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Konsert

Trond Granlund

Torsdag 24. februar

Utedassens historie

Foredrag med Thor Gotaas

Torsdag 21. april

NB! Vi tar fortløpende forbehold om gjelende
koronarestriksjoner med tanke på servering.

Torsdag 13. januar

Paal Flaata
med orkester

(AVLYST pga korona)
Flaata startet sin karriere i Skienbandet Memphis News og siden i
Paal & Pål Band med blant annet Pål
Jensen, Carsten «Kesh» Holt og Vidar
Busk. I begynnelsen av 90-årene reiste
Flaata til Oslo sammen med to andre
musikere. Der spilte de hillbilly-musikk
på gaten og kalte seg Hashbrowns.
Vi inviterer Paal Flaata tilbake på et
senerer tidspunkt.

Torsdag 20. januar kl. 19.00

Foredrag med
Terje Stykket

Fra drops til sprit
– fra Mjøndalen
til Gardemoen
Terje Stykket er en gründer med posisjoner i mange virksomhetsområder.
Dataselskap, sportsutstyr, maskinutleie
og boligutvikling er noen av sektorene
Stykket er engasjert i.
Billetter på eBillett.no kr. 100.

abcd
nopqrstu

Torsdag 10. februar kl. 19.00
Verkstedet Solberg Spinneri

Foredrag med Tom Schandy
Forteller om Finnemarka
Tom Schandy er eier og redaktør av Natur&Foto og en av de mest profilerte naturfotografene i Norge. Han har vunnet førstepriser i flere internasjonale fotokonkurranser, blant annet BBCs Wildlife Photographer of
Year og var en av seks norske naturfotografer som deltok i det prestisjefylte fotoprosjektet «Wild Wonders of Europe». Han driver sitt eget forlag
og har gitt ut mer enn 30 bøker om natur, friluftsliv og kultur. Tom har et
omfattende reiseprogram over hele verden, og har gitt ut bøker både om
Afrika, Sør-Amerika og Antarktis.
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Billetter på eBillett.no kr 100.

Torsdag 24. februar kl. 19.00
Verkstedet Solberg Spinneri

Trond Granlund
Trond Granlund har de siste åra rukket å feire både 50-årsjubileum som
konsertartist og 40-årsjubileum som plateartist. På første halvdel av
1970-tallet gjorde Granlund karriere som rockesanger, før han på 80-tallet gikk over til mer pop-influert materiale, og fikk hits som Give Me Time
og Eloise i 1980, og Girl 16 og Julia, Julia i 1981. For albumet Pleasant
Surprise (1981) fikk han Spellemannprisen, og også Stay The Night (1982)
og Driftin’ (1983) solgte meget bra.
For å markere at det var 100 år siden lyrikeren og poeten Hans Børli ble
født, ble det høsten 2018 fremført et knippe av Børlis dikt i toner og ord
på Bryggerhuset i Halden. Disse sangene med melodi av Terje Norum
har blitt til en ny plate, Skogslusken, som er kommet ut i 2020.
Kombinasjonen av kreative musikere i studio, Anders Engen som
produsent og Mike Hartung, har gjort at dette kanskje har blitt
Granlunds beste plateinnspilling noensinne.
Trond har med seg disse musikerne:
Jan Arild Moe: Kontrabass
Tommy Granlund: Akustisk nylon gitar
Gjermund Kolltveit: Fele, Mandolin og Trekkspill
Billetter på eBillett.no kr 300.

Torsdag 10. mars kl. 19.00
Verkstedet Solberg Spinneri

Torsdag 24. mars kl. 19.00
Verkstedet Solberg Spinneri

Konsert med
Smokey and
The Bandits

Konsert med
Einar Flaa
med orkester

Bandet kommer fra distriketet og
spiller låter av Bob Marley,
Peter Tosh, Tooth and the maytals
og noe eget komponert!.
Da blir det alltid god stemning
under konsertene.

Einar Flaa er en av våre mest samfunnsengasjerte låtskrivere. Han vokste opp med å høre på protestviser
fra skandinaviske artister fra 60- og
70-tallet, og i 2018 ga han ut klimaog miljøalbumet Silent String. Tidligere har han sluppet låter som innspill
til stortingsvalget og som ytringer i
forskjellige politiske sammenhenger.
Einar har også hatt mange musikalske
samarbeid både med norske og internasjonale artister, låtskrivere og
instrumentalister.

Billetter på eBillett.no kr. 200.

Billetter på eBillett.no kr. 300.

Torsdag 7. april kl. 19.00
Verkstedet, Solberg Spinderi

Havnesjef Einar Olsen
Fra tømmerstokker til EL-biler
med utgangspunkt i boka:
«Drammen havn skapte byen»

Elva var livsnerven i Drammen og området rundt. Elvas breie rygg ga kraft til
sagene som skar tømmer til bord og bjelker. Tømmer – cellulose – papir var en
vesentlig del av industrien. Elva var hovedvegen.

Billetter på eBillett.no kr. 100.
Boka om «Drammen havn skapte byen» kan kjøpes.
Forfatter er Jo Sellæg.
Boka er også bestilt av Havnestyret.

Torsdag 21. april kl. 19.00
Verkstedet, Solberg Spinderi

Thor Gotaas forteller om
«Utedasser i Norge»
Thor Gotaas holder foredrag om «Utedasser i Norge». En rikt illustrert historie
om norske utedoer fra middelalderen fram til i dag. Hva tørket man seg med
før dopapirets tid? Hvorfor hang det kongebilder på utedoene? Hvordan var de
ulike tradisjonene landet rundt? Og hvorfor varierte størrelsen på dohullene?
Norske utedoer omhandler det seriøse og kuriøse.
Utedoens historie belyser både sosialhistorie, kulturhistorie, sosiologi, psykologi,
kjønnsroller og fremveksten av et moderne Norge. Norske utedoer løfter fram
noe allment og hverdagslig og setter det inn i en større sammenheng.

Billetter på eBillett.no kr. 200.
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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, 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.
Vevstua er til utleie for små
og store arrangement på tlf.
414 02 948 eller 905 24 543.

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

