Kulturnatt 13. september 2019
Museer/Gallerier
Konsert og åpent hus i Håkonshallen
Opplev stemningen som bare en konsert i Håkonshallen kan gi:
18.30: Bergens Turnforenings Orkester
Dirigent: Ingar Benjamin Nordby. Solist: Caroline Olava Halvorsen, sopran.
20.00: Tuba og trall med Elisabeth Vannebo og Ramona Sulen.
En musikalsk reise i landskapet mellom vise og kabaret.
21.00: Marko Erdevicki og Stevan Jovic, klassisk gitar.
Gitarvirtuosene tryller frem musikk av komponister som Rossini, Haydn og Beethoven.
Håkonshallen er åpen også utenom konsertene, og det er mulig å oppleve et av de viktigste
byggene i Norge fra middelalderen. Vi slipper inn publikum fram til 22.45.
Sted: Håkonshallen
Tid: 18.00 - 23.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bymuseet i Bergen

Bryggens Museum
Bryggens Museums nye hovedutstilling, Under Jorden, lar deg komme nært på Bergen og
Vestlandets middelaldermenneskers liv og hverdag. Runeinnskrifter med sladder, dikt og
besvergelser vitner om tro og kjærlighet, mens keramikk fra Europa og Midtøsten viser et stort
og internasjonalt handelsnettverk. Den nye utstillingen huser også den unike Guddaldrakten –
et nesten tusen år gammelt myrfunn som er et av de ytterst få relativt intakte klesplaggene vi
har fra norsk middelalder.
Det blir omvisninger i utstillingen hver hele time, kl. 18.00, 19.00, 20.00 og 21.00.
Sted: Bryggens Museum
Tid: 18.00 - 22.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bymuseet i Bergen

Kulturnatt på Sjøfartsmuseet
Velkommen til kveldsåpent museum med omvisninger.
For barna:
18.00 – 20.00: Båtbyggerverksted. Utendørs om været er bra (materialkostnad).
For voksne:
Åpne omvisninger (ca. 30 min):
20.30: «Vikingskipene og vår eldste sjøfart» ved konservator Bård Gram Økland
21.00: «Norske sjøfolk under 2. verdenskrig» ved konservator Lilli M. Ingvaldsen
21.30: «Passasjerfart fra Bergen 1850 til i dag» ved direktør Per Kristian Sebak
English guided tours on request.
Sted: Haakon Shetligsplass 2
Tid: 18.00 – 23.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergens Sjøfartsmuseum

KULTURNATT PÅ SCHØTSTUENE
Velkommen til hanseatenes verden på Bryggen. På Schøtstuene får du utforske alle sider ved
hanseatenes liv, fra det unike handelssamarbeidet til dagliglivet på Bryggen.
18.00: Omvisning på norsk.
19.00: English guided tour.
20.00: Omvisning på norsk.
20.00: Vandring på Bryggen. Opplev Bryggens hemmeligheter. Hvilken påvirkning har
hanseatene hatt på Bergen gjennom 500 år? Norsk omvisning. Frammøtested: Schøtstuene.
21.00: English guided tour.
22.00: Omvisning på norsk.
Sted: Schøtstuene, Øvregaten 50
Tid: 18.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: Museum Vest, Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene

KULTURNATT ved KODE
Alle KODE-byggene holder åpent til midnatt med gratis adgang og utvidet tilbud.
KODE 1
Sølvskatten: det ypperste av bergensk gullsmedkunst gjennom 500 år.
Singersamlingen: trå inn i et eklektisk kunstnerhjem og opplev en helt særegen samling.
18.30 og 20.00, Verkstedet i 2.etg: Krokitegning m. modell.
Prøv deg i kunsten å tegne raske skisser. Ingen forkunnskaper kreves.
NB: Begrenset plass, vær gjerne tidlig ute
Festsalen i 4.etg. Feststemning hele kvelden med åpen bar.
19.30: Lambach og Lund, Konsert.
Sangerne Heidi Lambach og Chris Lund byr på gåsehudfremkallende ballader og elleville
medleyer. Pianist er Vidar Eldholm.
21.30: Danseoppvisning ved dansere fra Tango Abrazo
Etter oppvisningen inviteres alle til Milonga. Prøv Tango, kom og dans! Slutt 00.00
KODE 2
Utstillingen «Edvard Munch. I oss er verdener» viser nær hundre malerier og grafiske verker, i
nyrenoverte saler i Stenersenbygget, KODE 2. En sjelden anledning til å oppleve ikoniske verk
fra verdens største Munch-samlinger, samlet på ett sted.
KODE3
«Det eksperimentelle selvet. Edvard Munchs fotografier»
Edvard Munch var en av de første som tok «selfies». Utstillingen viser Munchs
eksperimenterende utforskning av fotografi og film som kunstnerisk medium.
Se også kunst fra Rasmus Meyers samlinger.
KODE4
«Krefter», monumentale arbeider i tekstil og keramikk (siste visningshelg).
«Internasjonal Modernisme», Internasjonale høydepunkter fra museets samling av moderne
kunst.
Nikolai Astrup, «Ut av skyggen». Nattens mørke og barndommens mystikk var viktige
inspirasjonskilder for kunstneren Nikolai Astrup.
«Bergen og verden», den eldste kunsten i KODEs samlinger forteller fascinerende historier om
Europa og Norge.

«Drømmedryss» utstillingen er en invitasjon til å diskutere drømmer, men også en hyllest av
bildeboken som kunstopplevelse.
Ta mat og drikkepausen på Lysverket, Smakverket eller Bien Centro.
Tid: 18.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: KODE - Kunstmuseene i Bergen

Kunsthall 3,14:
Kunstnergruppen Alt Går Bra presenterer: Den norske idealstaten
Hvilket samfunn drømmer vi om for fremtiden?
I to år har kunstnergruppen Alt Går Bra reist rundt i hele landet og stilt dette spørsmålet.
Denne høsten er turen kommet til Bergen og for Kulturnatt på Kunsthall 3,14 vi byens
innbyggere til å si sin mening: Hvordan ser din idealstat ut?
Med utgangspunkt i samtalene, skaper kunstnerne i etterkant kunstverk i form av faner og
våpenskjold. De blir stående som sterke illustrasjoner på hvilke verdier som er viktige for oss i
dag.
Sted: Vågsallmenningen 12
Tid: 18.00 - 23.00
Pris: Gratis
Arrangør: Kunsthall 3,14

Bergen Assembly: KODE 1 Permanenten
Bergen Assembly er et internasjonalt kunstarrangement som finner sted hvert tredje år i
Bergen. Denne utgaven er utviklet av en kjernegruppe på tolv kuratorer, kunstnere,
teoretikere og aktivister. Den består av en utstilling og en serie med arrangementer som finner
sted på ulike visningssteder i Bergen. Prosjektet er en undersøkelse av tematikken «liv», med
en forståelse av liv som overskrider det binære forholdet mellom liv og død, menneskelig og
ikke-menneskelig, subjekt og objekt, frisk og syk, funksjonsdyktig og funksjonshemmet.
Sted: Nordahl Bruns gate 9,
Tid: 18.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Assembly

Bergen Assembly: Hordaland kunstsenter
Sick and Desiring er et pågående kuratorisk prosjekt fra Nora Heidorn som stiller spørsmålet:
Hvordan kan vi politisere sykdom og organisere oss rundt felles sårbarheter slik at kroppen
kan leves som et rom for motstand? Prosjektet er del av Bergen Assembly 2019, og omfatter
en utstilling, workshoper og filmvisninger.
Sted: Klosteret 17,
Tid: 18.00 – 22.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Assembly

Bergen Assembly: Belgin
Belgin er Bergen Assembly 2019 sitt nye sted i Bergen sentrum. Glassfløyen i første etasje av
KODE 2 har ikke vært tilgjengelig for offentligheten på mange år, siden den har vært brukt
som lager og atelier for restaurering av kunst. Fra april til november fungerer disse lokalene
som et åpent sted for arbeid og aktiviteter, og som møtested og offentlig rom for Bergen
Assembly 2019. Dette skal være et felles rom som ikke bare huser Bergen Assembly, men som
også er åpent for aktivitetene til lokale grupper og initiativer.
Sted: Rasmus Meyers allé 3
Tid: 18.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Assembly

Bergen Assembly: Bergen kunsthall
Bergen Assembly er et internasjonalt kunstarrangement som finner sted hvert tredje år i
Bergen. Denne utgaven er utviklet av en kjernegruppe på tolv kuratorer, kunstnere,
teoretikere og aktivister. Den består av en utstilling og en serie med arrangementer som finner
sted på ulike visningssteder i Bergen. Prosjektet er en undersøkelse av tematikken «liv», med
en forståelse av liv som overskrider det binære forholdet mellom liv og død, menneskelig og
ikke-menneskelig, subjekt og objekt, frisk og syk, funksjonsdyktig og funksjonshemmet.
Sted: Rasmus Meyers allé 5
Tid: 18.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Assembly

Utstillingsåpning på Kunsthuset Wendelboe
Under årets Kulturnatt åpner vi separat utstilling med kubanske Ramon Haiti Filiu.
Dette er en fargesterk og energifull utstilling med tittel «Berøring med Blikket».
Ramon har en særegen blandingsteknikk med en spennende fargepalett i maleriene sine.
Kl. 19.00 blir det «Lille Havanna» stemning, når Hades og hans venner byr på herlige rytmer
til en sprudlende åpning.

Utstillingen står ut september.
Sted: Kunsthuset Wendelboe, Engen 22
Tid: 18.00 – 22.00
Pris: Gratis
Arrangør: Kunsthuset Wendelboe

Åpent hus på Bergen tekniske museum
Bergen Tekniske Museum holder til i den fredede gamle Trikkestallen på Møhlenpris. Her kan
du se gamle fremkomstmidler som veteranbiler, sykler, motorsykler, busser og trikker, samt
en av de gamle Fløibanevognene.
20.30: Åsalåten Toraderlag spiller
Sted: Thormøhlensgt. 23
Tid: 19.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Tekniske Museum

KRAFT - rom for kunsthåndverk
Velkommen til et bord dekket av gjenstander laget av lokale og nasjonale kunstnere. Vi
inviterer til uformelle samtaler om kunst og design. Sett deg ned, slapp av, og nyt god drikke
og litt snacks. I tillegg til dette har vi tre utstillinger
GALLERIET:
INVITERT N°2 – KIYOSHI YAMAMOTO & THE ICELANDIC LOVE CORPORATION KY + ILC
I årets INVITERT-utstilling har Kiyoshi Yamamoto invitert med seg den anerkjente islandske
kunstnergruppen The Icelandic Love Corporation. Samarbeidet fokuserer på felles arbeidsfelt
og metoder som tekstil, performance, glass og trykk, der en remiks av Kiyoshis og ILCs
arbeider vises sammen med nye kollaborative arbeider.
HVELVET:
KARI AASEN: TIDENS BERØRING
Aasens stedsspesifikke installasjon skaper gjennom gjentakelse og repetisjon i sine keramiske
objekter, en atmosfære som henspeiler både til det rommet vi befinner oss i, et tidligere
bankhvelv, et oppbevaringsrom for store verdier, men også til en mer universell oppfattelse av
verdiene vi som mennesker forvalter gjennom naturen.
PROSJEKTROMMET:
EXTRANALITIES – EN SMYKKEUTSTILLING: UGLY BEAUTIFUL ⋅ BEAUTIFUL UGLY
Smykker er i utgangspunktet noe vi bærer som en forskjønning, noe som er vakkert, noe som
forsterker vår personlighet. I utstillingen utforsker kunstnerne forestillingene om det vakre og
det stygge gjennom å gjøre materialvalg for hverandre. Oppgaven er å lage noe vakkert av det
stygge og noe stygt av det vakre. Prosjektet heter Extranalities og består til denne utstillingen
av Herman Hermsen (NL), Tim Carson (GB), Peter Vermandere (BE), Sofie Bjørkman (SE),
Denise J. Reytan (GE) og Felieke van der Leest (NO/NL).
Sted: Kraft - rom for kunsthåndverk, Vågsallmenningen 12
Tid: 17.00 - 23.00
Pris: Gratis
Arrangør: KRAFT

S12 Galleri og Verksted
Under årets kulturnatt får våre besøkende oppleve kunstnere i en skapende kunstnerisk
prosess der glass er en viktig ingrediens.
Kom innom og møt våre gjestekunstnere Elmira Abolhassani (Iran / Portugal) og Tone Linghult
(Sverige), som forbereder nye arbeider til den årlige utstillingen Young & Loving!
I galleriet vises utstillingen “Place of the day and night” av Petr Stanicky og i prosjektrommet
kan du se arbeider av Patricia Sichmanova.
Sted: S12 Galleri og Verksted, Bontelabo 2
Tid: 18.00 - 22.00
Pris: Gratis
Arrangør: S12 Galleri og verksted

Åpent hus på Stranges stiftelse
Stranges Stiftelse er en av Bergens eldste institusjoner. Stiftelsens fattighus for kvinner ble
opprettet i 1609 av rådmann Strange Jørgensen, og har blitt gjenoppbygget flere ganger siden
den tid. Den nåværende bygningen ble reist i 1751. Bygningen var brukt som gamlehjem helt
frem til 1972. Interiøret hadde da stått mer eller mindre uendret i 220 år.
På Kulturnatten blir det mini-foredrag, omvisning og markering av Fortidsminneforeningens
175 års jubileum! Lett servering.
Sted: Klostergaten 28
Tid: 18.00 – 21.00
Pris: Gratis
Arrangør: Fortidsminneforeningen ved Hordaland fylkesavdeling

Kulturnatt på Bordellmuseet
NYT festival for positiv seksualitet inviterer til Kulturnatt på Bordellmuseet i Bergen med
omvisning og foredrag, og påfølgende quiz og underholdning på Nøsteboden.
19.00: Velkommen til Vestindien bordellmuseum. Museet ligger i bygningen der Bergens siste
bordell lå. Få med deg utstillingen før foredraget.
19.30: Foredrag om Bergens bordeller og deres samfunnsrolle ved Gro Bastiansen og Roger
Iversen.
20.00: Vi går over gaten til Nøsteboden. Her blir det konsert med fantastiske Josefin Winther,
dragshow med Bergens egen dragqueen Håvard Thomassen, og det blir quiz der du kan teste
dine kunnskaper om seksualitet. Arrangementet er GRATIS, og en del av Nytfestivalen i
Bergen som fortsetter med foredrag hele lørdag 14.9. på Litteraturhuset
Sted: Bordellmuseet, Nøstegaten 41 og Nøsteboden, Nøstegaten 32
Tid: 18.00 – 23.00
Pris: Gratis
Arrangør: Nytfestivalen.no

Bergen senter for elektronisk kunst
BEK inviterer til åpen utstilling/arrangement med kunstner Erin Sexton og hennes prosjekt
"Contingency Planning". Sammen med danser Yohei Hamada utforsker de science fictionstrategier, kollektive bevegelser og metafysiske skulpturer. Alle er velkomne til å bli med,
slappe av, ta en drink, møte kunstnerne og prøve kunstverkene dersom de ønsker det.
Spontane performancer kan oppstå, og det hele vil mest sannsynlig gå over til å bli en
hyperdimensjonal dansefest.
Sted: Bergen senter for elektronisk kunst, C. Sundts gate 55
Tid: 18.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen senter for elektronisk kunst

Kveldsåpen utstilling på Visningsrommet USF
På Visningsrommet USF kan du oppleve en utstilling av den bergensbaserte kunstneren Pete
Hillstrom (USA). Carefree Avenue presenterer et tverrfaglig arbeid som viser aspekter av det
moderne vestlige samfunn og kultur. Arbeidene berører temaer om forbruk, avgudsdyrkelse og
ambisjon. Han bruker mørk humor og gir en hyllest til konfliktfylt nostalgi, gjennom
fremstillinger som er både observasjonsrike og imaginære.
Sted: Visningsrommet USF, Georgernes Verft 12
Tid: 19:00 - 21:00
Pris: Gratis
Arrangør: Visningsrommet USF

Nonneseter Klosterkapell
Fortidsminneforeningen, Bergen lokallag, holder åpent hus i Nonneseter Kloster kapell og
tårnfot.
Bli med inn i middelalderen til Bergens eldste bygg, Nonneseter tårnfot, fra ca. 1130, og til
det stemningsfulle klosterkapellet. Hør om planene for å skape en ruinpark og åpne for
sammenhengen mellom
tårnfort og kapell. Det blir musikk, mini-foredrag og omvisning. Markering av
Fortidsminneforeningens 175-års jubileum.
Sted: Kaigaten, mellom Jernbanestasjonen og Bergen Storsenter.
Tid: 18.00-21.00
Pris: Gratis
Arrangør: Fortidsminneforeningen, Bergen lokallag

Åpent hus i Corps de Garde
Corps de Garde fra 1794 ruver majestetisk på Klosteret. Huset er fra 1794 og var opprinnelig
vaktstue for borgervæpningen og frem til 1904 for byens brannkorps. Huset har siden vært
pleiehjem for spedbarn og prestebolig for Nykirken. Huset er nå til salgs. Bruk denne
muligheten til å se byen fra det gamle branntårnet.
Kl 20.00: Foredrag: Bybranner og brannstasjoner i Bergen ved Egil Ertresvaag
Sted: Klostergaten 1
Tid: 18.00 – 21.00
Pris: Gratis
Arrangør: Fortidsminneforeningen Hordaland

Byvandringer
Byvandring: Bergenhus
Vi følger Holmens spennende historie fra kongsgård til festning og setter fokus på de som en
gang bodde der – konger, lensherrer og – ikke minst de glemte dronningene
Tid: 18.00
Møtested: Portalen til Bergenhus
Pris: Gratis

Arrangør: Bergen By Expert

Byvandring: Skulpturvandring
Bli nærmere kjent med historiene til de du vanligvis bare går forbi! Her møter vi bøndene i
byen, statuen som gikk og 1800-tallets største PR-geni.
Tid: 18.15
Møtested: Holbergstatuen på Vågsallmenningen
Sluttsted: Lysverket
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen By Expert

Byvandring: Nordnes
Pottholet, stolpehuset og fattigskolen. Bli med og hør om `Nordnesrepublikkens`mangfoldige
historie. Vi vandrer i gamle apotekerhager, i trange smug og på allmenninger. Vi får høre om
munker, tapre skipskapteiner og en handlekraftig kjøpmann.
Tid: 19.00
Møtested: McDonalds på Torgallmenningen
Sluttsted: Muren/Strandgaten
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen By Expert

Byvandring: Nygårdshøyden – fra utmark til campus
Vandringen fører oss forbi patriciervillaer og leiegårder, lyststeder og universitetsbygg. Her
møter du både statsråder og drager, dødsdømte og intellektuelle, nattmenn og grever.
Tid: 21.00
Møtested: Christiestatuen Muséplass (Løven)
Sluttsted: Bergen Tekniske Museum
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen By Expert

Byvandring: Bybranner
Vi tar fos oss noen av de brannene som har endret byens utseende. Frammøte:
Holbergstatuen på Vågsallmenning kl. 21.00
Guide: Egil Ertresvaag
Tid: 21.00
Møtested: Holbergstatuen
Pris: Gratis
Arrangør: Bergens Historiske Forening

Byvandring: Dreggen – Kroken – Stølen
Vi vandrer i de gamle gater og får med oss stemninger fra tider som var.
Fremmøte ved Mariakirken klokken 20.00
Guide: Jo Gjerstad
Tid: 20.00
Møtested: Mariakirken
Pris: Gratis
Arrangør: Bergens Historiske Forening

Bryggelangs
Gladjazz og shanties på Dampskipet Stord 1
D/S Stord 1 ligger til kai ved Bryggen og har åpent skip hele kvelden. Her blir det gladjazz
med Deep Dixie ut over kvelden. 20.30 får D/S Stord 1 besøk av Studentersangforeningen i
Bergen, som lover shanties og andre mer eller mindre maritimt relaterte sanger.
Det blir også salg av mat og drikke.
Sted: Bryggen
Tid: 18.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: Stiftelsen D/S Stord 1

Kulturcruise på Beffen
Tradisjonsrike Beffen går selvsagt denne kvelden. Ombord blir det vakkert bratsj-spill av Hans
Gunnar Hagen fra Bergen Filharmoniske Orkester.
Sted: Mellom Bradbenken (Bryggen) og Nykirkekaien (Nordnes)
Tid: 19.00 – 23.00
Pris: Gratis
Arrangør: ”Beffen” i samarbeid med Kulturnatten

Sanger fra sjøen
Vengebåten «Enigheden» blir rodd langs Bryggesiden i Vågen utstyrt med fakler, mens roerne
synger shanties og andre sanger med tilknytning til hav og sjøfart. Mannskapet på
«Enigheden» er medlemmer av Studentersangforeningen i Bergen.
20.00: Vengebåten ankommer Vågen med sang.
20.30: Konsert om bord på D/S Stord.
Sted: Vågen
Tid: 20.00 – 21.00
Pris: Gratis
Arrangør: Studentersangforeningen i Bergen og Bergen Kystlag

Ope skip på D/S Oster
Under Kulturnatta ligg D/S Oster til kai ved Bryggen. Her vert det ope skip og sal av
betasuppe, kaffimat, øl og vin.
Sted: Bryggen
Tid: 18.00 – 00.00

Pris: Gratis
Arrangør: Stiftelsen D/S Oster

Song og musikk på M/S Vestgar
Velkommen om bord på M/S Vestgar.
Frå kl. 19.00 blir det song og musikk av Hummer & Canari Duo
Om bord blir det sal av betasuppe og nysteikte skillingsbollar, mineralvatn, øl og vin.
Sted: Bryggen
Tid: 18.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: Øygardsbåtene

Sekkepipeopptog på Bryggen
Bergen Pipes and Drums ble startet i 2005 under navnet Bergen Pipeband, og har siden den tid
vært en aktiv bidragsyter i kulturlivet.
Under Kulturnatten møter du dem i et opptog langs Bryggen, der de både spiller og forteller.
Sted: Fra Torget til Håkonshallen
Tid: 19.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Pipes and Drums

Film, Dans og Teater
Folkemusikk og dans i Gimle
Bergen Juniorspelmannslag tryllar fram dansbare-tonar frå hardingfelene sine, etterfølgd av
fleire ulike spelmenn utover kvelden.
Kom innom Gimle for å høyra folkemusikk frå unge Landskappleikvinnarar, og få testa
dansefoten om du ynskjer det.
Stad: Gimle, Kong Oscarsgate. 18
Tid: 19.30 – 22.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen ungdomslag Ervingen

Dansescene på Torgallmenningen
På Torgallmenningen har byens dansemiljø en egen scene for kvelden.
Konferansier er Irene Ahnéll.
18.30: Bergen Dansesenter
18.45: Bergen Vest Danseklubb
19.00: Bergen Internasjonale Folkedansklubb
19.15: Zamila Orientalske Danseforening
19.30: Tango Abrazo
19.45: Hildemors Danseskole

20.00: Capoeira Beja-Flor
20.15: Boogie Bergen fra BSI Dans
20.30: Irish dance Company
20.45: TapStep
21.00: Mexico Lindo
Sted: Torgallmenningen
Tid: 18.30 – 21.30
Pris: Gratis
Arrangør: Kulturnatten

PAB OPEN SESSION
Performance Art Bergen (PAB) inviterer til performative improvisiasjoner på Den Blå Steinen
under kulturnatt 2019.
Open Session, er en serie performance-improvisasjoner i offentlig uterom. Open Session med
tittel "PAB OS" er et gratis og eksperimentelt kunstrom, åpent for alle kunstnere, artister og
publikum med interesse for performance kunst.
Tid: 18.30 - 19.30
Sted: Den blå steinen
Pris: Gratis
Arrangør: Performance Art Bergen

Bergen Internasjonale Kultursenter
Kulturinnslag og smakebiter fra aktiviteter på huset.
18.00-22.00 Kulturkafé
18.00-20.00 Barneaktiviteter
Sted: Bergen Internasjonale Kultursenter, Fensal, Kong Oscars gt. 15
Tid: 18.00 - 22.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Internasjonale Kultursenter

BIT Teatergarasjen: H2 – Hebron (IL/FR) Winter Family
Winter Family fremfører vitnesbyrd fra et av de mest betente områdene av Israel/Palestinakonflikten. Under et besøk i H2, et område under israelsk kontroll i den palestinske byen
Hebron, snakket de med bosettere, deres palestinske naboer, israelske soldater, internasjonale
observatører, aktivister fra forskjellige organisasjoner og turistguider. I forestillingen gjengis
alles uttalelser om konflikten, samtidig som en miniatyrmodell av Hebron sentrum bygges på
scenen.
Sted: Studio USF, USF Verftet
Tid: 19.00
Pris: Ordinær: 250,- / Under 25: 100,Arrangør: BIT Teatergarasjen

Hordaland Teater: "Oda og Lykke: Liv i monitor".

Ein monitor er ein artist sin beste ven. Du har kanskje sett ein? Ein liten, svart høgtalar like
ved mikrofonen eller på scenekanten? Vissheita om lyden som kjem ut av den er riktig er ein
av dei få tinga som gjer oss tryggleik når vi står på scena.
Men kva skjer når lyden ikkje kjem? Eller når den er altfor høg? Eller for låg?
Kva gjer vi då?
Oda Alisøy og Lykke Kristine Moen er to unge lovande skodespelarar - håpar dei. Sjølv om dei
har vore i faget i snart 10 år begge to. Dei har begge bevart barnet i seg, men dei kan ikkje
nekte for at dei har blitt vaksne lenger. Meir reflekterte. Dei har fått arr både på innsida og
utsida og dei har begge fått antydingar til linjer rundt munnen fordi dei har smila og ledd så
mykje. Dei har rett og slett levd livet LITT, og kjent på korleis det føles både når det er for lite
lyd i monitor og når det er for mykje, både på det personlege og på det kunstnariske plan.
Denne kvelden skal dei ta deg med på ei musikalsk reise gjennom barndom, ungdomstid og
nesten-vaksentid kor dei med ei god dose humor tar for seg tekstar og songar vi alle kan
kjenne oss igjen i. Og - det er lov å synge med.
Sted: Logen Bar
Tid. (dørane) opnar kl. 18:00
Framsyning startar 21:00 (varigheit ca 45 min)
Pris: Gratis
Arrangør: Hordaland Teater

Kulturnatt: Bergensbølgen på DNS – sang og quiz
Du får et eksklusivt innblikk i arbeidet med teaterkonserten «Å Bergen, Bergen» når Irene
Waage og Kato Ådland byr på helt nye tolkninger av kjente bergensslagere. Deretter kjører vi
quiz hvor du kan teste kunnskapene om bergensmusikk – både gamle svisker og P3-hits. Vi
trekker en vinner som får billetter til teaterkonserten som spilles fra 2. november. Baren er
åpen under quizen.
Sted: Publikumsrestauranten, DNS
Tid: 18:30-19:20
Pris: Gratis
Arrangør: DNS

Konsert/annet
Konserter i Domkirken
Bergen Domkirke har stått, falt og blitt gjenreist i snart 900 år.
Den har brent fem ganger, og har til overmål blitt truffet av en kanonkule i 1665. Kanonkulen
står fremdeles i kirketårnet som et minne fra et slag på Vågen.
Under kulturnatten fylles kirken med konserter.
19.00: Orgelresitasjon ved Benjamin Kallestein
20.00: Bergen Mannskor
21.00: BIT20: «Impermanent» av Tristan Perich
Sted: Domkirken
Tid: 19.00 – 22.00

Pris: Gratis
Arrangør: Kirkemusikk i Bergen Domkirke menighet og Kulturnatten

Kammerkonserter i Mariakirken
Sjøforsvarets Musikkorps og Eikanger-Bjørsvik inviterer til en helaften med kammermusikk
under årets Kulturnatt.
Konsertene starter hver halve time fra kl. 18.30 til og med 21.00
Sted: Mariakirken
Tid: 18.00 – 21.30
Pris: Gratis
Arrangør: Kirkemusikk i Bergen Domkirke menighet, Eikanger-Bjørsvik og SFMK

Kulturnatt i Musikkpaviljongen
Den vakre Musikkpaviljongen er fylt med opplevelser denne kvelden.
Her blir det lystig korsang, feiende toradertoner, klassisk gitar og svingende rytmer.
18.30 Benjamin J. Søreidet og Anne Daugstad Wiik
Klassisk gitar og sang
19.00 Bergen Mannskor
19.30 Åsalåten Toraderlag
20.00 Hardanger Bigband
21.00 Paradis Bigband
Sted: Musikkpaviljongen
Tid: 18.00 – 21.45
Pris: Gratis
Arrangør: Kulturnatten

Maldida Murga duo
Dansekonsert med fengande latinorytmar!

Kom, høyr og dans - cumbia-rock og tropisk dansemusikk, fengande og eksotiske rytmar.
Stad: Cafe Saana, Kaigaten 22
Tid: 22.00
Pris: 100,Arrangør: Cafe Saana

Gatelangs med Amatørkulturrådet i Bergen
Under årets Kulturnatt viser Amatørkulturrådet i Bergen frem noen av sine mange
medlemmer. Gjør deg klar for dans, orkester, korps, storband og sang!
18.30: Bergens Turnforenings Orkester i Håkonshallen
18.45: Bergen Vest Danseklubb på Torgallmenningen
19.00: Bergen Internasjonale Folkedansklubb på Torgallmenningen
19.00: Sekkepipeopptog med Bergen pipes and drums på Bryggen
19.20: Zamila Orientalske Danseforening på Torgallmenningen
20.00: Capoeira Beija-Flor på Torgallmenningen
20.00: Bergen Mannskor i Domkirken
20.30: Irish Dance Company på Torgallmenningen
19.30: Åsalåten Toraderlag, Bergen Tekniske Museum
21.00: Paradis Big Band i Musikkpaviljongen

21.30: Tango Abrazo på KODE1
Pris: Gratis
Arrangør: Amatørkulturrådet Bergen

Yoga og meditasjon i Marken
Hva er Acem-meditasjon?
Tre mediterende forteller hvordan det var å lære og meditere
og hva som gjør at de fortsetter med det.
18.00-18.45 Meditativ yoga med Heidi. Yoga som forberedelse til meditasjon. Erfaren
yogalærer og øvelser som passer for alle.
19.00- 19.45 Meditasjon i hverdagen.
Det blir lett servering.
Sted: ACEM-huset, Marken 17
Tid: 18.00 – 20.00
Pris: Gratis
Arrangør: ACEM

Bergen Jazzforum: Marc Ribot, «Songs of Resistance»
Bergen Jazzforum serverer protestsanger fra en av verdens mest spennende gitarister; MARC
RIBOT. Ribot er blant annet mannen bak de kule gitarlydene til Tom Waits. Med sitt nye album
«Songs of Resistance 1948 – 2018» har han samlet et knippe låter som tiltaler dagens
anspente politiske situasjon, med tydelige spark til president Donald Trump.
Vi ser frem til en sterk og unik konsertopplevelse i protestsangenes fortegn, med Marc Ribot
som musikalsk leder og forsanger for et fantastisk band på scenen i Sardinen.
Sted: USF Sardinen
Tid: 20.00 – 23.30 (konsertstart kl. 21.00)
Pris: 320,Arrangør: Bergen Jazzforum

Litteraturhuset: Et større vi
Et større vi: Er mangfold en trussel mot norsk kultur?
Hver tredje nordmann mener innvandring truer norsk kultur, men er det sant? Trues våre
verdier og vår kultur av snikislamisering, eller til og med åpen islamisering? Eller beriker
innvandring samfunnet ved å gi økt kulturelt mangfold? Hvor mye av dette mangfoldet
representeres i så fall i norsk kunst og kultur?
Vi inviterer tre unge bergensere med ulik bakgrunn til samtale.
Neste arrangement i denne serien: 24. oktober.
Sted: Alver – Litteraturhuset, Skostredet 5-7
Tid: 19.00 – 20.30
Pris: Gratis
Arrangør: Empo i samarbeid med Litteraturhuset

Slam-kveld på Litteraturhuset
ART-ISH Vol.2 er en eklektisk kveld fylt med en kombinasjon av kunstneriske presentasjoner
som har forskjellige former for poesi som undertone. Det være seg Slam Poetry (som vil være

hovedfokus), musikk og dans. Velkommen til en feiring av kunstnerisk mangfold via autentisk
selvuttrykk.
Sted: Litteraturhuset, Olav H. Hauge
Tid: 20.00 – 22.00
Pris: Gratis
Arrangør: Slam Poetry Bergen i samarbeid med Litteraturhuset

Klokkespill i Johanneskirken
Johanneskirken har kveldsåpent under årets Kulturnatt, og på menyen står det
klokkespillkonserter. Kveldens klokkenist er nederlandske Goos ten Napel, og han byr på tre
konserter denne kvelden, med start kl. 18.00, 19.00 og 20.00
Sted: Johanneskirken
Tid: 18.00 – 21.00
Pris: Gratis
Arrangør: Kirkemusikk i Bergen Domkirke menighet og Kulturnatten

Kulturnatt i St. Jacobs kirke
Velkommen til åpen kirke og huskonserter i St. Jacobs kirke.
18:00 i Jakobssalen: Caja
Caja kommer inn i rekken av fremadstormende Bergens-artister. Med sin forlokkende stemme
og pop låter i verdensklasse kan hun bli en av de store. Nærheten i denne akustiske
fremføringen vil fange deg i Caja sitt eget univers.
Med seg har hun musikerne Edvard Tronstad og Jon-Anders Orlien.
19:00 i Jakobssalen: Billie’s White Gardenias
Denne nye bandkonstellasjonen ønsker å fremføre «En Hyllest Til Lady Day». Det blir liflige
jazz låter fra Billie Holiday’s spennende katalog. Det er i år 60 år siden den verdensberømte
artisten gikk bort – hun forlot oss altfor ung, men musikken består. For alltid.
Vi lover et spennde uttrykk og deilig atmosfære.
Bandets medlemmer: Piano: Eirik Breivik Minde, Kontrabass: Edvard Mjanger, Slagverk: HC
Dalgaard, Trompet: Hans Marius Andersen, Vokal: Giske Bratli
Sted: St. Jacobs kirke
Tid: 17:00 - 21:00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Domkirke menighet

Septober–fest i gamle Hovedbrandstasjonen.
Underholdning og tyrolerstemning med Bergen Brandkorps Musikkorps, Sløkkisene og Midttun
Paviljonorkester.
Salg av storbrannsuppe, pølser og leskende forfriskninger.
Sted: Gamle Hovedbrandstasjonen
Tid: 20.00 – 00.00

Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Brandkorps Historielag

Kulturhuset Danckert Krohn - Kultur for alle!
Bli med på en musikalsk vandring i våre stuer. «fra kammer til kammer»
Vi beveger oss fra stue til stue til nydelige toner/ulike tema av musikerne:
Inga Beate Bøe – klarinett og Kamilla Ræder Kvarstein – cello. I tillegg blir det underholdning
og mulighet å kjøpe buffet (kr 72.-) i Krohnhagen kafe og veksthus.
Sted: Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscars gate 54
Tid: 18:00 – 21:00
Pris: Gratis
Arrangør: Bergenhus og Årstad kulturkontor og Krohnhagen kafé og Veksthus

Sandviken Ompa på Dr. Wieseners
Avslutt kvelden på Dr. Wieseners i Sandviken sammen med Sandviken Ompa.
Musikerne i Sandviken Ompa kommer fra Bergen Filharmoniske Orkester, Sjøforsvarets
Musikkorps, Eikanger-Bjørsvik og Manger Musikklag.
Sted: Dr. Wieseners, Nye Sandviksveien 17a
Tid: 22.00 – 00.00
Pris: Gratis
Arrangør: Dr. Wieseners og Sandviken Ompa

Nygårdsparken: Meksikansk nasjonaldag
Feiringen starter allerede kl. 11.00. Her kan du få med deg armbåndsverksted, ansiktsmaling,
Meksikansk Loteria, Pinata og nasjonaldagstale, før selve Kulturnatten starter kl. 18.00.
18.00 – 18.30: Konsert med meksikanske og latinamerikansk musikk
18.30 – 19.30: Regionale danser fra Mexico, med México Lindo
19.30 – 19.35: Skrik av Dolores “Grito de Dolores»
Sted: Nygårdsparken Kafé Kollektiv i Nygårdsparken paviljongen
Tid: 18.00 – 20.00
Pris: Gratis
Arrangør: Bonanza Kafé Kollektiv og Kuyay Kafé Kollektiv

Bli en SUPERLYTTER på 1-2-3!
Tre korte pianostykker, tre ulike komponister. Bli med på musikalsk blind-date med Lyttelos og
oppdag nye måter å lytte til musikk.
Pianist og lyttelos Annabel Guaita formidler klassisk musikk på helt nye måter – slik at du får
mer ut av lytteopplevelsen. Når hun har loset deg gjennom musikken vil du både føle og
reflektere mer når du lytter til musikk.
På Kulturnatten kan du treffe henne på to av De Bergenske hotellene; Hotell Augustin, der du
kan oppleve Altona vinbar, og Grand Hotel terminus der du kan besøke den historiske Bar
Amundsen.
19.00: Skrivergaarden på Augustin
21.00: Ambrosia på Terminus
Pris: Gratis
Arrangør: Annabel Guaita i samarbeid med De Bergenske

Musikalsk nachspiel med musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester
«Et lite steg for mennesket, et stort steg for menneskeheten», sa Neil Armstrong da han for
femti år siden satte sin fot på månen. På vårt musikalske nachspiel retter vi blikket mot
verdensrommet, og du får høre Beethovens Måneskinnssonate, Regard sur l'étoile av Olivier
Messiaen og George Crumbs Music of a Starry Night. Medvirkende er Jarle Rotevatn og Knut
Christian Jansson, piano og Peter Kates og Manuel Hofstätter, perkusjon. Baren er åpen under
hele arrangementet.
Sted: Grieghallens foaje
Tid: 21:30 -22:15
Pris: Gratis
Arrangør: Bergen Filharmoniske Orkester

