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A-031 Muren – et renessanse  
 festlokale, Norges eldste  
 butikklokale, og i dag også 
 Buekorpsmuseum
Museet har utstilling om Muren, hvor Christopher 
Harris vil være vår omviser. Den fredete «Muren» 
er et av Bergens to renessanse bygninger som 
ble bygget på 1560-tallet. Harris vil ta oss med i 
bygningens spennende historie, som også er utgitt 
i bokform.

Tid: Mandag 26. september kl 12   Fremmøte: Buekorpsmuseet i Muren, Muralmenning
Pris: 150 for medlemmer, kr 200 for andre   Påmeldingsfrist: 22. september
Ansvarlig: Litteratur- og lyrikkgruppen

A-032 Ein våg me veit um
Vi inviterer til litterær utflukt til Mjøsvågen på Osterøy. Geir Kleiveland, som har skrevet 
bok om Mjøsvågen møter oss ved Osterøybroen. Han vil fortelle oss om livet ved Mjøsvå-
gen, og spesielt om de mange næringsgrenene. Fra gammelt av var der mange som drev 
med bygningsarbeid. Senere kom andre yrker til. Her var garvere, fargere, skreddere, 
skomakere, metallarbeidere og tekstilprodusenter, for å nevne noen. Etter en vandring i 
Mjøsvågen blir det enkel lunsj på Fjordslottet.

Tid: Tirsdag 27. september kl 10 til ca. kl 15   Fremmøte: Blomsterpaviljongen, 
Bergen Storsenter (Bystasjonen)  Pris: kr 800 for medlemmer, kr 900 for andre.
Ansvarlig: Litteratur- og lyrikkgruppen

Litterær høstfestLitterær høstfest
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A-035 KUSMA OG KRAMELLER; om oppvekst i etterkrigstidens Bergen 
Stig Holmås vil kåsere og lese fra sitt forfatterskap. Foruten dikt, noveller, romaner og 
sakprosa for unge og voksne, har Holmås også skrevet skuespill og vært tekstforfatter til 
flere musikkspill, kabareter og revyer, bl.a. for ”Kvinner på randen”. Hans bøker er over-
satt til en rekke språk.

Tid: Torsdag 29. september kl 12
Fremmøte: Gimle, 2. etasje. Inngang fra 
Kong Oscarsgate
Pris: kr 175 for medlemmer, kr 250 for andre
Påmeldingsfrist: 22. september
Ansvarlig: Litteratur- og lyrikkgruppen

A-033 Konsert med Bryggesjauerne fra Dokkeskjærskaien
Bryggesjauerne fra Dokkeskjærskaien e’ en gjeng muntre kjuagutter me’ glimt i øge (som seg 
hør og bør). De består av gamle buekorpsgutter som ønsker å ta vare på Bergens sterke sang- 
tradisjoner. Sønger også litt ”Irish Trad” samt en strilevise eller tre. I 14 år  har de spellt rundt 
om. Både i smitt og smau og på en del av byens scener etter hvert. Samt nokken gjesteopptre-

dener ute på landet. Alt sammen 
på dugnad. De legger opp te’ høy 
allsang faktor med stemningsska-
pende gamle kjente klassikere. Og 
også ett og annet ukjent snadder.  

Tid: Onsdag 28. september kl 19
Fremmøte: Nordnes Bydelshus
Pris: 200 for medlemmer, kr 250 for andre
Påmeldingsfrist: 22. september
Ansvarlig: Visegruppen

Fo
to

: C
ar

l-Å
ke

 K
ar

lss
on

Fo
to

: E
iv

in
d 

Se
nn

es
et



4

Høstkatalog 2022

Påmelding til arrangementer
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Bergen Kulturforum er en ideell kulturorganisasjon som ble stiftet 1. oktober 1999. 
Organisasjonen har som formål å gjøre kulturverdiene tilgjengelig for oss alle.   
Som du vil se av katalogen, arbeider vi på en rekke områder innenfor sang, musikk, 
gammeldans, turer, reiser m.m.  Organisasjonen bygger på individuelle medlemmer.
Vi ønsker deg velkommen til deltagelse på våre arrangementer, som er åpne for alle.  
De som er medlemmer av Bergen Kulturforum, får det til en litt rimeligere pris.   
For oppdatert informasjon henviser vi til vår hjemmeside:

www.bergenkulturforum.no

Velkommen til arrangementene!

Til arrangementer må du være påmeldt av hensyn til  begrensninger av antall 
personer og uforutsette hendelser. Oppgi navn, telefonnummer og evt. e-postadresse 
og om du er medlem.

Påmelding til:
post@bergenkulturforum.no eller ring i kontortiden mobil 948 28 298
Kontortid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00-13.00

Kontant betaling ved frammøte eller VIPPS til vårt nummer: 560992 (gjelder ikke 
Cinemateket på Verftet) 

NB!! KONTORET ER STENGT  MELLOM JUL OG NYTTÅR.

Vi sender ofte ut informasjon på e-post eller SMS, og dette får ikke de  
medlemmene som ikke har registrert e-postadresse eller mobiltelefonnr.

Grasrotandelen
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi  
5 % av spilleinnsatsen direkte til et lag eller forening. Nå er også Bergen Kulturforum 
kommet med under denne ordningen. Dette betyr at neste gang du spiller hos Norsk 
Tipping, så husk å gi beskjed til kommisjonæren at du ønsker at Bergen  
Kulturforum blir mottaker av din grasrotandel.

Bergen Kulturforum har organisasjonsnummer. 982 123 348
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På denne side finner du alle arrangementene 
oppført med dato og klokkeslett:

A-026 Fredag 19. august kl. 12.00 Åpent hus side 28
A-036 Mandag 22. august kl. 12.00 Oppstart av koret, Nordnes Bydelshus side 6
A-024 Tirsdag 30. august kl. 9.00 Dagstur til Skjerjehamn og Byrknesøy side  15
A-025 31. august–4. september Tur til Finland side  16 

August

A-028 Tirsdag  6. september kl. 12.00 Byvandring Nygård - Møhlenpris side  14
A-027 Fredag 9.–13. september Busstur til Olden, Briksdalen m.m.  side  16
A-030 Onsdag 14. sept. kl. 11.00 Kino: Breakfast at Tiffany’s side  8
A-029  Torsdag 15. sept. kl. 8.00 Dagstur til Flåm side  19
A-031 Mandag 26. sept. kl. 12.00 Muren – et renessanse-festlokale side  2
A-032  Tirsdag 27. sept. kl.10.00 Litterær utflukt til Mjøsvågen, Osterøy side  2
A-033 Onsdag 28. sept. kl. 19.00 Bryggesjauerne fra Dokkeskjærskaien side  3
A-034 Torsdag 29. sept. kl. 19.00 Teater: Den 25. timen side  11
A-035 Torsdag 29. sept. kl.12.00 Kusma og Karamell v/Stig Holmås  side  3

September

A-039 Tirsdag 4. okt. kl. 19.00 Teater: Peer Gynt side 12
A-048 Tirsdag 18. okt. kl. 13.00 Allsang, Nordnes Bydelshus side 6
A-037 Onsdag 19. okt. kl. 11.00 Kino: Das Boot side 9
A-038 Tirsdag 25. okt. kl. 12.00 Nobelprisen i litteratur, høstens bøker side 7

Oktober

A-049 Tirsdag 8. nov. kl. 13.00 Visegruppen inviterer til formiddagsdans side 6
A-040 Onsdag 16. nov. kl. 11.00 Kino: Some like it hot side 10
A-041 Tirsdag 22. nov. kl. 12.00 Gjennom smitt og smau på Fjellsiden side 7
A-043  Lørdag 26. nov. kl. 12.00 Juletradisjoner v/Egil Ertresvaag side 14

November

A-044 Torsdag   1. des. kl. 19.30 Teater: Come from away side 13
A-042 7.-9. desember Julemarked og julebord på Oset, Golsfjellet side 20
A-045 Onsdag 14. des. kl. 11.00 Kino: En spesiell dag side 10
A-046  29. desember-1. januar 2023 Nyttårstur til Storefjell, Gol side 21

Desember

Orkenøyane og Shetland  side 22
Wien, Salzburg og Bratislava  side 23
Tur til Gardasjøen og nattoperaen i Arena di Verona side  24
Tur Vauldalen og Røros med det historiske musikkspelet  Elden 29. juli til 3. august 2023 side 25
Tur til Stavanger og Flor og Fjære 12. juni 2023  side 26
Gammeldansgruppen  side 15

Presentasjon av turer som kommer i 2023
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Kor og sanggrupper
A-036  De lystige seniorer  
Første øvingsdag for koret er mandag den 22. august fra kl. 12.00-14.00. Vi har øvinger i 
Nordnes Bydelshus på klosteret mandager fra kl. 12.00-14.00 under ledelse av vår dirigent 
Helge Riise. 

Program for koret vil blant annet være julesanger i Fensal i forbindelse med BKF sitt jule-
møte lørdag den 26.november. Det tas sikte på flere konserter, muligens i samarbeid med 
andre kor. Nærmere opplysning får du på SMS. Nye medlemmer (spesielt menn) ønskes 
velkommen!

Tid:  Mandag 22 august kl 12.00-14.00  
Sted: Nordnes Bydelshus

Vi ønsker gamle og nyemedlemmer
velkommen !

A-049  Bli med på formiddagsdans 
Visegruppen inviterer til formiddagsdans i Nordnes bydelshus. Åsalåten Toraderlag gir oss 
behagelige danserytmer, vals, tango, polka, swing og en og annen reinlender med innslag av 
allsang. Det blir også anledning å bare nyte musikken. Dette gjør godt for kropp og sjel.  
Velkommen!

Tid: Tirsdag 8. november kl 13 
Sted: Nordnes bydelshus
Pris:  kr 150 for medlemmer, 
  kr 200 for andre
Påmeldingsfrist: 7. november
Ansvarlig: Visegruppen

Visegruppen
A-048  Allsang 
Allsang med vår populære dirigent 
Helge Rise. Visegruppen inviterer til 
allsang, og denne gangen er ikke noe 
unntak. Bli med å syng!

Tid: Tirsdag 18. oktober kl. 13.00 
Sted: Nordnes bydelshus
Pris:  Kr 150 for medlemmer, kr 200 for andre
Ansvarlig: Visegruppen
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Tid: Tirsdag 25.10   kl. 12.00 
Sted: Peisestuen, Dankert Krohn, Strømgaten 1
Pris: kr. 150 for medlemmer, kr. 200 for andre
Ansvarlig: Litteratur- og lyrikkgruppen

A-041  Gjennom smitt og smau på Fjellsiden – en illustrert rusletur 
 gjennom gamle gater og smug
Buekorpsforfatter Jostein Sørensen vil i sitt kåseri ta 
tilhørerne med på en flanerende ferd i en av Bergens 
eldste bydeler, hvor vi får høre om dagliglivets sorger og 
gleder, de mange butikkene på nær sagt hvert et hjørne, 
om barns lek i gatene, om hele strøkets buekorps  Fjel-
dets Bataljon, og mere til.  Foredraget vil bli ledsaget av 
et unikt billedmateriale.

Tid: Tirsdag 22.11 kl. 12.00 
Sted: Buekorpsmuseet
Pris: kr. 150 for medlemmer, kr. 200 for andre
Ansvarlig: Litteratur- og lyrikkgruppen

Litteratur- og lyrikkgruppen
A-038  Nobelpisen i litteratur, høstens bøker
Abdulrazak Gurnah er en tanzaniansk forfatter og litteraturkritiker som  ble tildelt Nobel- 
prisen i litteratur i 2021. Elna Nilsen vil kåsere om  Gurnah som fikk Nobelprisen for 
«kompromissløst og med stor medfølelse å ha gjennomlyst kolonialismens virkninger, 
flyktningens skjebne i kløften mellom kulturer og kontinenter.» Det er en tradisjon i god tid 
før jul at Elna Nilsen gir oss en orientering om årets nye bøker og dele sine leseopplevelser 
med oss. Hvis noen av de fremmøtte har en spesiell bok de vil anbefale, er gruppen glad for 
innspill og vil gjerne høre om den.
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Filmvisning i Cinemateket 
Synes du veien er lang til USF? Når du står på Tor-
gallmenningen vandrer du opp Markeveien, videre 
inn i Klostergaten til Nordnes bydelshus ved Kloste-
ret. Du holder til venstre for Klostergaten og rusler 
videre langs den flotte rekken av eldre velstelte hus. 

Forbi Vestre Holbergsallmenning, forbi Strangebakken, forbi Strangesmauet og fram 
til Verftsbakken. Følg bakken, som har rekkverk, ned til Kjødehallen, fortsett rett 
fram og du er på kulturhuset USF Verftet. Det er ikke langt.

A-030  Breakfast at Tiffany´s 

Regi: Blade Edwards, USA, 1961. Engelsk tale, norsk tekst, farger, 1 t 55 min.

Navnet Audrey Hepburn er blitt synonymt med Holly Golightly etter filmatiseringen av 
denne strålende romantiske komedien basert på Truman Capotes bestselger. Holly er en 
sjarmerende eksentrisk New York City playgirl som har bestemt seg for å gifte seg med en 
brasiliansk millionær. George Peppard spiller naboen hennes, en forfatter som ”sponses” 
av den velstående Patricia Neal. Å gjette seg til hvem som er den rette mannen for Holly er 
lett. Å se hvordan romantikken blomstrer er en av de varige gledene ved denne filmperlen 
med Henry Mancinis Oscar-belønnede musikk og den Oskar-belønnede Mancini-Johnny 
Mercer-sangen ”Moon River”.

Museum – Kino – Teater og Gallerivirksomhet

Tid: 14. september  kl. 11.00 
Sted: Cinemateket, Kulturhuset USF, Verftet
Pris:  kr. 100 for medlemmer , - kr. 150 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: Tirsdag 13.september
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet
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A-037  Ubåten (Das Boot) 
Regi: Wolfgang Petersen. Tyskland 1981. Tysk tale, norsk tekst, farger, 3t 28 min. 

Høsten 1941. I den okkuperte havnebyen La Rochelle blir en ubåtkaptein beordret til å 
gjøre seg klar til tokt. Ubåten han skal lede er av typen U-96, også omtalt som «havets grå 
ulver». Med et mannskap av unge eventyrlystne menn har ikke båten kommet lenger enn til 
et enkelt prøvedykk før dramaet begynner. Plutselig befinner uerfarne og erfarne menn seg 
sammen i en krigssituasjon, og ferden videre blir en lang og vanskelig en, hvor ytre så vel 
som indre konflikter stadig truer. 

Das Boot var Vest-Tysklands desidert dyreste film da den kom i 1981. Ikke bare penger, 
men også politisk prestisje sto på spill da den ble lansert. Det manglet ikke på filmer som 
omhandlet episoder fra andre verdenskrig, men for første gang sto det en tysk produksjons-
stab bak og for første gang var handlingen i sin helhet sett fra et tysk perspektiv. Hensikten 
med Das Boot var likevel ikke å ta parti med noen av sidene i konflikten. Filmen er basert 
på en roman av Lothar-Günther Buchheim, som selv var krigsjournalist ombord i en U-96-
båt under krigen. Buchheims bok har et universelt antikrigs-budskap som i høyeste grad 
også preger filmen. Vi inviteres til å identifisere oss med det tyske ubåtmannskapet, men 
heller som ofre for krigens vesen, enn som talsmenn for de tyske soldatenes byrder under 
annen verdenskrig.

Tid: 19. oktober  kl.11.00 
Sted: Cinemateket, Kulturhuset USF, Verftet
Pris:  kr. 100 for medlemmer , - kr. 150 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: tirsdag 18.oktober
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet
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A-040  Some Like It Hot 
Regi: Billy Wilder, USA 1959. Engelsk tale, norsk tekst, farger, 2t.  

To sultende musikere, saksofonisten Joe 
og bassisten Jerry, strever i Chicago med 
å skrape sammen nok penger til husleie, 
gjeld og hundeveddeløp. På vei til en av 
sine små spillejobber blir de ufrivillige 
vitner til et mafiaoppgjør, den såkalte 
St. Valentines massakren, og må ut av 
byen fortere en svint for å komme unna 
mafiaen. Desperate etter en vei ut av byen 
tar de en jobb i et jenteorkester på vei 
til Florida, naturlig nok forkledd som Josephine og Daphne. Det hele kompliseres av at de 
begge forelsker seg i en av pikene i bandet, Sugar, samtidig som Jerry får uønsket oppmerk-
somhet fra en millionær. 

Some Like It Hot er en kvikk komedie med et stjernelag bestående av regissør Billy Wilder, 
og Marlin Monroe, Tony Curtis and Jack Lemmon foran kamera. The American Film Insti-
tute kåret i 2000 Some Like It Hot til den beste amerikanske komedien noensinne.

Tid: 19. oktober  kl.11.00 
Sted: Cinemateket, Kulturhuset USF, Verftet
Pris:  kr. 100 for medlemmer , - kr. 150 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 19. oktober  kl.11.00
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhett

A-045  En spesiell dag / Una giornata particolare 
Regi: Ettore Scola, Italia, 1977. Italiensk tale, norsk tekst, farger, 1t 45 min.

Antageligvis er dette Ettore Scolas aller fineste film. En spesiell dag er en antikrigsfilm uten 
blod og bomber. Scola makter det kunststykke å fortelle en vakker, egenartet kjærlighets-
historie - mellom en sliten husmor og en homofil mann - samtidig som han gir en politisk 
analyse av fascismen i enkeltmennesket og Italia i 1938.
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Den spesielle dagen er dagen da alle i Roma skal ut for å feire Mussolini som den store 
fascistiske lederen. De eneste som blir igjen i den enorme boligblokka er den trette husmoren 
og den engstelige homofile naboen. De møtes i elegant skrevne og spilte scener, som f.eks 
ved kjøkkenbordet, der Mastroianni demonstrerer motvekten som må til for at kjøkkenlampa 
ikke skal falle i hodet på alle som passerer, og på taket der de to finner tonen mellom laknene 
som henger til tørk. Gleden ved å se kjemien mellom Sophia Loren og Marcello Mastroianni i 
hovedrollene i dette stilsikre kammerdramaet er naturligvis verdt billetten alene.

Tid: 14. desember kl. 11.00 
Sted: Cinemateket, Kulturhuset USF, Verftet
Pris:  kr. 100 for medlemmer , - kr. 150 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. desember
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet

Teaterstykker med omtale

A-34  Den 25. timen

Renskåret skjebnedrama
En ung gutt har begått en forferdelig forbrytelse. Under soning på en psykiatrisk institusjon
blir han med på et forskningsprosjekt der han får ansvaret for en katt. Alt går galt, og en
kveld kommer to kvinner på besøk: Lederen for forskningsprosjektet, og en prest. Denne
kvelden vil forandre livet for dem alle.

Per Olov Enquist er en av 
Sveriges mest spilte drama-
tikere, og hans «Den 25. ti-
men» er av mange regnet som 
et mesterverk. Stykket tar opp 
de eksistensielle spørsmålene 
om livet og døden, og om tro 
og kjærlighet. En sterk skild-
ring som vrir og vender på 
hva som er rett og galt. Dette 
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er også en historie om hvordan telefonlinjer i iskalde vinternetter kan synge som himmel-
harper, og hva som kan skje når det eneste trygge du har i livet blir borte.
 
Av: Per Olov Enquist Regi: Petter Næss Premiere 15. september på Lille Scene

Tid: Torsdag 29. september kl. 19.00
Frammøtested: Den Nationale Scene, Lille Scene
Pris:  kr. 250 for medlemmer, kr. 310 for andre
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet
Påmelding: Billettene hentes og betales på DNS billettkontor innen 25. august.
             Referansenr: 97596681

A-039  Peer Gynt

 «Peer Gynt» av Henrik Ibsen er det mest kjente norske teaterstykket gjennom tidene, og 
vert framleis spela over heile verda. I vår versjon nyttar vi Jon Fosses gjendikting til ny-
norsk og med eit lite håndplukka ensemble freistar vi å fortelje denne klassiske soga på eit 
relevant og notidig vis som gjev meining i dag.
Historia om storløgnaren Peer Gynt, har vore med på å forme nordmenns oppfatning av 
seg sjølve og det typisk norske i generasjonar. I spennet mellom gjenomføringskraft og 
sneversyn, utferdstrang og draumen om ein heim, handlar «Peer Gynt» om å vera seg sjølv, 
i motsetjing til å vera seg sjølv nok. Det siste er egoistisk og sjølvsentrert, eigennyttig og 
sjølvforherligande – men det første; å vera seg sjølv – det er å finne ein samanheng der du 
kan utvikle deg til det beste du kan bli. Noko som er større enn deg sjølv.

Velkommen på teateret!
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Regi: Bjarte Hjelmeland. Kostymedesign: T. Michael. Lysdesign: Silje Grimstad. 
Koreografi: Piero Issa. Lyddesign: Kato Ådland.
Med: Lars Berge, Reidun Melvær Berge, Per Frisch, Hermine Svortevik Oen, Claus Selle-
vold og Marit Østbye.

TILBOD TIL BERGEN KULTURFORUM
Tid:  Tysdag 4. oktober kl. 19.00.
Frammøte: Det Vestnorske Teateret, Øvre Ole Bulls plass 6 (Logen).
Pris:  Kr. 380 for medlemmer, kr. 480 for andre.
Påmelding: På e-post til publikum@detvestnorsketeateret.no. Ref. BKF.
Påmeldingsfrist: 19. september. BKF har reservert 30 billettar.

A-44  COME FROM AWAY

Musikal basert på en sann 
historie om da hele verden 
måtte nødlande i Gander.
Forestillingen utspiller seg 
i uken etter 11. september 
2001, og er basert på den 
sanne
historien om flypassasjere-
ne som ble omdirigert på 
grunn av angrepene på World Trade
Center. I løpet av noen få timer ble byens befolkning i Gander på Newfoundland, Canada,
nesten fordoblet med mennesker fra forskjellige deler av verden. Til tross for språkbarrierer
og kulturkræsj, brettet innbyggerne i Gander opp ermene og tok imot de de
reisende med åpne armer.

Come From Away er en rørende påminnelse om menneskers evne til å hjelpe hverandre
når det virkelig betyr noe. Musikken består av nyskrevet verdensmusikk – fra østeuropeisk
og irsk folkemusikk til afrikanske rytmer.

Manus, musikk og tekst: Irene Sankoff, David Hein 

Regi: Markus Virta (som også hadde regi på Assassins, som spilte på DNS tidligere i år)
Norgespremiere 24. november på Store Scene

Velkommen på teateret!

Tid: Torsdag 01. desember kl. 19.30
Frammøtested: Den Nationale Scene, Store Scene
Pris: kr. 470 for medlemmer, kr. 590 for andre
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet
Påmelding: Billettene hentes og betales på DNS billettkontor innen 30. oktober.
                    Referansenr: 97596681
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A-028  Byvandring: Nygård, Nygårdsparken og Møhlenpris

En vandring gjennom to 
særpregede bydeler og en 
fabelaktig park.

Tid:  Tirsdag 6. september kl. 12..
Frammøte: Utenfor Grieghallen, hovedinngangen.
Pris:  kr. 100,- for medlemmer, kr. 150,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 30. august.
Påmelding til kontoret på tlf. 94828298 eller post@bergenkulturforum.no
Guide: Egil Ertresvaag
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet

A-043  Foredrag om julens tradisjoner v/ Egil Ertresvaag

Koret vårt underholder med julesanger.

Det blir servert gløgg og pepperkaker.

Hjertelig velkommen til sosial sammenkomst. 

Gratis inngang.

Tid:  Lørdag 26. november kl. 12
Sted: Fensal, Kong Oscars gate 15
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Gammeldansgruppen har ikke kommet i 
gang etter to år med pandemi. Det skyldes 
mangel på instruktør.  Er det noen av  med-
lemmene i Bergen Kulturforum som har lyst 
til å bli instruktør for gammeldansgruppen? 
Da kan du melde deg på et instruktørkurs 
ved å kontakte Bergen Kulturforum, mobil 
948 28 298 i kontortiden eller  
post@bergenkulturforum.no

Reisegruppen

A-024  Dagstur til Skjerjehamn og Byrknesøy

Turen går over vakre Lindås til Leirvåg. Derfra med ferge til 
Sløvåg. Fra Sløvåg reiser vi over den vakre Brandanger bruen 
til Skjerjehamn.  Vi spiser lunsj i Skjerjehamn.
I eldre tider var Skjerjehamn et av de viktigste knutepunkt 
i Sogn og Fjordane. Her byttet de båt om de reiste internt i 
fylket.  I dag er stedet kanskje mest kjent for sin statue av kong 
Olav. Fra Skjerjehamn reiser vi vestover over sund og fjorder 
til Byrknesøy. Dette er et av de vestligste steder i Gulen. Her er 
det bl.a. slakteri for laks. Fra Byrknesøy reiser vi hjem til Ber-
gen. Turen går i noe av den fineste natur vi har på Vestlandet
Vi reiser med god BNR veteranbuss. 

Det er noen få ledige plasser. 

Tid:  Tirsdag 30. august 2022
Oppmøtested:  Blomsterpaviljongen  ved  Bystasjonen
Pris: kr. 900  (reise, lunsj og guiding)    
Betaling: Til kontonr.  3411.39.76626, kontant ved påstigning eller  VIPPS til 560992
Påmeldingsfrist til Bergen Kulturforum 08.08.2022. 
Dersom du melder deg av etter påmeldingsfristen, må du betale halve prisen.
Ansvarlig: Reisegruppen



16

A-025  Tur til Finland 31.08 – 04.09.

Turen er fulltegnet.
Husk reiseforsikring, pass, europeisk helsetrygdkort og munnbind!

A-027 Busstur til Olden – med Loen, Geirangerfjorden,  
 Briksdalen og Kjenndalen 9. – 13. september

Vi tillater oss her å presentere en 5-dagers tur til Nordfjord og Olden med spennende utfluk-
ter. Her finner vi blåkledde brearmer, mektige fjell, frodige daler og djupe vatn. Nordfjord 
ligg lengst nord i Vestland fylke, og fjorden med same namn strekkjer seg frå Stadhavet og 
106 km inn i landet til Stryn. Regionen består av Stryn, Gloppen, Stad, Volda og Bremanger. 

Breane, fjorden, havet og fjella i Nordfjord er noko av det flottaste norsk natur kan by på. 
Innerst i Nordfjord glitrar breane mellom smale dalar, og her finn du Europas djupaste 
innsjø, Hornindalsvatnet.

På denne turen opplever du den mektige utsikta frå fjellet Hoven 1011 m.o.h ved å ta Loen 
Skylift opp på fem minutt. Det blir besøk til Briksdalsbreen, til Kjenndalen og til Loen. En 
dag er satt av til tur til Geiranger med fergetur på Geirangerfjorden. 

Vi skal bo i fire netter på Olden Fjordhotel, som er et førsteklasses hotell og ligger omrin-
get av vakker natur og fra hagen kan man nyte fjordutsikten. Olden Fjordhotel ligger nært 
spennende attraksjoner som vi skal besøke på turen. Hotellet har en nostalgisk, klassisk og 
elegant stil gjennom hele hotellet. Flesteparten av værelsene har balkong og fjordutsikt. 
WIFI er tilgjengelig på hele hotellet. Mulighet for el-bil lading.

Norge – ditt nærmeste ferieland! 

Dag 1: Fredag 9. september Bergen – Olden 
Vi starter fra Bergen busstasjon, Perrong P, 
kl. 08.30. Turen går gjennom Åsane, Arna og 
Vaksdal, Dale og til Voss. Videre over Vikafjel-
let til Vangsnes og ferge til Dragsvik. Påstig-
ning underveis dersom dette er behov for. Vi 
kjører over Gaularfjellet som ikke mange har 
kjørt over. De sier veien er en godt bevart 
hemmelighet. Vi kjører langs fjorden før veien 
slynger seg opp mot det høyeste punktet på 

Gaularfjell. Vi stopper på Utsikten, den nye rasteplassen fra 2016, der du kan nyte synet av 
hele det mektige landskapsrommet. Her er det fritt utsyn mot fjell på 1500 meter og med 
djupe dalføre ligg utsiktplattforma og balanserer på kanten av fjellet, 700 meter over havet.

Vi kommer til Nordfjord og Olden om ettermiddagen og tar inn på Olden Fjordhotel for 
fire netter. Hotellet ligger vakkert til mot fjorden og alle får rom med balkong og utsikt mot 
fjorden. Det er gjester som sier at utsikten fra spisesalen er den flotteste fjordutsikt fra en 
hotellspisesal og her samles vi til middag om kvelden.
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Dag 2.: Lørdag 10. september Utflukt til Briksdalen
Vi spiser frokost på hotellet før vi drar ut 
på dagens utflukt som er full av inn-
trykk og naturopplevelser. Vi kjører opp 
Briksdalen til Briksdalsbre Fjellstove der 
Trollbiler venter på oss for å bringe oss 
opp til Briksdalsbreen. Frå endestasjonen 
på Kleivane og inn til vatnet ved Briks-
dalsbreen er det ca. 500 meter å gå. Stien 
er brei og fin og her vandrer du gjennom 
urørt natur i Jostedalsbreen Nasjonalpark. 

Den mektige Briksdalsbreen er ein del av 
Jostedalsbreen Nasjonalpark. Frå 1200 
meters høgd stuper det ville brefallet heilt 
ned i den frodige, tronge Briksdalen - eit 
syn som kvart år trekkjer til seg gjester 
frå heile verda. 

Vi tar Trollbilene ned igjen og får tid 
på egen hånd før vi kjører ned igjen til 
Olden. Vi stopper nede ved Skogstad sin 
butikk. Her er mange gode tilbud. Det er 
en fin spasertur tilbake til hotellet etterpå. 
Om kvelden møtes til middag.

Dag 3.: Søndag 11.september Utflukt til Geiranger  
Vi spiser frokost på hotellet og starter på 
dagens utflukt. Vi kjører tidlig langs fjorden 
forbi Loen og Stryn og over til Hornin-
dalsvatnet som er den djupaste innsjøen 
i Europa, 514 meter. Er du heldig kan du 
kanskje oppleve sjøormen «Horny»? Vi 
kommer til Hellesylt der vi tar ferge til 
Geiranger. Denne fjorden er verdensberømt 
og er på UNESCO’s verdensarvliste fra 
2005. Geirangerfjorden regnes som juvelen 
blant fjordene i Norge. Dette området er et 
eventyrlandskap av majestetiske, snødekte 
fjelltoppar, ville og vakre fossar, frodig 
vegetasjon og den djupe, blå fjorden. Turen 
inn Geirangerfjorden er en stor opplevelse på vel en time. I Geiranger blir det tid for å se 
seg om. Det er tid for å spise lunsj her og vi skal kjøre opp Ørneveien og få flott utsikt over 
fjorden, og nede igjen kjører vi opp til Flydalsjuvet for enda en flott utsikt over Geiranger. 
Oppe ved Djupvasshytta på 1030 moh tar vi en avstikker og kjører opp til Dalsnibba på 
1476 moh. Herfra er det en utrolig utsikt over Geiranger og fjorden og fjellheimen rundt. 
Dette er Norge på sitt beste. Vel nede igjen til Djupvasshytta kjører vi mot Grotli og tar av 
til Stryn og tilbake til vårt hotell. Om kvelden møtes vi igjen til middag og hygger oss i 
baren og salongen utover kvelden.
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Dag 4 : Mandag 12. september Utflukt til Loen, Lodalen og Kjenndalen   
Atter en dag i fjordriket. Nyt utsikten over 
fjordlandskapet, det er utrolig, mens vi spi-
ser frokost. Vi kjører etter frokost det korte 
stykket til Loen. Ved Lovatnet går vi om 
bord i båten Kjenndal II som er opprinnelig 
en hollandsk kanalbåt. Den skal bringe oss 
til endes av vatnet, til Kjenndalstova. Her 
skal vi innta ein lunsj med kortreist mat. Ør-
ret fisket i Lovatnet med tilbehør som er fra 
området. Her satser de på lokal mat. Vi får 
høre historien om bygdene Bødal og Nesdal 

som ble utslettet gjennom ulykkene i 1905 og 1936. Mulighet for en tur opp mot Kjenndals-
breen. Vi kjører ned igjen til Loen. Her blir det mulighet å ta en opptur med den berømte 
Loen Skylift, en spektakulær ny attraksjon og opplevelsesarena. Dette er en av de bratteste 
svevebanene i verden som tar oss fra fjorden og 1011 meter rett opp. Denne turen er ikke 
inkludert og betales direkte til reiseleder som ordner med billetter. Vi er nå på fjellet Hoven 
som det sies fikk navnet sitt etter guden Odin sin hest Sleipner. Få historien fortalt her oppe. 
Kabinane som frakter folk frå fjorden og opp til Hoven har fått namn etter Odin sine to 
ravner - Hugin og Munin. Mett av inntrykk og kanskje noe forfriskende fra restauranten 
bærer det ned igjen. Bussen kjører tilbake til hotellet med de som ikke er med opp til Hoven 
og henter igjen etter Skylift turen. Tilbake på hotellet er det god tid til å samle inntrykkene 
og slappe av før vi møtes til middag.

Dag 5.: Tirsdag 13. september Olden – Bergen   
Frokost på hotellet og vi plasserer bagasjen i bussen. Vi setter kursen sørover og kjører over 
Utvikfjellet til Sunnfjord, gjør stopp underveis og passerer Førde på vår vei til Lavik der vi 
tar fergen til Oppedal. Videre gjennom Romarheimsdalen og tilbake til Bergen.
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Avgangsdato: 09. – 13. september,  5 dager 
Pris pr. Person: kr. 7.950,-
Oppmøte: Bergen Busstasjon, Perrong P kl. 08.30
Påmeldingsfrist: 22. august
Påmelding til: RunWay-Norway AS, Schweigårdsvei 33, 5063 Bergen. Tlf. 901 14 896. 
                         j-h-sun@online.no. www.runway-norway.no  Husk reiseforsikring.

TURPRISEN INKLUDERER:
 • Turbuss på hele turen • Ferger • 4 hotellovernattinger i dobbeltrom  
 • 4 middager, 4 frokoster og 1 lunsj • Utflukt til Geiranger
 • Besøk til Briksdalen og Kjenndalen  • Reiseleder på hele turen 

TILLEGG PR. PERSON:
Enkeltrom på hotellet: kr. 1.700,-  
                               
NB! Tillegg Loen Skylift er for 2022 kr. 555,-.

Foto: Visit Nordfjord og  Destinasjon Briksdal. Fotograf Bård Basberg, Bjarte Haugen 
og Normann

A-029  Dagstur til Flåm torsdag 15. september 2022
Denne turen er ofte blitt kalt «Norge i et nøtte-
skall». Dette er en tur til noe av det vakreste av 
norsk natur, ikke langt fra stuedøren vår. Turen 
starter fra Bergen Jernbanestasjon om morgenen 
og tar toget til Myrdal der det byttes over til den 
verdensberømte Flåmsbana. Togturen ned Flåms-
dalen er spektakulær og bar må oppleves og den 
kan oppleves flere ganger. 

Vel nede i Flåm blir det tid for lunsj på Flåmsbrygga og det blir tid for å se seg om i denne 
turistbygda som er kjent verden over. Ta gjerne en tur innom mikrobryggeriet Ægir. Studer 
bygget som bryggeriet holder til i. Det er tid for båtreise på den berømte Nærøyfjorden, 
fjorden som er på UNESCO’s verdensarvliste sammen med Geirangerfjorden. En båttur i 
norsk natur. I Gudvangen venter buss som skal kjøre os tilbake til Bergen.

Tid: Torsdag 15. september 2022
Fremmøtested: Bergen Jernbanestasjon kl. 08.00
Pris kr. 2.290,-
Betaling: Til kontonr. 3411.39.76626 eller VIPPS til 560992 innen 23.08.22
Påmeldings- og betalingsfrist: 23. august
Prisen inkluderer: Togturen Bergen –Myrdal – Flåm, lunsj i Flåm, båtturen Flåm – 
Gudvangen, buss Gudvangen – Bergen.
Ansvarlig: Reisegruppen



20

A-042  Julemarked og Julebord på Oset Høyfjellshotell, Golsfjellet 
 7. – 9. desember 2022

Lokale leverandører innenfor kunst og handverk og lokale matprodusenter stiller 
ut sine produkter for salg. Garasjen er omgjort til en lun og trivelig markedsplass. 
Musikker Einar Solem er med også i år og det blir dans begge kveldene. Hotellet har 
svømmehall, badstue, trimrom, solarium, m.m.

Onsdag 7. desember Tog fra Bergen kl. 8.15 med ankomst Gol stasjon kl. 11.52. Her står 
bil/buss og venter. Etter ca. en halv times tur er vi fremme ved hotellet for innsjekk, romfor-
deling og lunsj. Kanefart med forbehold om vær og antall påmeldte, ikke med i prisen. 3 
retters middag og dans.

Torsdag 8. desember Frokost, julemarked, lunsj, juletrefest, Osets julebord og dans.

Fredag 9. desember Frokost, avreise fra hotellet ca. kl. 10.15 til Gol stasjon kl. 11.16 med 
ankomst Bergen kl. 15.05.

Tid: 7.-9. desember 2022
Oppmøte: Bergen Jernbanestasjon, togavgang kl. 08.15
Pris: Pr. person i delt dobbeltrom medlemmer kr. 3.800.-, ikke-medlemmer kr. 4.000
Enkeltromstillegg 2 netter kr. 500.- Tillegg for ikke honnør kr. 618.-
Påmeldingsfrist: 25. oktober
Betalingsfrist: 15. november til kontonr. 3411.39.76626  eller VIPPS til 560992
Husk reiseforsikring. Dra med oss til fjells og kom i julestemning!
Ansvarlig: Reisegruppen
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A-046  Nyttårstur til Hotell Storefjell Resort Hotel, Gol
 Torsdag 29.des. 2022 – søndag 1.jan. 2023

Hotellet ligger på Golsfjellet ca. 1.000 m. over havet, ca. en halv t imes kjøring 
fra Gol stasjon. Hotellet har div. skiutstyr til utleie, bibliotek, bordtennis, biljard, 
innendørsbasseng, solarium, treningsstudio m.m. Noen av disse mot betaling. Alders-
grense for innsjekk er 20 år. Ved trykking av katalogen (mai -22) er hotellets program 
for nyttårshelgen ikke klart. Vi har helpensjon under oppholdet på hotellet.

Torsdag 29.desember 2022
Vi reiser med tog fra Bergen stasjon kl. 13.49, ankomst Gol stasjon kl. 17.43. Her står bil/
buss, som kjører oss til hotellet for innsjekk. Vi får tildelt tid for aftenbuffet. Det blir trolig 
konsert etter middagen, konserten er ikke med i turprisen. Dans om kvelden.

Fredag 30. desember 2022
Frokost kl. 08.00 – 10.00. Kl. 10.00 møtes vi for orientering og omvisning av fasilitetene 
og fellesområdene. Lunsj kl. 13.00 – 14.30, vi får spisetid ved ankomst. Aftenbuffet kl. 
18.00 – 21.00. Det vil være puljeinndeling. Tid tildeles ved ankomst. Dagen avsluttes med 
dansemusikk og dans.

Nyttårsaften lørdag 31.desember 2022
Frokost kl. 08.00 – 10.00, Lunsj kl. 13.00 – 14.30. Puljeinndeling. Hotellet inviterer til 
cocktail før nyttårsbuffeen, som er i tiden kl. 18.30 – 21.30. Puljeinndeling. Dans. Fyrver-
keri ved midnatt. Dansen fortsetter.

Søndag 1.januar 2023
Frokost kl. 08.00 -13.00. Ut på formiddagen samles vi i et lokale, for gjennomgang av Ber-
gen Kulturforums katalog for Våren 2023. Vi ser Nyttårskonserten fra Wien på storskjerm. 
Ca. kl. 14.00 går vi til rommene og pakker. Vi forlater rommene og tar bagasjen med før 
kl. 15.00. Kl. 15.00 møtes vi for en enkel lunsj. Gryterett med tilbehør og kaffe/te med noe 
til. Kl. 16.00 gjør vi oss klare for å ta bil/buss til Gol stasjon, hvorfra toget til Bergen har 
avgang kl. 17.43 med ankomst Bergen stasjon kl. 21.18.
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Priser:
Honnør/pensjonist pr. person i dobbelt rom Medlem kr. 6.850.- , ikke-medlem kr. 7000
Honnør/pensjonist i enkeltrom kr. 7.900.- Tillegg ikke pensjonist/honnør kr. 616.-
Med i prisen: Tog Bergen – Gol T/R, buss Gol stasjon – hotellet T/R, helpensjon på 
hotellet, 3 overnattinger. (Ikke konserten).

Tid: Torsdag 29.des. 2022 – søndag 1.jan. 2023
Oppmøte: Jernbanestasjonen: Toget går kl. 13.49
Påmelding: post@bergenkulturforum.no eller tlf. 948 28 298
Påmeldingsfrist: 2. november.
Betalingsfrist: 24. november til kontonr. 3411.39.76626  eller VIPPS til 560992
Ansvarlig: Reisegruppen

Husk reiseforsikring.

Reisegruppen 2023

Tur til Orkenøyene og Shetland

I samarbeid med Norsk Tur vil vi i juni 2023 arrangere tur til Shetland og Orkenøye-
ne. På grunn av usikkerhet om flyreiser og tider er det vanskelig å fastslå pris og dato 
for avreise. Så snart disse foreligger vil vi informere om detaljene for turen. 
Orkenøyene og Shetland har sterk historisk tilknytning til Norge, og spesielt Shetland 
fra krigens dager. Dette er en spennende og interessant tur i vesterled.
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Tur til Wien, Salzburg og Bratislava i september 2023

Ibsen elsket Bratislava og nå er det din tur! Wien byr på storslåtte avenyer og det er rikelig 
med severdigheter og kultur; Schönbrunnpalasset, Stephans-domen. Wien har mer enn 100 
museer, og dens 280 parker og hager er hjemsted for mer enn 400 arter av roser. Salzburg er 
Østerrike i et nøtteskall! Med vidstrakt fjellutsikt, utsmykket barokk-arkitektur, vakre palas-
ser, travle markedsplasser og selvfølgelig musikken til Mozart, film kulisser fra «Sound of 
Music» og andre klassikere gjør det Salzburg til et av Østerrikes beste turistmål.
Dette er en tur full av kulturopplevelser og naturopplevelser. Dette er Østerrike på sitt beste, 
og Bratislava, hovedstaden i Slovakia, er blitt en imponerende by. Legg merke til alle statu-
ene av spesiell art. En tur å glede seg til. Dette er en sju dagers tur.
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Tur til Gardasjøen og nattoperaen i Arena di Verona

Dette er en tur til et av Italias mest populæe feriesteder, Gardasjøen, Italias største innsjø. 
En sju dagers tur der ferieidyll kombineres med en stor kulturopplevelse. Den største grun-
nen til at Gardasjøen er så populær er nok det fantastiske klimaet. Her midt blant sypres-
ser, olivenlunder og sitrontrær titter det fram sjarmerende landsbyer. Her får man utforske 
kulinariske tradisjoner både på tallerken og i glasset, og et innblikk i den ekte italienske 
kulturen. Vi skal bo i perlen ved Gardasjøen, vakre Simione. Det blir utflukter som vin-
gårdsbesøk og heldagstur til Venezia. Høydepunktet på turen blir nok nattoperaen i Arena di 
Verona, det gamle romerske amfiet som kan romme 22.000 tilskuere. Vi håper det er Aida 
som er på programmet når vi er der. Turen går i august 2023
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Tur Vauldalen og Røros med det historiske musikkspelet  
Elden 29. juli til 3. august 2023

Vi tilbyr i 2023 tur til Vauldalen og Jorid med hennes kollegaer, som så mange fra Vestlan-
det kjenner fra tidligere besøk. Vauldalen ligger 4 mil øst for Røros 840 m.o.h. Du finner 
stedet på Norges tak 1500 meter fra grensen mot Sverige, i naturskjønne omgivelser like 
innunder de praktfulle Vigelfjella. Her inviteres til busstur med god mat og stemningsfulle 
opplevelser. Under oppholdet legges det stor vekt på det sosiale og orientering om kulturen 
i området både i Vauldalen og spesielt på Røros. Under vårt opphold får vi omvisning på 
Røros og den store opplevelsen blir forestillingen Elden som fremføres ute og om kvelden. 
Elden er et norsk, historisk musikkteater der slegghaugene danner en majestetisk scene for 
dramatikken som utspiller seg i kveldstimene i månedsskiftet juli/august. Elden tar oss med 
tilbake til 1718-1719 da 10.000 svenske soldater under kommando av general Carl Gustaf 
Armfeldt gikk mot Trondheim for å innta Norge, etter ordre fra Karl XII. Under ledelse 
av general De la Barre ble flere hundre av soldatene sendt til Røros – hvor store deler av 
handlingen utspiller seg. Da Karl XII ble skutt, startet de svenske soldatenes tilbaketog til 
Sverige. Dødsmarsjen – hvor 4 000 soldater døde på veien over grensefjella mot Sveri-
ge – er en sentral del av musikkspillet Elden. Bli med på turen og bli kjent med det gamle 
gruvesamfunnet som er på UNESCO’s verdensarvliste og opplev historien gjennom spelet 
Elden. Dette var og Johan Falkberget og An-Magritt sitt rike.
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Tur til STAVANGER og FLOR OG FJÆRE 12. juni 2023

Dette er historien om Flor & Fjære som startet i 1965 da Åsmund og Else Marie Bryn 
kjøpte en forblåst husmannsplass på Sør-Hidle hvor de bygde en familiehytte. I 1987 ble 
Åsmund uføretrygdet og begynte å beplante området for å ha noe å holde på med. Flor & 
Fjære tok form, og folk strømmet til. Etter hvert ble det behov for bevertning. I 1995 åpnet 
sønnen Olav og Siri, kona hans, restauranten. Nå er det tredje generasjon, Endre Bryn 
Hidlefjord, som har overtatt og planene for nye utvidelser er klare. Et besøk til Flor & 
Fjære begynner med en behagelig båttur til øya. Fra Strandkaien i Stavanger tar det ca 20 
min. med ”Rygerfjord” før man stiger i land i blomsterhavet på Flor & Fjære. Ved ankomst 
på øya står våre guider klare til å vise deg hagenes skjønnhet og dele hemmeligheter og 
historier. En omvisning i den bugnende parken gir innblikk i 3 generasjoners lidenskap for 
å lage verdens vakreste hager. Etter turen i hagen er det middag. Kjøkkensjef André Mulder 
presenterer en delikat, fersk buffet med inspirasjon fra hele verden, med fiskesuppe til 
forrett. Etter dessert og kaffe har dere omtrent en time til å utforske hagene på egenhånd før 
båtreturen.
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Velkommen på tur i 2023. Det blir 
også spennende dagsturer.

Stavanger er Norges fjerde største by og regnes i dag som sentrum for oljeindustrien i 
Norge og er en av Europas energihovedsteder og kalles ofte «oljehovedstaden». Flere 
statlige aktører som Petoro, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet har sine hovedkontor i 
Stavanger. Stavanger huser også flere institusjoner for høyere utdanning, hvor Universitetet 
i Stavanger er det største. Byen er også residensby til Stavanger universitetssjukehus (SUS), 
og har Norsk Oljemuseum og Norsk Hermetikkmuseum. I Gamlebyen finnes Europas best 
bevarte trehusbebyggelse. Vi besøker alle de kjente stedene i Stavanger under oppholdet. 
Dette er en tre dagers tur.
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Fredag 19. august kl 12.00

Her blir den nye katalogen for våren 2022 
presentert. Det blir enkel servering og  
kulturinnslag.

Bergen Kulturforum håper med sin frivillige 
innsats for kulturlivet å delta i høyning av 
livskvalitet og gi nye impulser gjennom våre 
forskjellige aktiviteter.

Hjertelig velkommen!

Åpent Hus med presentasjon  
av katalogen 2022
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Innmeldingsblankett
Jeg/vi ønsker medlemskap i Bergen Kulturforum:

Navn:

Adresse:

Postnr.: Sted:

Telefon privat:                  Telefon arbeid:

E-post:

Sendes til: Bergen Kulturforum, Kong Oscarsgate 15, 5017 Bergen 
eller e-post: post@bergenkulturforum.no

Prisen på medlemskap for enkeltmedlemmer er kr 300.- pr. kalenderår.

Kontonr. 3411.39.71411 Fana Sparebank


