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Indu

Konsert med

Steff Nevers

Torsdag 26. mars

Foredrag med Thor Gotaas om

Ørkenen SUR
Torsdag 12. mars

Vårens kurs i Verkstedet

Torsdag 23. januar kl. 19.00
Verkstedet, Solberg Spinderi

Glitrevannverket

Foredrag med Glitrevannverkets historie
ved direktør Arild Ek
Ek`s foredrag vil dreie seg om følgende hovedpunkter:
• Vannforsyningen fra gammelt av og fram til omkring 1965
• Utviklingen av Glitrevannverkets bygging og utvikling
• Om moderne vannforsyning i dag og de utfordringene denne delen av
velferdssystemet står ovenfor. Jfr. hendelsene i Askøy kommune på
våren i 2019.
Billetter kr. 100
Smia Pub er åpen. Dørene åpner kl. 18.00
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Torsdag 30. januar kl. 19.00
Verkstedet, Solberg Spinderi

Konsert med Pål Flaata
Paal Flaata fyller 20 år som soloartist i 2020, og kommer igjen og holder
konsert i Verkstedet. Flaata er kjent for sin usedvanlig følsomme og vakre
stemme og storslagne vokalprestasjoner. Han frontet bandet Midnight
Choir i over 10 år, og i kraft av sin stemmeprakt satte han gruppa på det
europeiske kartet.
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Billetter kr. 300. Smia Pub er åpen. Dørene åpnes kl. 18.00

Torsdag 12. mars kl. 19.00
Verkstedet, Solberg Spinderi

Thor Gottaas forteller om
Ørkenen «SUR» – den norske
uteliggerkolonien i Brooklyn
Forteller spennende historier om Ørkenen «SUR» – den norske uteliggerkolonien
i Brooklyn, New York. I 1920–åra slo mange norske sjømenn seg ned på en
søppeldynge i Brooklyn, fordi de var hjemløse og uten arbeid på land og til
havs. Stedet ble kalt »Ørkenen Sur» etter et bibelsk navn. Stedet ble et skrekkeksempel på hvordan det kunne gå når norske sjømenn eller emigranter ikke
fikk arbeid.
Billetter kr. 200.
Smia Pub er åpen. Dørene åpnes kl. 18.00
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Torsdag 26. mars kl. 19.00
Verkstedet Solberg Spinneri

Torsdag 23. april kl. 19.00
Verkstedet Solberg Spinneri

Konsert med
Steff Nevers

Konsert med De
tre Bukkene Bruse

Steffen Lundemo er kjent under artistnavnet Steff Nevers, og er en norsk
countryartist, plateprodusent og studiomusiker fra Drammen. Fra 2002
satset han på en solokarriere innen
country, og spilte inn albumet “Closest
to My Heart” i Nashville i Tennessee,
USA. Albumet solgte til gull og ble
nominert til Spellemannprisen 2009.
2013 ble han nominert til European
Artist of the Year av British Country
Music Awards.

Bukkene Bruse byr på norske låter om
by-bikkjer som biter, bilgalskap i bakgater, beruset gamling på diskotek,
bussholdeplass i bekmørket, vuggesang mot søvnløshet, stjerneskudd
i salmesang og forsoning i lyseblå
søndag. Låtene er skrevet av Terje
Storli. Gruppen består av Hans Ola
Sønsterød elgitar, Øivind Kristensen
bass og Terje Storli vokal og akkustisk
gitar.

Billetter kr. 300.
Smia Pub er åpen.
Dørene åpnes kl. 18.00

Billetter kr. 300.
Smia Pub er åpen.
Dørene åpnes kl. 18.00
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Kurs for våren
Lørdag 15. og søndag 16. februar kl. 10.00-16.00
Verkstedet, Solberg Spinderi

Smøygbroderi og skjortekurs
med Kari-Anne Pedersen og Helen Juell

Dette er et to dagers kurs men du kan velge å gå bare en av dagene. Lørdagen
er viet broderiteknikken Smøyg. Søndagen vil vi ta for oss bunadskjorte og lære
bort det som trengs for å sy den.
Kr 500 pr dag. Kan betales på VIPPS: 554 564 (HotNok).
Påmelding til Thea G. Temte: thea@hotnok.no

Lørdag 7. mars kl. 19.00-21.00
Verkstedet, Solberg Spinderi

Smaksløker og perlende drikk
ved Thea Temte og Øivind Hånes

Kurs i god smak? Nei, men du kommer til å få smake mye god perlende drikk
og lære å skille mellom ulike kvaliteter. Øivind Hånes er forfatter og musiker
og har også skrevet kokebøker. Du får også smake vannkefir og lære hvordan
du selv kan lage denne perlende hverdagsdrikken på ditt eget kjøkken.
Kursets pris inkluderer edle dråper, pris er ikke satt enda, men fåes på
forespørsel. Kontakt Thea Glimsdal Temte på thea@hotnok.no
Lørdag 14. og søndag 15. mars kl. 10.00-16.00
Verkstedet, Solberg Spinderi

Bokbinderkurs
ved Torhild Glimsdal

Torhild Glimsdal inviterer til kurs i koptisk bokbinding. Dette er et gammelt
håndverk og du vil bli overrasket over hvor stor variasjon man kan få bare
ved å endre format og antall ark. Når arkene er sydd sammen blir boka
innbundet i skinn.
Kr 2500. inkl materialer til en bok og varm lunsj begge dager.
Kurset passer også for ungdom. Påmelding og informasjon kontakt
Thea G. Temte på thea@hotnok.no
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Om Stiftelsen Verkstedet
Stiftelsen ble opprettet ved et vedtak i
kommunestyret 12. januar 2000.
Initiativtaker og pådriver var daværende
ordfører i Nedre Eiker kommune, Rolf
Bergersen. Som navnet antyder, er det
stiftelsens oppgave å arbeide for å ta vare
på kulturverdier som er knyttet til industrien i bygda i gammel og ny tid.

Verkstedet, som har gitt stiftelsen navn,
er det mekanisk- og snekkerverksted til
Solberg Spinderi. Dette er altså en av de
bygningene som stiftelsen har arrangement i og som er fylt med forskjellige
aktiviteter.
Stiftelsen har også arrangement i Vevstua.
Styret i stiftelsen møtes hver måned.

Bli støttemedlem
Ønsker du å støtte Stiftelsen Verkstedet i deres arbeid, kan du betale inn
støttemedlemskap. Kontonummeret er 2220.06.07620
For enkeltmedlemskap kr 200 pr år. For familiemedlemskap kr 300.
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Mer informasjon om halvårsprogram:
facebook.com/StiftelsenVerkstedet

