
Ingeborg Refling Hagens kulturhus

Sommer og høst 2019

Velkommen til 
Ingeborg Refling Hagens 
kunstnerhjem Fredheim, 
på Tangen i Hedmark 
Omvisninger kl.14 i sommer: Lørdag 22.juni
Alle søndager fra 30.juni til 18.august. 
Inngang kr.100. Salg av kaffe og kaker



Åpning av utstillingen ”33 dager fra et krekekratt”. 
Videoinstallasjon. Av Book & Hedén 
Foredrag ved biolog Anders Nielsen, UiO
Videoen ble laget til utstillingen “Gjennom naturen – 
en røff guide” på Stenersenmuseet 2014. 
Ingrid Book og Carina Hedén er kunstnere med base i Oslo. 
Med sine arbeider - fotografi, video og installasjoner - 
aktualiserar de etiske og sosiale spørsmål. 
Videoen (115 min) er en dagbok over insektenes 
overraskende atferd og møter (med mennesket og våre 
maskiner som fremmede element) 
- under en raskt fremadskridende sommer.
Utstillingen er åpen kl.12-16 lørdag-søndag 22.6.-28.7. 

Få diktere kom så tett på naturen og hverdagen som 
den folkekjære tømmerhoggeren fra Eidskog.  Selv 
skrev han i et brev til Ingeborg Refling Hagen at 
” ...Skogen som idé og levende vesen synes jeg 
likevel jeg først lærte å kjenne gjennom dine bøker. 
Det er slik god kunst virker. Den kaster et lys av 
åpenbaring over de dagligdagse tingene, og lar oss 
åpent og ømt sanse underet i mangt som før lå 
upåaktet foran skosnutene våre.» 
Se mer på hjemmesiden vår, eller på Facebook.
Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr.150

SØNDAG 15. SEPTEMBER, kl.16-18 i Kulturlåven på Fredheim

Karen Blixens beømte novelle skapes om til teater med 
Gro Ann Uthaug i alle 9 rollene. Vi møter Babette, og flere 
av karakterene som danner hovedtyngden i historien. 
Forestillingen varer i ca. 70 min.
I alle roller: Gro Ann Uthaug, 
Regi: Einar Dahl.
Musikk: diverse artister.

Billetter i døra, kr. 200.
Etter forestillingen: 
Et overdådig kaffe- og kakebord i Babettes ånd! Kr. 75

TEMA TEATER presenterer Babettes gjestebud
- en skjebneanekdote av Karen Blixen

Foto: Kristin Opdan

LØRDAG 22. JUNI, kl. 16-19 i Kulturlåven på Fredheim 

SØNDAG 25. AUGUST, kl. 16-18 i Kulturlåven på Fredheim
Hans Børli i ord og toner



SØNDAG 6. OKTOBER, kl. 16-18 i Kulturlåven på Fredheim
Prøysen 
Alf Prøysen var en respektert forfatter, og også en elsket 
visesanger. Elin Prøysen vil kåsere om sin fars forfatter-
skap og om sitt arbeid med den nye utgaven av hans 
samlede viser, som kom ut i jubileumsåret 2014. Vi får 
også høre henne sammen med ektemannen 
Egil Johansson framføre flere av visene. Kanskje blir det 
mulig å synge med på noen av dem?
Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr.200

SØNDAG 20. OKTOBER, kl. 16-18 i Kulturlåven på Fredheim

Noveller av Hans E. Kinck
Helt siden Ingeborg Refling Hagen arbeidet med Kinck-
Wergeland-teatret i mellomkrigstida, har Hans E. Kincks diktning 
stått sentralt i hennes kulturarbeid. Kincks noveller er en fin inn-
gangsport til hans dikterunivers, og i novellene behandles mange 
av hans hovedtemaer. Novellene viser dyp psykologisk innsikt, 
humor, raffinement og språklig bredde samt stor kjennskap til 
norske dialekter. 
Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr.150

SØNDAG 24. NOVEMBER, kl. 18-19.30 i Kulturlåven på Fredheim  
Julekonsert med MjøsFolk
MjøsFolk går inni sitt sitt åttende år med julekonserter! Den norske juletradisjonen er mang-
foldig, og ensemblet byr på stemningsfulle julesanger av både eldre og nyere dato, om 
spenningen i ventetida, freden julekvelden og festen i romjula. Sangene tar for seg både den 
folkelige troen med nisser og haugebonden, og den religiøse, gjennom de vakreste julesalmer. 
MjøsFolk består av Annar By (sang/gitar), Margrete Nordmoen (sang/femstrengs kantele), 
Solbjørg Tveiten (sang), Frode Berntzen (gitar og sang) og Camilla Granlien (sang/bass).
Billetter i døra kr.200

Foto: Kim Rognmo



KAFFE LYTTE, kl.12-14 PÅ FREDHEIM 
første lørdag i september, oktober og november: 7.9., 5.10. og 2.11.
Gjennom hele høsten er det 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 smakebit fra 
Ingeborg Refling Hagens forfatterskap. 
Se hjemmeside/Facebook for nærmere opplysninger.

LØRDAG 7. KL. 11-16 og SØNDAG 8. DESEMBER, kl. 12-16  
JULEMARKED PÅ FREDHEIM

Fredheim eies og driftes av foreningen ’Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim.’
Vi tar forbehold om endringer i programmet. Følg med på www.kulturhusfredheim.no 
eller på Facebook: https://facebook.com/kulturhusfredheim/
Har du spørsmål om programmet? Kontakt Siri Lappegård (97100766). Vil du bli 
medlem? Meld fra til 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. 
Sang og musikk med lokale kor og korps. 
JULESANGKVELD lørdag 7.12. 
Se programoppdatering på hjemmesiden vår, eller på Facebook.

TORSDAG 19. DESEMBER, kl.19: KONSERT 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 28.8. 
Kontakt: Frode Kayser (97008708)
Onsdagene i partallsukene leser vi dramaer av Henrik Ibsen. 
Bli med for å lese, eller bare lytte. Oppstart onsdag 4.9. 
Kontakt: Siri Lappegård (97100766)      

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

Hvert år markeres Ingeborg Refling Hagens fødselsdag, 19.12. med en
 konsert. Billettinntektene går til restaureringsarbeidet på Fredheim. 
I tillegg til våre faste gjester fra Tangen Mandskor, deltar i år 
Sigmund Groven (munnspill) og Kåre Nordstoga (orgel). 
Se programoppdatering på hjemmesiden vår, eller på Facebook.


