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Sommer og høst 2018

Velkommen til 
Ingeborg Refling Hagens 
kunstnerhjem Fredheim, 
på Tangen i Hedmark 
Omvisninger kl.12-14 i sommer: Alle søndager 
fra 1.juli til 5.august. Lørdagene 30.juni, 7. og 14.juli
Inngang kr.100. Salg av kaffe og kaker



LØRDAG 1.SEPTEMBER kl.14 i Kulturlåven på Fredheim 
Åpning av salgsuts� lling med Olav Starheims malerier 

Høsten 2018 viser Kunstbanken på Hamar en stor utsti lling med 
både eldre og helt nye arbeider av Olav Starheim (f. 1939). 
Utsti llingen på Ingeborg Refl ing Hagens kulturhus Fredheim er 
et samarbeid med Kunstbanken, og gjør det mulig å vise et enda 
bredere utvalg av kunstnerens arbeider samti dig. 
Olav Starheim har helt siden 70-tallet vært en markant skikkelse i 
norsk kunstliv, både faglig og kunstpoliti sk. 

Utsti llingen holder åpent lørdag og søndag kl. 12–16 fra 1.9. ti l 7.10. 

SØNDAG 16. SEPTEMBER, kl. 16-17 i Kulturlåven på Fredheim

«Øks og stjernehimmel» - Hans Børli i ord og toner
Få diktere kom så tett  på naturen og hverdagen som 

den folkekjære tømmerhoggeren fra Eidskog. Fredheim 
markerer 100-årsjubileet. Velkommen ti l en ett ermiddag 

med opplesning av Hans Børlis dikt og med tonefølge av 
organist og jazzmusiker James W. Dickenson.

Uts� llingen med Olav Starheims malerier er åpen fra 
kl.12-16. Kafé fra kl.15, Børliprogram kl.16-17. 

Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr.150

SØNDAG 23. SEPTEMBER, kl.16-18 i Kulturlåven på Fredheim

Hvilke bilder har vi av Gud, og hvilke 
bilder har Gud avsatt  i oss? 
Professor i litt eratur Dagne Groven 
Myhren om Wergelands gudsbilder. 
Professor i teologi Nott o Thelle om 
gudsbilder i forandring og vekst. 
Berit Tversland leder programmet 
og påfølgende samtale.

Billett er i døra, inkludert enkel 
servering, kr. 200

«Gudsbilder og gudsfores� llinger»



SØNDAG 14. OKTOBER, kl.14-16 i Kulturlåven på Fredheim
Romanse-markering av Hans E. Kincks fødselsdag

Ingeborg Refling Hagens Kulturhus Fredheim markerer hvert år 
Hans E. Kincks fødselsdag. I 2018 inviterer vi til et sammensatt 
program. Eivind Groven (1901-1977) var en nyskapende kompo-
nist med sterke røtter i norsk folkemusikk. Han tonesatte blant 
annet tekster av Hans E. Kinck.  Det er en sjelden anledning når 
nå publikum får høre noen av hans Kinck-romanser framført. 
Svein Erik Sagbråten er en fremragende tenor med lang erfaring 
som solist ved den Norske Opera. Både han og 
akkompagnatøren Stian Alexander Olsen har innstudert 
romansene fra grunnen i anledning denne markeringen av 
Hans E. Kincks fødselsdag. Magister i teatervitenskap Kristin 
Lyhmann, med lang erfaring fra Suttungteatret, innleder til 
tekstene og dramaene de er hentet fra.
Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr.250

SØNDAG 4. NOVEMBER, kl. 16-18 i Kulturlåven på Fredheim
«Spania bær jernbyrd»

Knut Hermundstad Aukrust vil ta for seg bakgrunnen for den 
spanske borgerkrigen og kulturkampen mot fascisme og nazismen 

i mellomkrigstida. Aukrust er professor ved UiO og tidligere 
styreleder ved Holocaustsenteret i Oslo.

Ingeborg Refling Hagen var en av de ledende skikkelsene i denne 
kulturkampen, og noen av hennes berømte «Spaniadikt» 

vil bli lest opp.  
Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr.150

SØNDAG 25. NOVEMBER, kl. 16-18 i Kulturlåven 
på Fredheim  «Om Nordahl Grieg»

Sidsel Marie Nilsen har bakgrunn som skuespiller og teater-
historiker. Hennes far, Hans Jacob Nilsen, var teatersjef i 
Bergen i mellomkrigstida, hvor samarbeidet med bl.a. Nordahl 
Grieg gjorde Den Nationale Scene til en av de ledende teater-
scenene i Europa, både kunstnerisk og i kampen mot fascisme 
og nazisme. Sidsel Marie Nilsen gir oss et inngående og nært 
bilde av dette samarbeidet. Dikt av Nordahl Grieg og Ingeborg 
Refling Hagen blir framført.

Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr.150



KAFFE LYTTE, KL.12-14 PÅ FREDHEIM 
første lørdag i oktober, november og desember: 6.10., 3.11. og 1.12.

Nytt av høsten er åpen lørdagskafé på Fredheim. 
Kom innom for å se deg om, for hyggelig samvær. 
Gratis inngang, salg av kaker og kaffe. 
Kl.13-13.30 blir det også en godbit fra Ingeborgs forfatterskap. 
Se hjemmeside/Facebook for nærmere opplysninger.

LØRDAG 8. og SØNDAG 9. DESEMBER, KL. 12-16 BEGGE DAGER: 
JULEMARKED PÅ FREDHEIM

Fredheim eies og driftes av foreningen ’Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim.’
Vi tar forbehold om endringer i programmet. Følg med på hjemmesiden vår eller på 
Facebook: www.kulturhusfredheim.no eller https://facebook.com/kulturhusfredheim/
Har du spørsmål om programmet? Kontakt Siri Lappegård (97100766). Vil du bli medlem 
i foreningen? Kontakt styreleder Inger Sleppen (ingsle53@hotmail.com)/ 91781733). 

Kom innom og lytt til noen av Ingeborgs julefortellinger. Hyggelig førjulstreff  med servering. 
Lompebaking, Fredheims julekurver og juleliljer. Salg av kunst, hjemmelagde saker og julenek. 
Espa og Tangen musikkorps og Tangen skolekorps spiller og Tangen damekor synger. 

ONSDAG 19. DESEMBER, KL.19: 
INGEBORGKONSERTEN I TANGEN KIRKE

GJENNOM HELE HØSTEN: 
LESING PÅ FREDHEIM ONSDAGER, KL. 19-21.30
Åpent for alle, deltakeravgift kr. 100.- pr. semester.
Annenhver onsdag i oddetallsukene leses det høyt fra 
Ingeborg Refling Hagens Livsfrisen. Oppstart onsdag 29.8. 
Kontakt: Frode Kayser (97008708)
De andre onsdagene, i partallsukene, leser vi Henrik Ibsens 
samtidsdramaer, og vi starter med Et dukkehjem. Ta gjerne med egen bok.
Bli med for å lese, eller bare lytte. Oppstart onsdag 5.9. 
Kontakt: Siri Lappegård (97100766)      

Arrangementene denne høsten inkluderer besøk i Fredheim-stuene.  
Kom innom og se deg om i huset som er som «en kiste som er rosemalt 
på innsiden»!

Hvert år markerer vi Ingeborg Refling Hagens fødselsdag, 19. desem-
ber, med en konsert. Billettinntektene fra konserten går 
til restaureringsarbeidet på Fredheim.  Se programoppdatering på 
hjemmesiden vår, eller på Facebook.


