok med samme tittel. Alf Knutsen deltar. 
Gratis inngang. 

Søndag 20. mars kl. 12.00-16.00
Barnas museum: Påskeaktiviteter 
Lær om påsketradisjoner, lag din egen påskepynt og gå på 
jakt etter ulike påskesymboler i museet.
Åpent verksted - kom når du vil, ingen deltakeravgift. 

Lørdag 9. april kl. 14.00
Utstilling: ”La de små barn komme inn”
Kunstner Vibeke Steinsholm viser sin utstilling i 
Alstahaug kirke. Utstillingen er åpen kl. 11.00-17.00, 
åpent intervju med kunstneren kl. 14.00. 
Gratis inngang.

Søndag 10. april kl. 12.00-16.00
Barnas museum: ”...fuld af iidel sang”
Kan vi lese en sang ut fra et enkelt bilde? Tegn din egen 
sang og gå på jakt etter sanger i museet. Barn som ikke kan 
lese og skrive bør ha med seg en voksen hjelper.
Åpent verksted - kom når du vil, ingen deltakeravgift. 

Torsdag 14. april kl. 19.00 
Foredrag: ”Pynted og staffered”
Seksjonsleder Arthur Tennøe fra Nasjonalbiblioteket 
om forfatterportretter og imagebygging fra Dorothe 
Engelbretsdatter og Petter Dass til våre dager.  
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

Mandag 1. februar kl. 19.00
Konsert: Trio Nevado
Skuespiller og sanger Nina Bendiksen byr sammen 
med gitaristene Matias Romero og Torbjørn Sandvik 
på gitarbasert tango og folklore fra Rio de La Plata. 
Servering av tapas.
Inngang kr 200,-. Kr 350,- inkl. tapas. 
Tapas må forhåndsbestilles. 

Søndag 7. februar kl. 12.00-16.00
Barnas museum: ”Fastelafvens søndag”
Lag ditt eget fastelavensris og gå på ordjakt i museet.
Åpent verksted - kom når du vil, ingen deltakeravgift. 

Torsdag 11. februar kl. 19.00 
Foredrag: ”Stilhistorie og konservering”
Foredrag om stilhistorie og konserveringsarbeid utført 
på Alstahaug, ved teknisk konservator Heinz Kusch fra 
Nordland Fylkeskommune. 
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

Lørdag 20. februar kl. 14.00 
Foredrag: ”RePetter”
Formidlingsleder Johanne Markvoll ser på hvordan 
tekster av Petter Dass gjennom gjendiktninger og 
språklige tilpasninger har blitt en del av salmesangen og 
populærkulturen i Norden de siste 150 år. 
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.

 

Fredag 4. mars kl. 12.00 
Kåserikafé: ”Historiearbeid i Alstahaug - hvor går vi?”
Leder i Alstahaug historielag, Helge Møller, deler sine 
tanker om det lokalhistoriske arbeidet i Alstahaug 
kommune.
Gratis inngang. 

Fredag 15. april kl. 12.00
Kåserikafé: ”Glimt fra gardshistoriearbeidet i Vefsn”
Bygdebokredaktør Knut Skorpen kåserer om arbeidet 
med gardshistorie i Vefsn, fra funnet av Norges eldste 
ski til den siste kjente bruk av gapestokk.
Gratis inngang.

Lørdag 30. april kl. 14.00 
Utstillingsåpning: ”Å vende tilbake”
Åpning av Toril Bonsaksen utstilling av figurative 
bestikkobjekter og smykker fra fjæra. Gjennom et 
”fugleperspektiv” fortelles historier om livet, reiser og  
om å vende tilbake.
Gratis inngang på åpningsdagen.

Fredag 6. mai kl. 12.00
Kåserikafé: ”Her have de Lunder sin fælles Paulun”
Torgrim Olaisen kåserer om Lundefugltradisjonen og 
Lundkommardagen på Lovund. 
Gratis inngang.

Søndag 8. mai kl. 12.00-16.00
Barnas museum: ”Allehaande Fugler og flyvende Dyr”
Sammen med kunstner Toril Bonsaksen bygger vi fuglehus 
med gjenbruksmaterialer og en skulptur i landskapet. 
Åpent verksted - kom når du vil, ingen deltakeravgift.
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6. - 10. april, i Alstahaug kirke 
La de små barn komme inn 
Kunstutstilling som berører tema rundt overgrep 
mot barn.

 Kunstner Vibeke Steinsholm benytter seg av  
klassiske tekstile og kvinnelige uttrykk som 
broderi, bevikling, søm, strikking og papirklipp. 
Sammen med collager blir dette til en ekspressiv, 
dypt smertelig men også en var og sanselig 

beskrivelse av et barneliv et sted i Helgelands øyverden.

Steinsholm har valgt å vise utstillingen i kirkerom for å 
berøre emnets problematikk i en kirkelig sammenheng.  

Utstillingen er åpen for publikum lørdag 9. april 
og søndag 10. april kl. 11.00-17.00. Skoletilbud 6.-8. april.
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Program  
vår 2016

Åpningstider 2. februar - 14. juni: 
Tirsdag-fredag: 10.00-15.30 (kafé 15.00)
Lørdag-søndag: 11.00-17.00 (kafé 16.30)

Mandag stengt 

www.petterdass.no /// telefon: 75 11 01 50

Samarbeidspartner:

Har du årskort eller kulturkort?
Det gir rabatt eller gratis inngang på våre arrangement.

Årskort voksen kr. 350,-. Årskort honnør kr. 250,-.

Husk at Nordland fylkes kulturkort for unge og kulturkort 
for Trivselsledere gir samme fordeler som årskort.

1. februar - 6. mars: 
Stille musikk
Det muntlige var det vanlige. I flere tusen år 
var skrift noe spesielt. Fortellinger skulle høres 
og huskes, og musikk skulle oppleves med 
hele kroppen. Lenge hang derfor litteratur og 
musikk sammen, og i muntlige kulturer gjør 
de det fremdeles. Først fra 1700-tallet gjorde 
skriftkulturen det vanligere å lese ”stille”.

Denne temautstillingen fra Ivar Aasen-tunet forteller 
om hvordan musikken fremdeles er muntlig, mens 
diktekunsten har blitt skriftlig. 
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10. mars - 24. april:
Salmesang
I den nye norske salmeboka finner vi salmer 
fra alle tider; teksten til den eldste ble skrevet 
på 300-tallet, og de nyeste er sanger fra det 
21. århundre. Gjennom lyd, bilder, tekst og 
gjenstander forteller utstillingen om mangfoldet 
blant salmene. Utstillingen bygger på en del 
av de utvalgte salmene i Alf Knutsens bok 

Salmesang, og viser også et utdrag av Rolf Jørgensens 
illustrasjoner til boka. Utstillingen er produsert av 
Petter Dass-museet.
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Utstillinger

30. april - 5. juni: 
Å vende tilbake
Kunstner Toril Bonsaksen er på vei tilbake etter 
å ha levd over halve livet utenfor Helgeland. 
Hennes utstilling handler om å være på reise 
og om å vende tilbake. Utstillingen består av en 
kombinasjon av figurative bestikkobjekter og 
smykker fra fjæra.
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Petter Dass-dagene
16.– 19. juni er det igjen tid for å la Petter Dass-dagene 
sette farge på tilværelsen. Temaet for festivalen i 2016 er 
Moselovens andre bud: “Du skal ikke misbruke Guds navn”. 
Temaet knytter vi opp til ytringsfrihet og vår tids tabuer; 
Hva kan vi ytre? Hvem kan ytre hva? Hvem snakker for  
“de stemmeløse”?

Tore Renberg er festivalforfatter i 2016. Han skal holde 
prolog på åpningsdagen og delta på bokbad, hvor han 
forteller om sitt omfattende forfatterskap. 

Håkon Gullvåg er årets festivalkunstner. Gullvåg er en av  
Norges fremste samtidskunstnere. Han er kjent for sine 
mange særegne portretter og har også de siste 20 år  
profilert seg innenfor kirkekunst og billedkunst med  
religiøse motiver. Gullvågs utstilling er sommerens salgs-
utstilling i prestegården. 


