ARBEIDSLIVETS KULTURSEILAS

PROGRAM 2016-2017

VELKOMMEN TIL ARBEIDSLIVETS KULTURSEILAS!
Vestfold fylkeskommune ønsker velkommen til Arbeidslivets
KulturSeilas (AKS) - et rullerende toårig kulturprogram for
private og offentlige bedrifter i Vestfold.

VI GJØR KUNST- OG KULTUROPPLEVELSER
TIL EN NATURLIG DEL AV HVERDAGEN

For bedrifter som allerede er med i Arbeidslivets KulturSeilas,
håper vi programmet for 2016-2017 vil vekke forventing og
begeistring – og at det kan være et nyttig oppslagsverk for
deres medarbeidere før kommende arrangementer. For
dere som ennå ikke har gått ombord på AKS-skuta, håper vi
programmet vekker interesse for å bli med oss på seilasen!
Som en del av Arbeidslivets KulturSeilas har dere varierte og
spennende kulturopplevelser innenfor musikk, scenekunst
og litteratur i vente de to neste årene. AKS-arrangementene
skal berøre, begeistre og utfordre dere som publikum, med
intime forestillinger av høy kvalitet.
Vestfold fylkeskommune arbeider for å gi alle fylkets
innbyggere muligheten til å oppleve og berøres av kunst- og
kulturuttrykk. AKS er en viktig del av denne satsingen, og
bringer kulturopplevelsene ut til en av arenaene folk
oppholder seg aller mest: Arbeidsplassen.

Bedriftene som deltar i AKS melder om økt trivsel blant sine
ansatte. Å dele kulturopplevelser med kollegaer gjør at man
blir bedre kjent med hverandre, og styrker fellesskapsfølelsen
på arbeidsplassen. AKS-bedriftene opplever også økt
interesse for kunst og kultur blant sine ansatte.
Vestfold er stolte over å tilby en slik ordning til fylkets bedrifter,
og håper det kan inspirere flere fylker til å gjøre det samme!

Rune Hogsnes
Fylkesordfører

Arild Moen
Kulturdirektør

Daniel Kvammen
Konsert med en av Norges mest fremadstormende artister

Mars			
			

50 Shades of Grey på 50 minutter
Liv Gulbrandsen pisker oss gjennom triologien på 50 minutter

Mai			
			

Ingvar Ambjørnsen								
Et annerledes møte med den populære og anerkjente forfattereren

April			
			

Cirkus Circör									
Det svenske nysirkus-ensemblet utfordrer menneskekroppens grenser

September		
			

Ila Auto		
Svingende bluegrass med elementer av pop og rock ’n roll står på menyen

September		
			

Polkabjørn & Kleine Heine		
Konsert uten like med duoen som har blitt et fenomen i norsk kulturliv

November		
			

Hilde Louise Asbjørnsen
Et forførerisk møte mellom jazz og cabaret med Hilde Louise Quartet

November		
			

Bjørn Berge
Den ettertraktede liveartisten kommer på besøk med nytt album i bagasjen

Kunst på arbeidsplassen
I programperioden tilbys et bredt utvalg av kunstutstillinger på arbeidsplassen, i samarbeid organisasjonen
Kunst på Arbeidsplassen (KpA).

Litteratur på arbeidsplassen
I samarbeid med folkebibliotekene tilbys utlån av boktraller fylt med god litteratur på arbeidsplassen.

PROGRAM 2017

PROGRAM 2016

Mars			
			

VÅR 2016

VÅR 2016
Foto: Ingrid Pop

DANIEL KVAMMEN

INGVAR AMBJØRNSEN

En av Norges mest fremadstormende artister kommer på
besøk med sin kassegitar og medmusikant Haldor Røyne.

Et annerledes møte med en av Norges mest populære og
anerkjente forfattere.

26 år gamle Daniel Kvammen vokste opp på Geilo, et tettsted
med 2363 innbyggere som er mest kjent for årlige innrykk av
skiturister og det faktum at togstasjonen markerer at man er
omtrent midtveis på Bergensbanen.

Denne mannen er det neppe nødvendig å lage en detaljert
presentasjon av. Ingvar Ambjørnsen er en av Norges mest
anerkjente nålevende forfattere. I tillegg er han også en av
de mest produktive gjennom tidene.

Med debutplata «Fremad i alle retninga» og førstesingelen
«Du fortjener ein som meg» satte han tonen med like deler
ungdommelig driv og bråmodent tekstinnhold. Daniel
Kvammen veksler mellom å være et feststemt fyrverkeri og
det lavmælte og intense, noe han har vist til gangs på Norges
største festivaler og spillesteder gjennom de siste to årene.
Han ble også nominert til hele tre Spellemannspriser i 2016!

Etter at han roman-debuterte i 1981 har han utgitt til
sammen godt over 40 bøker i flere genre og har mottatt
en rekke priser for sitt forfatterskap. Oppvokst i Larvik og
med nåværende adresse bl.a. i Tønsberg, er han tilbake
i hjemfylket Vestfold. Alene med en mikrofon, en bok og
en stol. Velkommen til et spennende og annerledes møte
med Ingvar Ambjørnsen!

Når		
Hvor 		

Når		
Hvor 		

Mars
Arbeidsplassen

Mai		
Arbeidsplassen

HØST 2016

HØST 2016

ILA AUTO

HILDE LOUISE ASBJØRNSEN

Bandet som har blitt kalt lokomotivet i norsk bluegrass.

Cabaret-jazz med Hilde Louise Quartet

Spellemannsprisvinnerne har siden 2005 holdt over 600
konserter i Norge og Europa - Ila Auto er et liveband med
et rykte! Bandet er sterkt knyttet til Vestfold: Deres siste
plate «Liker Ikke Køntri» er delvis innspilt i Tønsberg, to av
medlemmene er fra Vivestad og bandet har spilt på
Slottsfjellfestivalen hvert år siden 2006!

Jazzdiva og scenekatt, en blanding av Billie Holiday og
Marilyn Monroe, en poet og historieforteller.
Karakteristikkene av Hilde Louise Asbjørnsen er mange, og
med 10 kritikerroste album i bagasjen er hun en artist som
skaper et spennende møte i jazzens grenseland. Hun har
bl.a. hatt hovedroller i musikaler som «Guys and Dolls»,
«Chicago» og sitt eget «The Lulu Show.» I tillegg har hun
vunnet Komiprisen som beste kvinnelige artist!

«Alle liker Ila Auto. Ila Auto er et kjempebra bluegrassband
som framstår så joviale at det er komplett umulig ikke å
like dem.» (Tønsbergs Blad). Her er det bare å slippe ned
skuldrene, løsne på smilet og åpne ørene for svingende
bluegrass med elementer av pop og rock ’n roll!

Når		
Hvor 		
Foto: Ingvil Skeie Ljones

September		
Arbeidsplassen

I et tett samspill med sin egen kvartett kan vi glede oss til et
forførerisk møte mellom jazz og cabaret, livsnyteri og skjev
eleganse.

Når
Hvor 		

November		
Arbeidsplassen
Foto: Eirik Slyngstad

VÅR 2017

VÅR 2017

50 SHADES OF GREY PÅ
50 MINUTTER

CIRKUS CIRKÖR

Er det mulig å nå over en hel triologi på 50 minutter? Bli
med når Liv Gulbrandsen pisker oss gjennom bøkene!

Med dans og akrobatikk i verdensklasse snur Cirkus Cirkör
opp ned på perspektivene med forestillingen «Limits» .

Mange har lest bøkene, og mange har latt være. Siden
lanseringen har Fifty Shades”-trilogien solgt over 100 millioner
eksemplarer på verdensbasis. Det gjør den til en av de raskest
selgende bokseriene noensinne. Bøkene er igjen aktuelle
med filmen fra bok nr. 2: «Fifty shades darker».

AKS har gleden av å invitere dere ut til et av fylkets kulturhus
for å oppleve dette fantastiske svenske ensemblet. Nysirkus
er vanskelig å beskrive - det må oppleves!
I 2015 kunne Cirkus Cirkör feire 20 år som grenseoverskridende.
I 2016 turnerer de med forestillingen «Limits», hvor de reiser
spørsmål som: Er en begrensning en realitet, eller bare et
menneskeskap påfunn? Er en begrensning en stopp, eller en
motivasjon for å finne nye veier?

Liv Gulbrandsen er leder for «Leser søker bok» , forfatter,
og kjent som programleder i NRK P3 og NRK Barne TV.
Begivenhetene står i kø når hun pisker oss gjennom «Fifty
Shades of Grey på 50 minutter»! Vi får en humoristisk og
effektiv gjennomgang av de tre bøkene og et innblikk i et
litteraturfenomen i vår tid.

Når		
Hvor 		

Februar		
Arbeidsplassen

Velkommen til en forestilling du sent vil glemme - hvor kun
menneskekroppens begrensninger får sette grensene!

Når		
Hvor 		

April		
Kulturhus
Foto: Mattias Edwall

Komromissløs jodling, tysk undergangsmusikk fra 30-tallet, og
Jens Book Jensen - du har neppe opplevd maken!

Gitarfenomenet og en av Europas mest ettertraktede
liveartister entrer scenen alene, kun med sine gitarer.

Denne duoen har blitt et fenomen i norsk kulturliv. De har
blitt kjent som det mest usannsynlige oppvarmingsbandet
i nyere tid, men har likefullt hatt oppvarmingsjobber for
A-HA, MODS, Dean Martin, Katzenjammer og Ski-VM 2011.

To ganger Spellemannsvinner, Bjørn Berge, opptrer med
en stemme som fyller lokalet med rå og hardtsvingende
blues, blandet med jazz og rock-elementer. Berges unike
«fingerstyle» på ulike stålstrengsgitarer har gjort han til en
populær sologitarist på flere av de store rock- jazz, - blues, og gitarfestivaler i Europa, Canada, USA og Russland.

Virtuosen Kleine Heine er kjent som trekkspillets svar på
Matti Nykänen; utsvevende og god med kniv. Polkabjørn
er ikke bare Nord-Europas beste jodler, men har også blitt
en anstendig strupesanger etter å ha gått i lære hos den
verdenskjente strupesangkvartetten Huun-Huur-Tu.
Med en musikk som tærer på både musikere og publikum
har Polkabjørn & Kleine Heine toppen et par gode år igjen
- så ikke gå glipp av de når du først får sjansen!

Når		
Hvor 		
Foto: Brynjar Vik

Foto: Morten Strøm

BJØRN BERGE

September		
Arbeidsplassen

I Norge har han de siste årene turnert som gitarist i
«Vamp», men til oss kommer han alene - med et nytt
album i bagasjen.

Når		
Hvor 		

November		
Arbeidsplassen

HØST 2017

HØST 2017

POLKABJØRN &
KLEINE HEINE

5 KJAPPE OM AKS
Hvem står bak Arbeidslivets KulturSeilas?
Vestfold fylkeskommune startet AKS i 2005. Formålet er å
øke interessen for kunst- og kulturopplevelser. Programmet
er ikke-kommersielt, og finansieres av abonnementsavgiftene fra AKS-bedriftene og fylkeskommunen.
Hvorfor bør min bedrift delta?
AKS-arrangementene gir deg og dine kollegaer nye
impulser, bidrar til økt trivsel og bedre arbeidsmiljø.
Hva koster det å være med?
Det tegnes toårig abonnement, og bedriftene får da åtte
kunst- og kulturopplevelser i perioden. Pris 2016–2017:
Bedrift med 0–100 ansatte:
kr. 60.000,- pr. år
100–150 ansatte:			
kr. 90.000,- pr. år
150–200 ansatte:			
kr. 120.000,- pr. år
200–250 ansatte:		
kr. 150.000,- pr. år
Hvordan utarbeides programmet?
Det toårige programmet lages i samarbeid med kunst- og
kulturinstitusjoner i Vestfold.
- Vi er veldig fornøyde med tilbudet i Arbeidslivets KulturSeilas.
Det gir oss et viktig supplement til det sosiale livet i bedriften
med felles opplevelser av høy kvalitet.”
- Merete Berdal, adm. dir Jotron AS
Foto: Photostudio-Tomaszewicz

Noe for din bedrift?
Ta en uforpliktende prat med prosjektleder for AKS, Dag
H. Skatteboe, tlf 99 00 24 40 eller e-post dagsk@vfk.no

AKS-BEDRIFTER 2016

AKS - Arbeidslivets KulturSeilas

www.arbeidslivetskulturseilas.no
Facebook: Arbeidslivets KulturSeilas

Utforming: Frank Tindvik, Vestfold fylkeskommune
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