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Bergen Kulturforum er en ideell kulturorganisasjon som ble stiftet 1. oktober 1999.  
Organisasjonen har som formål å gjøre kulturverdiene tilgjengelige for oss alle. Som du vil 
se av katalogen, arbeider vi på en rekke områder innenfor litteratur, sang, musikk, gammel-
dans, byvandringer, turer, reiser m.m. Organisasjonen bygger på individuelle medlemmer.

Vi ønsker deg velkommen til deltakelse på våre arrangementer, 
som er åpne for alle. De som er medlemmer av Bergen Kulturfor-
um, 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 og telefonnummer og eventuelt 
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

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

Bergen Kulturforum holder årsmøte 30.03.2023 kl. 18.00 i Gimle, 4. etasje. 
Nærmere opplysning seinere.

Kontant betaling ved frammøte eller betal til bank: 3411.39.76626 eller
VIPPS til vårt nummer: 560992 (gjelder ikke Cinemateket på Verftet)

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 organisa-
sjonsnummer. 982 123 348
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På denne side finner du alle arrangementene 
oppført med dato og klokkeslett:

A-001 Onsdag  04. januar kl. 19.00 Teaterforestilling Vestnorske teater: Steg for steg  side 11
A-002 Mandag  09. januar kl. 12.00 Første korøving: De lystige seniorer side 6
A-003  Tirsdag  17. januar kl. 13.00 Visesangeren Arnfinn Næss side 6
A-004 Onsdag 18. januar kl. 11.00 Kino: Sound of Music side 8
A-005  Lørdag  21. januar kl. 12.00 Åpent hus Fensal side 28
A-006 Torsdag 26. januar kl. 19.00  Stillheten. Teaterforestilling DNS side 12

Januar

A-007 Onsdag  15. februar  kl. 11.00 Kino: Gone with the Wind side 9
A-008 Tirsdag  21. februar kl. 13.00 Visegruppen presenterer Erik Bye side 7

Februar

A-009 Torsdag  02. mars kl. 19.30 Sytten somrar  Teaterforestilling DNS side 13
A-010 Tirsdag  14. mars  kl. 13.00 Bli med på formiddagsdans side 7
A-011 Onsdag  15. mars  kl. 11.00 Kino: En mann og en kvinne side 10
A-012  Mandag  20. mars  kl. 13.00 «Ka e’ det med de der fra Fana?» side 4
A-013 Tirsdag  21. mars  kl. 18.00 Bergens Fundas side 4 
A-014 Onsdag  22. mars  kl. 18.00 Oppvekst i Bergen side 5
A-015 Torsdag 23. mars  kl. 18.00 Tom grav, lukket rom: Påskekrim v/ Chris Tvedt side 5
A-016 Torsdag 30. mars  kl. 18.00 Årsmøte, Gimle, 4. etasje 

Mars

A-017 Onsdag 19. april  kl. 11.00 Kino: Shirley Valantine side 10
A-018 Onsdag 19. april  kl. 19.30 Teaterforestilling DNS: Romeo og Julie side 14

April

A-019 Tirsdag 09. mai  kl. 12.00 Byvandring Nygård, Nygårdsparken og Møhlenpris side 7
A-020 Onsdag 10. mai   kl. 08.30 Veteranbåttur til Fedje side 15

Mai

A-021 3. juni-10. juni Tur til Shetland og Orknøyene side 15
A-022 Tirsdag 27. juni Tur til Havråtunet og Bergsdalstunet side 16

Juni

A-023 28. juli–2. august Tur til Vauldalen og Røros med musikkspelet Elden side 17

Juli

A-024 14.– 16. august Tur til Stavanger og Flor og Fjære side 20
A-025 22.– 27. august  Tur til Gardasjøen med nattopera side 22
A-026 Onsdag 30.august  Tur til Avaldsnes side 24

August

A-027 22.-28. september  Tur til Wien, Bratislava og Salzburg side 25

September
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A-012 «Ka e’ det med de der fra 
   Fana?» 
Forfatter Finn Bjørn Tønder ser med skrå-
blikk på Fanas historie i dette kåseriet, og 
konkluderer vel egentlig med at de fra Fana 
aldri har skjønt sitt eget beste. Verken før 
eller siden. Han leser også sin egen tekst 
om den største patrioten i verden; selvsagt 
en mann fra Fana. Tønder var journalist i 
Bergens Tidende i 28 år, før han gikk over 
i forfatternes rekker. De siste årene har han 
utgitt fire romaner. Han har også jobbet i 
Morgenavisen, BA og vært kommunikasjonssjef ved Den Nationale Scene. Er i dag også 
fast spaltist i BA.

Tid: Mandag 20. mars kl. 13
Fremmøtested:  Gimle, 4. etg. Inngang Kong Oscarsgt. (heis til 3etg.)
Pris: Kr 150 for medlemmer og kr 250 for andre
Påmeldingsfrist: Torsdag 17. mars
Påmelding: til kontoret BKF tlf. 948 28 298 eller post@bergenkulturforum.no
Ansvarlig: Litteratur- og lyrikkgruppen

Litterært vårtreffLitterært vårtreff

A-013 Bergens Fundas - hvordan ble 
  Bergen til! 
Bergen Fundas forteller om Bergens historie fra før byen 
ble til, og frem til 1670-tallet. Agnete Nesse vil kåsere 
om irritasjon over hanseatene, beundring overfor Kris-
toffer Valkendorf, redsel for pest og krig – en hel masse 
hverdagsopplevelser. Agnete Nesse er professor i nordisk 
språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hennes bok 
om Bergens Fundas er en modernisering av teksten, som 
ikke tidligere har vært samlet i en enhetlig språkform.  

Tid: Tirsdag 21. mars kl. 18.00
Fremmøtested: «Peisestuen», Dankert Krohn, Strømgaten 1. Inngang fra Marken
Pris: Kr 150 for medlemmer og kr 250 for andre
Påmeldingsfrist: Torsdag 17. mars
Påmelding: til kontoret BKF tlf. 948 28 298 eller post@bergenkulturforum.no
Ansvarlig: Litteratur- og lyrikkgruppen  
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A-014 Oppvekst i Bergen 
Ketil Johnsen tar oss med tar oss 
med på erindringsreise i tid og 
rom og oppvekst. Korte tekster 
som henger løselig sammen i 
kronologien. Mye er også histo-
riske hendelser og ubestridelig 
fakta, man spår ikke om fortiden. 
Unntatt i Bergen, da.

Tid: Onsdag 22. mars kl. 18.00
Fremmøtested: Gimle, 4. etg. Inngang Kong Oscarsgt. (heis til 3 etg.)
Pris: Kr 150 for medlemmer og kr 250 for andre    
Påmeldingsfrist: Mandag 20. mars
Påmelding: til kontoret BKF tlf. 948 28 298 eller post@bergenkulturforum.no

A-015 Tom grav, lukket rom 
 - et foredrag om påskekrim 
  av Chris Tvedt
Krimforfatter Chris Tvedt, som selv har 
bakgrunn som advokat, er mest kjent for  
bøkene om den lurvete og dyktige for-
svarsadvokaten Mikael Brenne. I 2010 fikk 
han Rivertonprisen for Dødens sirkel. Han 
har også skrevet en trilogi om KRIPOS- 
etterforsker Edvard Matre, to ungdoms- 
bøker og en artikkelsamling. Bøkene  
hans er oversatt til ni språk.

Tid: Torsdag 23. mars kl. 18.00
Fremmøtested: Gimle, 4. etg. Inngang Kong Oscarsgt. (heis til 3 etg.)
Pris: Kr 150 for medlemmer og kr 250 for andre
Påmeldingsfrist: Tirsdag 21. mars
Påmelding: til kontoret BKF tlf. 948 28 298 eller post@bergenkulturforum.no
Ansvarlig: Litteratur- og lyrikkgruppen
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Kor og sanggrupper
A-002  De lystige seniorer  

Koret starter opp med øvingene mandag 9. januar kl 12. Som tidligere foregår øvingene 
i Nordnes Bydelshus på Klosteret. Med oss til å lede, har vi vår dyktige og inspirerende 
dirigent Helge Riise. som gjør hver øving til en festlig stund.

I første halvår regner vi med å arrangere konsert sannsynligvis sammen med et annet kor. 
Melding til BKF medlemmer gis på SMS. Tidlig på året vil vi arrangere en årsfest for  
korets medlemmer med følge. En tur for koret står også på planen, innen eller utenlands.

Tid:  Mandag 9.januar kl 1200 - 1400  
Sted: Nordnes Bydelshus
Gamle og nye korister ønskes hjertelig velkommen !

Visegruppen
A-003 	Visesangeren	Arnfinn	Næss	
Visesangeren Arnfinn Næss presenterer sine fine viser for oss. Han 
kombinerer meningsfylte tekster fra hverdagslivet med drivende 
gode melodier. Dette bør du ikke gå glipp av.

Tid: Tirsdag 17. januar kl 13.00
Sted: Nordnes Bydelshus
Pris: Kr 200 for medlemmer, kr  300 for andre
Påmeldingsfrist: Fredag 13. januar
Påmelding: til kontoret BKF på tlf. 94828298 eller e-post: post@bergenkulturforum.no
Ansvarlig: Visegruppen
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A-008  Erik Bye 
Vi presenterer Erik Bye, vår populære visedikter og sanger 
som mener vi kjenner så godt, eller gjør vi det? I dette pro-
grammet går vi dypere inn i hans repertoar, og prøver å finne 
ut, hvem var han? Helge Riise, Håvard Reiten og Sigbjørn 
Holen står for musikken

Tid: Tirsdag 21. februar kl. 13.00
Sted: Nordnes Bydelshus
Pris: Kr 200 for medlemmer, kr 300 for andre
Påmeldingsfrist: Fredag 17. februar
Påmelding: til kontoret BKF på tlf. 94828298 eller e-post: post@bergenkulturforum.no
Ansvarlig: Visegruppen

A-010  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, og 
ikke minst for humøret.  Velkommen til dans og sang!

Tid: Tirsdag 14. mars kl. 13.00
Sted: Nordnes Bydelshus
Pris: kr. 200 for medlemmer, kr 300 for andre
Påmeldingsfrist:  Fredag 10. mars
Påmelding: til kontoret BKF på tlf. 94828298 eller  
e-post: post@bergenkulturforum.no
Ansvarlig: Visegruppen

Museum – Kino – Teater og Gallerivirksomhet

Tid: Tirsdag 9. mai kl. 12.00 
Frammøte: Utenfor Grieghallen, hovedinngangen.
Pris: kr. 100,- for medlemmer, kr. 200,- for ikke-medlemmer.  
Påmeldingsfrist: Tirsdag 2. mai 
Påmelding til kontoret på tlf. 94828298 eller e-post: post@bergenkulturforum.no  
Guide: Egil Ertresvaag Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet.
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A-019  Byvandring Nygård,  
 Nygårdsparken og
  Møhlenpris
En vandring gjennom to særpregede 
bydeler og en fabelaktig park.
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Filmvisning i Cinemateket 
Synes du veien er lang til USF? Når du står på  
Torgallmenningen vandrer du opp Markeveien, 
videre inn i Klostergaten til Nordnes bydelshus  
ved Klosteret. 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-004  The Sound of Music

Regi: Robert Wise. USA, 1965. Språk: engelsk, tekst: norsk. 2t 56min.

The Sound of Music er en av de mest populære kinofilmene gjennom tidene. Handlingen fin-
ner sted i storslåtte omgivelser i Salzburg, og bygger på Rodgers og Hammersteins musikal 
om den virkelige Von Trapp-familien. 

Maria (Julie Andrews) er en 
ung novise i et nonnekloster, 
men kommer i konflikt med 
abbedissen på grunn av sin 
voldsomme livsglede og utfol-
delsestrang. For å sette henne 
på en virkelig prøve, sender 
abbedissen henne av gårde som 
guvernante hos den barnerike 
Von Trapp-familien. Den tid-
ligere marineoffiseren kaptein 
Von Trapp (Christoffer Plum-
mer) er en bitter enkemann og en streng far. Han oppdrar sine barn med militær disiplin, og 
bøyer aldri av for noe. Den muntre Maria lager liv og røre allerede fra første dag hun setter 
sine ben i Von Trapps herskapshus, til de sju kuede barnas glede, men til kapteinens store 
irritasjon. Friksjon til tross, Maria gjør hva hun kan for å få varmen og livsgleden tilbake i 
det sterile herskapshuset. Maria tar barna med på opplevelsesturer i fjellene, de synger og 
har det storartet sammen. Etter hvert får Maria øynene opp for den strenge kapteinen

Tid:  Onsdag 18. januar kl. 11.00
Frammøte: Cinemateket, Kulturhuset USF, Verftet
Pris: kr. 100 for medlemmer, - kr. 200 for andre
Påmeldingsfrist: Tirsdag den 17.januar
Ansvarlig: Gruppen for Museum – Kino – Teater og Gallerivirksomhet
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A-007  Gone With the Wind  (Tatt av vinden) 
Regi: Gone With the Wind. Regi. Victor Fleming USA, 1939. Tale: engelsk, tekst: norsk. 
Aldersgrense: 12 år. Format:35mm. Lengde: 3t 58min.

Denne snart 85 år gamle filmen er fremdeles en av tidenes største: dyrest i sin tid, den stør-
ste publikumsdrageren i filmhistorien, og med en enorm populærkulturell innflytelse.

Dette intenst romantiske sørstatsdramaet er blitt selve innbegrepet på alt vi forbinder med 
Hollywood. Filmen bygger på Margaret Mitchells bestselger og følger den egenrådige 
rikmannspiken Scarlett O’Hara, spilt av britiske Vivien Leigh, og hennes beilere og menn 
i tiden rundt den amerikanske borgerkrigen. Scarlett vokser opp i gode kår på familiens 
plantasje i sør, men må etter hvert gjennomleve krig, fattigdom, dødsfall og kjærlighetssorg. 
Legendarisk er forholdet til Rhett Butler i Clark Gables skikkelse. 

Filmen fikk ikke mindre enn ti Oscar, blant annet til Hattie McDaniel, som spilte Mammy 
og ble den første afroamerikaner som vant prisen. Produksjonsdesigneren William Came-
ron Menzies fikk æres-Oscar «for fremragende prestasjon ved bruk av farge for forsterket 
dramatisk stemning».

Tid: Onsdag 15. februar kl.11.00
Frammøte: Cinemateket, Kulturhuset USF, Verftet
Pris: kr. 100 for medlemmer, - kr. 200 for andre
Påmeldingsfrist: Tirsdag den 14. februar
Ansvarlig: Gruppen  for Museum – Kino – Teater og Gallerivirksomhet
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A-011  En mann og en kvinne 
Regi: Un homme et une femme. Regi: Claude Lelouch. Frankrike, 1966. Språk: fransk, 
tekst: norsk. Aldersgrense. Format: 35mm. Lengde: 1t 42min.

Dette er en enkel historie om 
kjærlighet, men det enkle er som 
oftest det beste. Som bevis på 
dette vant filmen Gullpalmen 
da den ble vist under Cannes 
filmfestival. 

En enkemann og en enke møtes 
etter begge har vært og besøkt 
barna sine som går på kostskole 
utenfor Paris. Anne, som jobber 
i filmbransjen, mister toget tilbake til byen, noe som fort viser seg å være hell i uhell. Hun 
møter nemlig Jean-Louis, som er racerbilsjåfør. Begge legger umiddelbart merke til hver-
andre, og kjenner på følelser de ikke har hatt siden de mistet ektefellene sine. Den nærmest 
ungdommelige tiltrekningen mellom disse to fremmede, og uvitenheten om hva som skjer 
videre er det som er så forførende med filmen. Med nydelig kinematografi og musikk er det 
vanskelig å ikke forelske seg i denne å, så franske, romantiske perlen.

Tid: Onsdag 15.03 kl.11.00
Frammøte: Cinemateket, Kulturhuset USF, Verftet
Pris: kr. 100 for medlemmer, - kr. 200 for andre
Påmeldingsfrist: Tirsdag den 14. mars
Ansvarlig: Gruppen for Museum – Kino – Teater og Gallerivirksomhet

A-017  Shirley Valentine
Regi: Regi: Lewis Gilbert. Storbritannia, 1989. Språk: engelsk, tekst: norsk. Aldersgrense: 
15 år. 35mm, 1t 48min.

Den 42 år gamle husmoren Shirley Valentine bor i et rekkehus i Liverpool hvor hun føler at 
livet har stagnert. Ektemannen bryr seg ikke om noe annet enn at maten skal stå på bordet 
når han kommer hjem fra jobb, og at klærne hans blir vasket. Barna deres forventer også å 
bli oppvartet av henne hver gang de stikker innom, uten så mye som et takk. Shirley føler at 
familien tar henne for gitt og denne utakknemligheten gjør henne trist og ensom. Så når en 
venninne vinner en ferietur for to til Hellas og spør om hun vil bli med, er svaret enkelt: ja! 

Hun reiser fra pliktene sine i håp om at familien skal legge merke til alt hun gjør når hun 
først er borte. Endelig er det hennes tur til å slappe av og nyte livet. Shirley forelsker seg 
fort i både Hellas og den kjekke servitøren på den lokale restauranten, som gir henne den 
oppmerksomheten hun så sårt har savnet. Er det den egentlige Shirley som har blitt vekket 
til live igjen, eller skal hun dra tilbake til familien i England og husmor-tilværelsen?
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Tid: Onsdag 19.04  kl. 11.00
Frammøte: Cinemateket, Kulturhuset USF, Verftet
Pris: kr. 100 for medlemmer, - kr. 200 for andre
Påmeldingsfrist:  Tirsdag den 18. april
Ansvarlig: Gruppen for Museum – Kino – Teater og Gallerivirksomhet

Teaterstykker med omtale

A-001  Steg for steg - ein herleg komedie om vennskap

Det blir lett mykje humor når tre festlege og litt frynsete damer med 
lavt blodsukker skal komme seg opp på eit høgt fjell. Vi følger dei på 
ein todagars tur der bratt terreng får fram både det beste og det verste 
i dette frekke trekløveret. 
Stykket handlar om ein gjeng som har vakse opp saman og derfor kjenner dei kvarandre 
godt. Her møter vi den single SILJE (Reny Gaassand Folgerø) som held kjenslene inne 
mens ho traskar avgarde med det nyaste fjellutstyret, den kommande bruda MONIKA  
(Linn Løvvik) som har begynt å få kalde 
føtter, og ikkje minst chablisglade og bak-
tunge BODIL  (Christine Hope) som aller 
helst skulle sett at det var rulletrapp opp til 
toppen… 
Dei tre jentene var eigentleg ein gjeng på 
fire, men året før gjekk fjerdemann bort. 
Dette var ho som var limet i gjengen og 
som faktisk likte å gå på fjelltur. No som 
alt er forandra prøver dei tre andre å finne 
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Tid: Onsdag 4. januar kl. 19.00
Frammøte:  Hovudscenen, Det Vestnorske Teateret, Øvre Ole Bulls Plass 6 (Logen).
Billettpris:  Kr. 290 for medlemmer, kr. 480 for andre.
Påmelding:  publikum@detvestnorsketeateret.no (ref BKF).
Påmeldingsfrist: 20. desember.
Bergen Kulturforum har reservert 30 billettar.
Billetter bestilles og betales til Det Vestnorske Teater

vegen vidare saman. Til tross for sine ulikheiter og sin varierande kondisjon, har dei ein rå 
felles galgenhumor. 

Komedien er skrive av Peter Quilter og har gått sin seiersgang i heile Europa. 
Regi: Frode Gjerløw. Scenografi: Gjermund Andresen. 
Med: Christine Hope, Reny Gaassand Folgerø og Linn Løvvik.

TILBOD TIL BERGEN KULTURFORUM

Bestill billettene hos DNS tlf 55 60 
70 80 eller e-post til salg@dns.no

Hjertelig velkommen på  
Den Nationale Scene!

A-006  Stillheten - Norgespremiere på gripende familiedrama 
 av Lars Norén

En varm sommerdag vender 
John tilbake til småstedet han 
flyttet fra for noen år siden. Han 
har nettopp debutert som poet, 
og har store ambisjoner, samti-
dig som han sliter med psyken. 
På det nedslitte hotellet ved jern-
banestasjonen venter foreldrene 
og den eldre broren.

Det er en familie i krise John 
kommer hjem til. Faren Ernst 
sliter med alkoholproblemer og 
økonomien. Hans kone Lena er kreftsyk og har ikke lenge igjen å leve, og eldstesønnen 
Ingemar har vansker med å skape seg sitt eget liv.
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Sammen med «Natten er dagens mor» og «Kaos er nabo med Gud», utgjør «Stillheten» 
triologien som gjorde Lars Norén kjent som dramatiker. Det er første gang «Stillheten» blir 
vist i Norge, og det er Arne Lygre som har oversatt teksten.  

Av:  Lars Norén Regi: Morten Borgersen Premiere: 20. januar på Lille Scene

Tid: Torsdag 26. januar kl. 19.00  
Frammøtested: Den Nationale Scene, Lille scene
Pris: kr. 250,- for medlemmer,  kr 350,- for andre 
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet
Påmelding: Billettene bestilles hos DNS, hentes og betales på DNS  
billettkontor innen 10. januar

A-009  Sytten somrar - Ein tyskarjente si historie

Våren 1945 vil for alltid være rissa 
inn i historia vår. Òg i livet til sytten 
år gamle Solveig. Det er den våren 
ho treff atten år gamle Hans, og tek 
eit val som kjem til å forme resten av 
livet hennar. «Sytten somrar» er eit 
nyskrive stykke av Stig Amdam som 
fortel historia til ei såkalla «tyskar-
jente». Det er ei skjebnehistorie om 
forboden kjærleik, skuldingar om 
landssvik, søsterlojalitet og  
rivalisering. To tidsplanar flyt  
over i kvarandre, i ei sterk forteljing 
om livsvalet til ei ung kvinne.
 
Sjølv om eit kjærleiksforhold til ein tyskar ikkje var nok til påtale etter landssviklovgiv-
ninga, vart likevel mange av kvinnene internerte og halde under oppsyn. Dei som gifta seg 
med ein tysk soldat vart fråteke statsborgarskapet, og flytta til Tyskland med tysk pass. I 
denne framsyninga følgjer vi avvegingane til Solveig gjennom tilbakeblikk dei siste krigs-
dagane, vekene etter og korleis livet arta seg i eit utbomba DDR på 50-talet.  

Av:  Stig Amdam   Regi: Miriam Prestøy Lie   Premiere: 28. januar i Teaterkjelleren

Tid: Torsdag 2. mars kl. 19.30
Frammøtested: Den Nationale Scene, Teaterkjelleren
Pris: Kr. 325  for medlemmer,  kr 425,- for andre
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet
Påmelding: Billettene bestilles hos DNS, hentes og betales på DNS 
billettkontor innen 2. februar
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A-018  Romeo og Julie - En udødelig fortelling om kjærlighetens pris

Noen kjærlighetshistorier er så heftige 
at de slår gnister selv etter 400 år. 
Romeo og Julie er fortellingen om to 
ungdommer som blåser hverandre av 
banen, som styrter hodestups ut i en 
altoppslukende forelskelse og risikerer 
alt for å være sammen.

I hverandre finner Romeo og Julie et 
annet menneske som forstår og godtar 
de for den de er. At de to ikke kan få 
hverandre gjør bare tiltrekkingen ster-
kere. Og farligere. Forelskelsen blir en flukt fra den harde virkeligheten og et opprør mot 
foreldrene. Dramaet som følger, er en udødelig fortelling om kjærlighetens pris når man 
ikke får elske den man vil.

Shakespeares mesterverk ble skrevet på 1590-tallet, men plasseres på Store Scene i vår 
egen tid i Kjersti Horns regi. Hun har i de seneste årene gjort seg bemerket med et helt  
særegent regigrep. Men selv om rammen rundt er anno 2023, er handlingen bevart. 

Av: William Shakespeare   Regi: Kjersti Horn   Premiere: 20. april, Store Scene

Dette er spesialtilbud til generalprøven.

Tid: Onsdag 19. april kl. 19.30
Frammøtested: Den Nationale Scene, Store scene
Pris: kr. 140 for medlemmer,  kr 240,- for andre
Ansvarlig: Gruppe for museum, kino, teater og gallerivirksomhet
Påmelding: Billettene bestilles hos DNS, hentes og betales på  
DNS billettkontor innen 19.mars.
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Reisegruppen

A-020  Tur med veteranbåt til Fedje 10. mai

Vi leier  veteranbåten Vestgar og tar turen  til 
Fedje. Turen går via Radfjorden til Fedje. Retur 
via Fosenstraumen , Lygrafjorden og Alver-
strømmen til Bergen ca. kl.1700.

På Fedje får vi et opphold på ca. 2 timer. Tidli-
gere Fylkesordfører Gisle Handeland vil gi oss 
kort oversikt over Fedje sin historie. Deretter 
kan vi dra på bedriftsbesøk til Feddie distille-
ry.  Vi får en orientering om bedriftens historie 
og se på noe av produksjonen. Tilslutt får vi en liten smaksprøve på Whisky produksjonen 
deres.

For medlemmer BKF og Utdanningsforbundet koster turen kr. 1000. For ikke medlemmer 
blir det et tillegg på kr. 300. Billetten dekker reise, bedriftsbesk og smaksprøve.  Mat på 
turen må deltakerne dekke selv.  Vestgar selger suppe, mineralvann, kaffe, kaffemat m.m.

Bergen Kulturforum har 50 plasser på turen. 

Tid: Onsdag 10. mai kl. 09.00
Oppmøte: Kai ved Holbergsalmenning  
Pris: Medlemmer av BKF og Utdanningsforbundet kr. 1000, for andre kr. 1100
Påmelding: Påmelding til kontoret. 
Bindende påmelding  er 20 april 2023.
Ansvarlig: Reisegruppen

A-021  Tur til Shetland og Orknøyene 3.-10. juni

I samarbeid med Norsk Tur arrangerer vi en tur til 
Shetland og Orknøyene 3. - 10. juni 2023. Shetland 
og Orknøyene har sterk historisk tilknytning til Nor-
ge, og spesielt Shetland fra krigens dager. I løpet av 
denne uken skal vi gjøre oss kjent med både historie, 
kultur, natur og næringsliv. Turen er nå fulltegnet, 
men det går an å kontakte Norsk Tur for å stå på 
venteliste: 

Telefon: 38 12 03 20, e-post: reise@norsktur.no
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A-022  ,,Den gamle og so den nye tid’’
   Tur til Havråtunet og Bergsdalstunet 27. juni 2023

Avreise med buss fra Bystasjonen ved Blomsterpaviljongen kl. 11.00, Åsane terminal  
kl. 11.15 til Havråtunet på Osterøy, hvor vi er ca. kl. 12.00.

Havråtunet er et gammelt klyngetun, det best bevarte på Vestlandet, ved siden av Aaga-
tunet i Hardanger. Havråtunet består av ca. 30 bygninger fordelt på 8 bruk. Der bor ingen 
fastboende i dag, men husene blir brukt som fritidsbygninger. Gårdene Havrå med ut- og 
innmark ble fredet som kulturmiljø i 1998, som det første i Norge. Vi ankommer i slåtten, 
får omvisning og orientering om hvordan det var å drive gard i tidligere tider.

Fra Havrå har vi mottatt følgene:,, Det er et tak på 12 personer på omvisningen. Dere vil bli 
tatt med på en vandring gjennom tunet, der dere får innblikk i gardens historie, om arbeidet 
og hvilken rolle Havrå spiller i dag i forhold til bevaring av den materielle og immaterielle 
kulturarven. Det er viktig å kle seg etter været og ha gode sko. Tunet er hellelagt, slik at 
man kommer ikke fram med rullestol, og gåstol vil være en utfordring.’’

Etter omvisningen går vi i bussen og via Osterøybrua, Trengereid, Vaksdal og Dale, svinger 
vi opp Bergsdalen og er fremme ved Bergsdalstunet ca. kl. 14.45. Her blir vi tatt imot 
av vertskapet Olaug og Helge Terje. Bergsdalstunet ligger på Lid i Bergsdalen i Vaksdal 
kommune. Vertskapet har bygd om Gamlefloren til matforedling, servering og møte/kurs 
aktiviteter. De driver også med tradisjonelt landbruk med hovedverket på kjøtt og melke-
produksjon. De bruker i hovedsak egne produkter og lokale råvarer.

Før vi får servert maten, vil vertskapet fortelle litt om seg selv og om maten som blir servert.

Meny:
Forrett: Sylta aure fra Bergsdalselva. Hovedrett: Sosakjøt av kalv frå garden vår. Dessert: 
Bergsdalsjordbær, kaffe/te. P.s. Er ikke Bergsdalsjordbærene modne, får vi karamellpudding. 
Etter middagen gjør vi oss klar for hjemreise og vi vil være i Bergen kl. 18.30 – 19.00.
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Tid: Tirsdag 27.juni 2023.
Påstigning: Blomsterpaviljongen ved Bystasjonen kl. 11.00, 
 Åsane Bussterminal kl. 11.15.
Pris: Medlemmer pr.pers. kr. 1.480.-
 Andre  pr.pers kr. 1.580.-
 Ikke omvisning Havråtunet  kr. 1.280.- pr. pers. for 4 personer
Påmelding: Til kontoret
Påmeldingsfrist: Tirsdag 30 mai.
Ansvarlig: Reisegruppen

A-023  Vauldalen og Røros med det historiske musikkspelet  
 Elden 28. juli – 2. august 2023

 
Vi tilbyr i 2023 tur til Vauldalen og Jorid med hennes kollegaer, som så mange fra Vestlandet 
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 handlin-
gen 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 Sverige – 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.

Dag 1, fredag 28/7: Bergen – Dombås 
Vi starter bussturen fra Bergen busstasjon, søndre terminal Perrong P, kl. 08.30. Påstigning 
langs ruten vi kjører gjennom Åsane, Arna, Vaksdal, Voss og videre til Flåm og Aurland og 
gjennom verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen. Det blir lunsj underveis. Vi kjører inn 
langs Lustrafjorden til Skjolden og tar fatt på veien over Sognefjellet som er den høgaste 
fjellovergangen i Norge. Dette er ein av dei nasjonale turistvegane som tar oss opp i over 1400 
m.o.h. Vi får en fantastisk utsikt mot Jotunheimen. Vi kommer ned til Lom og her finner vi 
den kjente stavkirken og det kjente bakeriet i Lom. Ferden går videre og vi passerer Vågåmo 
og Otta på vei til Dombås. Her skal vi overnatte og spise middag på Dombås Hotel. 
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Dag 2, lørdag 29/7: Dombås – Vauldalen 
Etter frokost kjører vi over Dovre, forbi Dovregubbens Hall til Hjerkinn. Her tar vi veien 
gjennom Folldalen til Alvdal, Kjell Aukrust og Reodor Felgen sitt rike. Videre forbi Tynset og 
Tolga, og Dalsbygda (tenk stor skistjerne). Så passeres Røros og vi kommer inn mot svenske-
grensen og til Vauldalen Fjellhotell.. Etter velkomstkaffe og en liten hvil, blir det middag før 
vi drar til Røros, den lille rare byen på fjellet. Vi er med på omvisning i Smeltehytta og Røros 
Kirke. VI inntar spillplassen i god tid, for å se ute spellet Elden. Start kl. 21.30. Med plass i 
midttribunen, får vi med oss en opplevelse utenom det vanlige. I pausen får vi servert kaffe og 
lemse. Når vi kommer tilbake til hotellet, blir det godt med en god og varm suppe med brød.

Dag 3, søndag 30/7: Vauldalen  
Etter en sein frokost får vår nærmeste 
nabo mot øst besøk. Der får handlelys-
ten utløp i Funäsdalen. Vi returnerer 
tilbake til Gamlelandet og Skottgården 
for lunsj. Skottgården som nå drives av 
vertskapet på Vauldalen, er en gammel 
ferdas gård og skysstasjon. Det vil si 
at de hadde plikt på seg til å holde fire 
hester til transport mellom Malmagen i 
Sverige og Jensvolden på vei mot Røros.  
Familien Skott Svendsen besitter mye 
kunnskap om hest og hestetransport, 
og tar oss med på en reise i hvordan en 
ferdas gård ble drevet. Dagens lunsj er 
en smakssymfoni av lokale råvarer, som 
avsluttes med rabarbrasuppe, fjellbreeze 
og tradisjonsmusikk. Vel hjemme igjen 
blir det servert middag og dans til leven-
de musikk om kvelden.
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Dag 4, mandag 31/7: Vauldalen 
Etter en tidlig frokost, er det avreise til Sørvika. Der går vi om bor i Femunden II. Båten 
bringer oss til Femundhytten Gård, hvor vi blir mottatt av Tommy og Chris. Vi får omvisning 
i den nedlagte smeltehytta og blir fortalt om livet på gården. Til lunsj får vi servert spekemat, 
skjørost og rømme. Før vi returnerer hjem etter denne spesielle dagen, blir det tid til musikk. I 
kveld dropper vi finstasen og kjører hest og vogn til Volldalskoja. I et bygg i tømmer og sten, 
tuftet på gamle byggetradisjoner, blir det en helt spesiell stemning rundt bålet. 
Med felespill og visesang, serveres et utsøkt måltid fra fjellets eget spiskammer. Etter målti-
det, serveres kaffe fra svartkjelen, før hestene tar dere med tilbake til hotellet

Dag 5, tirsdag 1/8: Vauldalen – Beitostølen
Etter en god frokost setter vi kursen mot Østerdalen og Alvdal. Her tar vi veien gjennom  
Folldalen til Hjerkinn, og fortsetter over Dovre til Dombås. Videre til Otta der vi tar av og 
kjører vestover. Vi passerer Vågåmo og ved Randen tar vi veien over Valdresflye. Det sies 
det er en «køyretur med vidsyn over fjell og vidde ved inngangen til Jotunheimen gjennom 
kulturlandskap med stølsdrift og tradisjonsrike turistbedrifter i høgfjellet. På Valdresflye 
får du følelsen av å «sveva» over vidda med flott utsikt mot fleire fjelltoppar i Jotunheimen 
Nasjonalpark. Store delar av vegen går over tregrensa med det høgaste punktet på 1389 meter 
over havet.» Vi kommer ned til Beitostølen der vi tar inn på Radisson Blue Resort Beitostølen 
for middag og overnatting. 

Dag 6, onsdag 2/8: Beitostølen – Bergen  
Etter frokost drar vi gjennom Valdres og over Fillefjell til Lærdal og kjører gjennom 
verdens lengste veitunnel til Aurland. I Flåm stopper vi for lunsj. Dagens avslutning blir 
å kjører forbi Gudvangen og Stalheim til Voss og forbi Dale og Vaksdal til Trengereid og 
videre inn til Bergen. 

AVGANGSDATO: 28. juli 2023 – 6 dager  
Pris pr. person:   Medlem: kr. 13.850 ( andre:  kr. 14.150 )
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TURPRISEN INKLUDERER:
•  Turbuss på hele turen
•  5 hotellovernattinger i dobbeltrom  
•  5 middager, 5 frokoster og 6 lunsj   
•  Alle utflukter som beskrevet i programmet 
•  Reiseleder på hele turen 

TILLEGG PR. PERSON:

• Enkeltrom på hotellene: kr. 1.800,-

RunWay-Norway AS, Schweigårdsvei 33, 5063 Bergen. Tlf. 901 14 896. E-post: runway.
norway@gmail.com. www.runway-norway.no 

Påmelding snarest og seinast 28. april 2023 på ovennevnte e-post eller telefon. Oppgi fullt 
navn, adresse, mobil, og e-post adresse. Ved bestilling betales et depositum på kr. 1.500,- pr. 
person. Restbeløpet betales 46 dager før avreise. Vanlige avbestillingsregler gjelder. 

A-024  Tur til Stavanger og Flor og Fjære  14. – 16. august 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.

Fra Strandkaien i Stavanger tar det ca 20 min. med ”Rygerfjord” før man stiger i land i blom-
sterhavet på Flor & Fjære. 

Ved ankomst på øya står våre guider klare til å vise deg hagenes skjønnhet og dele hemmelig-
heter og historier. 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.
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».
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 Dag 1: Bergen - Stavanger
Vi starter vår busstur fra Bergen busstasjon, søndre terminal, Perrong P kl. 09.00 og kjører til 
Halhjem for ferge til Sandvikvåg. Vi fortsetter over Stord og hele veien til Arsvågen for ferge 
til Mortavika. Så inn til Stavanger og sentrum der vi tar inn på vårt hotell for to netter, Hotel 
Victoria. Resten av ettermiddagen bruker vi til å rusle rundt i Gamlebyen som er regnet å ha 
Europas best bevarte trehus bebyggelse. Middag om kvelden.

Dag 2: Stavanger og Flor & Fjære
Vi spiser frokost på hotellet og tar deretter på en rundtur med bussen og besøker mellom annet 
«Sverd i fjell», monumentet som ble reist i 1983 innerst i Hafrsfjord og avduket av Kong 
Olav. Det er tre store sverd som er satt ned i svaberget til minne om slaget i Hafrsfjord i 872 
da Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Vi kjører tilbake til Stavanger og Strandkaien der 
vi går om bord i «Rygerfjord» som kl. 12.00 bringer oss ut til den lille øya Søre-Hidle. Vi får 
omvisning og vi får forsyne oss av buffet og koser oss med det herlige måltidet. Det blir tid 
til på egen hånd å rusle rundt i hagen for deretter å ta båten kl.16.30 tilbake til Stavanger. Vi 
spaserer tilbake til hotellet og går langs Breiavatnet. Det er og mulig å spasere rundt vågen og 
forbi domkirken. Om kvelden samles vi til middag på hotellet.

Dag 3: Stavanger – Bergen 
Frokost på hotellet og vi plasserer bagasjen i bussen. Vi tar en 
tur til Norsk Oljemuseum og her får vi omvisning om den norske 
oljehistorien som startet midt på 1960-tallet. , Museet er også 
et interaktivt museum hvor man kan oppleve hvordan olje og 
gass ble til for millioner av år siden. Etter besøket setter vi oss i 
bussen og setter kursen nordover. Vi tar fergen fra Mortavika til 
Arsvågen og kjører vi Aksdal til Stord og tar fergen fra  
Sandvikvåg til Halhjem og da er det ikke langt til Bergen. 

AVGANGSDATO: 14. august 2023 
Pris pr. person: Medlem: kr. 6.940  (andre: kr. 7.240 )

TURPRISEN INKLUDERER:
• Turbuss på hele turen
• Innenlandsferger 
• 2 hotellovernattinger i dobbeltrom  
• 2 middager, 2 frokoster 
• Inngang Norsk Oljemueseum
• Bysightseeing i Stavanger
• Besøk til Flor & Fjære med båt, buffet måltid og omvis-
ning
• Reiseleder med på hele turen 

TILLEGG PR. PERSON: Enkeltrom på hotellet:  kr. 1.850,-  RunWay-Norway AS,  
Schweigårdsvei 33, 5063 Bergen. Tlf. 901 14 896. E-post:  runway.norway@gmail.com. 
www.runway-norway.no 

Påmelding snarest og seinast 22. juni 2023 på ovennevnte e-post eller telefon. Oppgi fullt 
navn, adresse, mobil, og e-post adresse. Ved bestilling betales et depositum på kr. 1.000,- pr. 
person. Restbeløpet betales 46 dager før avreise. Vanlige avbestillingsregler gjelder.
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A-025  Gardasjøen med nattopera  22. – 27. august 2023

Bli med Bergen Kulturforum på en vidunderlig reise til «landet der sitronene blomstrer»! 

Med sitt milde klima og sine sjarmerende landsbyer foran alpenes snødekte tinder, har dette 
området i århundrer fascinert nordboerne som kommer for å oppleve sydlandsk landskap og 
kultur sammen med god mat og drikke. 

På denne reisen får du bo ved Gardasjøen, i San Felice del Benaco, kun 13 km fra Sirmione 
Slott. Du kan glede deg til Vingårdsbesøk med smaking og lunsj, om du vil - dagstur til Vene-
zia, samt selve kronen på verket, Nattoperaen “AIDA“ i Arena di Verona!
Park Hotel Casimiro 4*, ligger omgitt av sin egen 
hage på den vakre stranden, San Felice di Benaco.   
Det er et nydelig sted, perfekt til å nyte et avslappende opphold direkte ved bredden av Garda-
sjøen. Hotellet har 2 utendørs svømmebasseng, restaurant og terrasse. Vi skal bo i nyrenoverte 
superior-rom, de fleste med side- eller frontutsikt over Gardasjøen. Her er det meste av fasili-
teter man forventer, som air condition, TV og safe. Hvert rom har privat bad med hårføner og 
gratis toalettartikler.    
DAG 1 BERGEN – ITALIA 
Utreise 22. august
LH 877 Bergen - Frankfurt 0610 0815  
LH 248 Frankfurt - Milano Malpensa  0915 1025  
 
Inkluderte måltider: Middag
Vi reiser med fly fra Bergen 
til Milano, og blir transpor-
tert videre med egen buss til 
San Felice del Benaco, ved 
bredden av Gardasjøen. Turen 
hit tar ca. 2 timer. Vel fremme 
sjekker vi inn på Park Hotel 
Casimino 4*. 
Kveldens middag tar vi på 
hotellet. Fo
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DAG 2 NATTOPERA «AIDA» - ARENA DI VERONA 
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj, middag

Vi nyter frokosten og har formiddagen til fri disposisjon. Det blir lunsj på hotellet, før vi gjør 
oss klare for kanskje turens største begivenhet – Nattopera i Arena di Verona. Etter ca. en 
times busstur ankommer vi idylliske Verona, også kjent som Romeo og Julies by. Vi får en 
guidet omvisning og ser bl.a. Julie sin berømte balkong. Vi spiser middag på en restaurant i 
nærheten, før turens høydepunkt. I det antikke romerske amfiteateret skal vi oppleve  
forestillingen Aida, i en nydelig ramme under åpen himmel. Etter en magisk kveld, returnerer 
vi til hotellet.  

DAG 3 FRIDAG 
Inkluderte måltider: Frokost, middag Dagen er satt av til fri disponering – om du vil gå på 
oppdagelsesferd eller slappe av i en solstol ved hotellet er helt opp til deg.  Middag i samlet 
lag på hotellet om kvelden. 

DAG 4  VINGÅRD MED VINSMAKING OG 
LUNSJ
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj, middag. Først en 
god frokost før vi drar på utflukt. I dag drar vi for å 
besøke en av distriktets mange vingårder. Her blir det 
omvisning og smaksprøver, samt lunsj i vakre omgi-
velser. Middag i samlet lag på hotellet om kvelden.

DAG 5 FRIVILLIG UTFLUKT TIL  VENEZIA 
(IKKE INKLUDERT) 
Inkluderte måltider: Frokost, middag
Nok en god frokost, før vi drar ut på opplevelser. I 
dag drar de som vil til vakre Venezia for å beskue de 
mange unike palassene, byens dagligliv og de labyrin-
tiske gatene. En lokalguide tar oss med på en 3 timers 
omvisning som også inkludere båttur til San Marco.  
Middag i samlet lag på hotellet om kvelden. 

DAG 6 ITALIA - BERGEN 
Inkluderte måltider: Frokost Vi nyter frokost før vi gjør oss klar til utsjekk. Formiddagen fri 
på egen hånd, frem til bussavgang til flyplassen.

Retur 27. august
LH 277 Milano Linate - Frankfurt 1920 2035  
LH 876 Frankfurt - Bergen 2120 2320 

Pris per person: Medlem kr. 19.990,- (Andre kr. 20.290, -)

Inkludert i prisen per person:
• Flyreisen t/r Bergen-Italia, busstransport jf. program
• 5 netter på Park Hotel Casimiro i superior rom 
• 5 frokost, 1 lunsj på hotellet, 4 middag på hotellet, 1 middag i Verona
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• Dagsutflukt til Vingård med smaking og lunsj
• Nattopera i Arena di Verona, AIDA - Kategori «Settore Puccini»
• Reiseleder Aud Lundeland

Evt. tillegg per person:
Dagsutflukt til Venezia, (buss, lokal guide 3 t., båt til San 
Marco) Kr. 900,-
Enkeltrom Kr. 3000,-
Drikke til maten. Tips til sjåfører, guider og restauranter 

Etter mottatt bekreftelse må depositum på kr 3000,- innbetales innen 14 dager. Depositumet 
bekrefter avtalen mellom deg og arrangøren.Restbeløpet betales 24 uker før avreise. Dersom 
restbeløpet ikke er innbetalt ved betalingsfristens utløp og turen avbestilles etter dette, vil det 
kunne medføre krav om innbetaling i henhold til avbestillingsreglene. Dersom du avbestiller 
turen, må dette gjøres skriftlig til Norsk Tur.

Avgangsdato:  22. august kl. 04.10 Flesland flyplass
Pris pr. person: Medlem  kr. 19.990, - (Andre kr. 20.290, -)
Påmeldingsfrist: Påmelding (bindende) fortløpende innen 12.05.2023 til Norsk Tur på 
denne linken:  Bergen Kulturforum - Gardasjøen med Nattopera – Norsk Tur , på e-post: 
reise@norsktur.no, eller på tlf. 38120320.  Min. 25 påmeldte for å garantere tur. 
Ansvarlig:  Reisegruppen

Vi tar forbehold om endring av pris vedrørende valutakurs og flyavgift. Vi tar  
forbehold om endringer i program, flytider, samt eventuelle trykkfeil.

A-026  Tur til Avaldsnes onsdag 30. august 2023 

I vår barndom lærte vi at Norges første 
konge, Harald Hårfagre var av Vestfold 
ætt. Skaldedikt og nyere arkeologi tilsier 
at han var en vestlandskonge som samlet 
Norge til et rike ved slaget i Hafrsfjord. 
Mer om Harald Hårfagre og den mektige 
slekten som holdt til ved Karmsund får vi 
vite når vi tar turen til Avaldsnes senteret.

På turen vil vi og besøke Haraldshaugen i Haugesund og Visnes på Karmøy.  På Visnes var 
det tidligere kobberverk.  Frihetsstatuen i New York er bygd av kobber herfra. En kopi av 
statuen står på Visnes, og den vil vi se.

Inkludert i prisen er billetter til Avaldsnes senteret, Avaldsnes kirke fra Håkon Håkonssons tid, 
film, samt viking lunsj med kaffe og dessert på Avaldsnes senteret. 

BKF har 25 plasser og Pensjonistlaget i Utdanningsforbundet Bergen har 25 plasser.
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Tid: Avreise 30. august fra Blomsterpaviljongen ved Busstasjonen kl. 8.30. 
Pris: Medlemmer av BKF og Utdanningsforbundet kr 1400, andre kr. 1500.
Påmeldingsfrist: Bindende påmelding 10 august 2023 til kontoret.
Ansvarlig: Reisegruppen

A-027  Tur til Wien, Bratislava og Salzburg 7 dager  22.-28. september  

Wien byr på storslåtte avenyer og det er rikelig 
med severdigheter og kultur; Schönbrunn 
palasset, Stephans domen. Wien har mer enn 
100 museer, 280 parker og hager med mer enn 
400 rosearter.

Hovedstaden har vært viktig både for keltiske 
stammer, senere slaverne og etter at den ble 
hovedstad i Kongeriket Ungarn var det en 
storby i det 18. århundret.  Salzburg er Øster-
rike i et nøtteskall! Med vidstrakt fjellutsikt, 
utsmykket barokk-arkitektur, vakre palasser, travle markeds-plasser og selvfølgelig musikken 
til Mozart.
.
DAG 1 - Fredag 22. SEP - Ankomst Wien - Bratislava - M
Fly fra Bergen til Wien. Fra Wien Lufthavn er det under 1t kjøring til hotell Radisson Blu 4* 
(3 netter), et meget fint og sentralt beliggende hotell rett foran Nasjonalteatret i Bratislava. Vi 
ligger så sentralt ved hovedtorget – at det finnes mange muligheter for de oppdagelses- lystne! 
Vi skal nyte en 3 retters velkomstmiddag inkludert 2 glass vin og kaffe/te.
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DAG 2 - Lørdag 23. SEP - Wien - F, L, M
På formiddagen skal vi være med på en guidet tur i byen ”An der Schøne blauen Donau” for 
å se mange av de mest kjente landemerkene; Nybyen med sine enorme EU kontorer, Prater 
parken med det berømte hjulet, Hundertwasser huset (stopp), gaten som kalles ”Ring- 
strasse” med de ulike severdigheter og som ble anlagt der bymuren hadde stått. I rask  
rekkefølge får vi bl. a rådhuset, parlamentet, naturhistorisk og kunsthistorisk museum,  
statsoperaen og Musikverein, Stephansdomen. Etter en Wiener-lunsj på vakre slottsrestaurant 
Café Restau rant Residenz, skal vi til Schönbrunn slott og få en guidet omvisning. Denne  
kvelden hygger vi oss på vårt hotell i Bratislava og spiser middag på en lokal restaurant.

DAG 3 - Søndag 24. SEP - Bratislava - F, M*
Etter frokost skal vi på guidet byvandring i sjarmerende Bratislava og lære mere om hvorfor 
Bjørnstjerne Bjørnsons er så populær i hovedstaden Bratislava. Fritid og lunsj på egenhånd. 
Det er kjempeutvalg av inne- og uterestauranter rett ved vårt hotell. For de som ikke deltar i 
frivillig kveldsprogram blir man enig om å gå på en nærliggende restaurant hvor vi selv kan 
bestille middag på vår egen regning. 

KVELDSPROGRAM MED FRIVILLIGE UTFLUKTER – Må bestilles ved påmelding:
A: Opplev en klassisk konsert med Wiener Residence Orchestra i Auersperg Slott
 PRIS FOR KUN TRANSPORT OG KONSERT = kr 950 (minimum 10 deltagere)
B: En 4 retters middag med aperitiff, ubegrenset vin/øl/ brus/vann og kaffe/te på 
 herregårds restauranten Marchfelderhof – Østerrikes mest historiske og 
 tradisjonelle restaurant, besøkt av de fremste medier, sosietets personer og i gamle 
 dager de kongelige. 
 PRIS FOR *MIDDAG ALENE OG TRANSPORT kr 825 (minimum 10 deltagere)
 -  DELTA I BÅDE KONSERT + *MIDDAG FOR KUN kr 1 525 (spar kr 250 per person)

DAG 4 - Mandag 25. SEP - Bratislava - Salzburg - F, Vinsmaking, M
På vei til Salzburg skal vi stoppe ved en vinprodusent og smake på lokale matvarer som 
er paret med ulike viner (2 t – 170km). Wachau er et av de mest sjarmerende, kulturelt og 
historisk eldste landskapene i Østerrike. Midt i unike terrasserte vingårder, som har formet 
Wachau-landskapet i mange århundrer, har Jamek-familien siden 1979 drevet vingård ved 
eiendommene til benediktinerklosteret i Melk, nå i 4. generasjon. Etter litt å tygge på og  
smaking av passende vin, kjører vi videre og gjør så en kort stopp ved byen Linz (1,5t–112 
km) videre fra Linz til Salzburg (1,5 t–112km). Vi sjekker inn på NH Collection Salzburg 
City (3 netter), som ligger i hjertet av Andräviertel området nære Mirabell Palace & Gardens. 
Middag på vårt hotell.

DAG 5 - Tirsdag 26. SEP - UNESCO - Gamlebyen i Salzburg -  F, L, M*
Guidet byvandring gjennom gamlebyen i Salzburg (på UNESCO’s verdensarvliste) ved elven 
Salzach, De fleste av Salzburgs turistattraksjoner er konsentrert i og rundt gamle-byen (Alt-
stadt). Mirabell-slottet fra 1606 og hagen, Peters gravlund og katakombene, Mozarts hus og 
korngaten, domkirken og gamletorget er noen av dagens attraksjoner. Lunsj på hotellet. Fritid 
etter lunsj. Middag på egen hånd   eller KVELDSPROGRAM MED FRIVILLIGE UTFLUK-
TER – Må bestilles ved påmelding: *3 retters middag på Restaurant Mirabell i Sheraton 
Grand Salzburg og Konsert på Mirabell Palass – kr 975:  bestilles ved påmelding (minimum 
12 deltakere) (kun som kombinasjon middag + konsert, selges ikke av arrangør separat)
På Mirabell Palace Concerts kan du se frem til utvalgte klassiske konserter med anerkjente 
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artister og ensembler i en av Salzburgs vakreste saler med kammermusikk, serenader, konser-
ter, underholdene med utmerket tolkning. Salzburgs beste artister opptrer med internasjonale 
ensembler i ulike formasjoner. Programmene er satt sammen av utvalgte verk av barokke, 
klassiske og romantiske komponister bl.a. Vivaldi, Haydn, Beethoven m.fl. Fokus er alltid på 
verkene til Mozart. Du kan knapt oppleve klassiske konserter i Salzburg som er mer intense, 
atmosfæriske og så nærme artisten. Mange av konsertene fremføres i historisk fremførings-
praksis på originale instrumenter fra Mozarts tid.  Middagen og konserten foregår 800 m – 10 
min gange fra hotellet.
 
DAG 6 - Onsdag 27. SEP - ”Ørneredet” - F, L, M
Hohenwerfen festning (45 min – 45km): Dette 900 år gamle 
slottet troner på toppen av en klippe og majestetisk høyt over 
elvedalen Salzach. Vi spiser lunsj på en lokal restaurant før 
vi skal besøke: Hellbrunn slottet (30 min – 37km): Prins-bi-
skopen, Markus Sittikus, introduserte dette lystpalasset i 1613 
som et sted å slappe av og bli underholdt. På besøket til dette 
slottet vil du oppleve en ufattelig storhet og arv, ettersom dette 
en gang var hjemmet for mektige og velstående herskere av 
både kirke og stat. Markus Sittikus, kjent for å tilby «uvanlig underholdning» for gjestene 
sine, tegnet en hage med lure vannfunksjoner og fontener. Denne turen er svært morsom, 
spesielt for barn og de som ikke har noe imot å bli våte. Litt fritid i Salzburg før middagen.   
Vi møtes til en hyggelig avskjedsmiddag på vårt hotell.

DAG 7 - Torsdag 28. SEP - Hjemreise -  F
Vi tar fly hjem til Bergen fra München flyplass (2t – 185km). Wien, Bratislava og Salzburg 
-  Bergen kulturforum     side 2      si          

TUREN INKLUDERER: Fly fra Bergen til Wien og retur fra München ,Transport fra/til 
flyplassen i Wien og München, 6 netter på 2 meget gode, svært sentralt beliggende 4* hotell 
med frokost, gratis Wi-fi, 2 lunsjer og 5 tre retters middager, drikke til måltidene, kaffe/te til 
måltidene, vinsmaking og mat på vingård i Wachau, inngangspenger til alle severdigheter og 
museer, meget dyktige lokale skandinavisk talende guider samt reiseleder fra Travel and Learn

IKKE INKLUDERT: Utflukt med middag og konsert til Auersperg slott inkl transport og 
drikke, utflukt m middag til Mirabell Slott og restaurant, inkl konsert og drikke,  flyskatt for 
tiden kr 889, viner og drinker utover det som er inkludert i måltider, tips til hotellpersonalet, 
sjåfører og lokale guider

PÅMELDING før 1. april 2023 på mail til:  post @ travelandlearn.no eller på tel: 47 89 60 60                                                                                
Travel and Learn er medlem i Reisegarantifondet

Tid: 22. – 28 september
Oppmøte:  Flesland flyplass 
PRIS PER PERSON  Medlem: kr. 17 578 i delt dobbeltrom ved 35 påmeldte deltagere 
(Andre kr. 17.878) kr. 18 998 hvis 25 delt. (Andre kr. 19.298).
Enkeltromstillegg: kr 4495
Ansvarlig:   Reisegruppen



Lørdag 21. januar 2023 kl 12.00 i Fensal, 
Kong Oscarsgate 15.

Her blir den nye katalogen for våren 2023 
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 vårkatalogen 2023
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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


