
Arr: Porsgrunn Malerklubb, Porsgrunn Frivilligsentral, Tilrettelagte kulturaktiviteter og Enkeltfrivillige

Vi besøker ulike gallerier, kunstmuseer, 
atelier og utsmykninger for inspirasjon 
og kunstopplevelser. Det er lagt opp til 
utflukt en torsdag i måneden.

Oppmøte: 
Meierigårdens bakgård kl. 11.00. 
Storgata 115, 3921 Porsgrunn

Transport:
Det legges opp til betaling for transport og 
samkjøring:
For korte turer   kr. 20,-  
For lange turer  kr. 50,-
Togbillett  kr. 93,- for ordinær

Det er lagt opp til 1 reise med tog.
Det tar ca. 15 min å gå fra stasjonen 
og togbillett kommer i tillegg.

Det blir omvisning på alle 
stedene i programmet!

BLI MED PÅ 
KUNSTUTFLUKTER!
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ULEFOSS HOVEDGÅRD - Ulefoss

DET KREATIVE HJØRNET - Larvik

Torsdag 21. november
“Jorden vi arvet” utstilling av Jan Petter Bratsberg
Han blir regnet som en av Norges fremste malere av natur 
og dyr. Han er opptatt av å bevare den originale naturen, 
og vil selv vise oss rundt på utstillingen. 
Kafebesøk på Lie Bydelshus 
Inngang: Gratis

HANNE HEUCH - Kunsthall Grenland

Torsdag 26. september
Norges viktigste empiri bygg
Ulefoss Hovedgård ble bygget av statsråd Niels Aall i 1807. 
Telemark Museum drifter praktboligen, og vil gi oss en 
spennende omvisning. 
Kafebesøk på Øvre Verket med tilbud om suppe til kr. 115 
og/eller kaffe og kake til kr. 70. Butikk og utstillinger vil også 
være åpent. Hjemkomst senest kl. 16.30. 
Inngang: Vi sponser omvisning og deler av inngangsbilletten. 
Du betaler egenandel på kr. 40,- 

Torsdag 24. oktober
30 kunstnere formidler egen kunst 
Det Kreative Hjørnet er et samarbeidprosjekt der over 30 
kunstnere formidler sin egen kunst i en spennende butikk 
på dugnadsbasis. Det blir omvisning på dette fargerike 
stedet. 
Kafebesøk Hungry Heart. Tog fra Porsgrunn 
Jernbanestasjon kl. 11.17, retur kl. 15.33
Inngang: Gratis

JAN PETTER BRATSBERG - Ibsenhuset

Torsdag 12. desember
Kreamiker - Hanne Heuch
Hanne Heuchs status innen norsk keramikk og 
kunsthåndverk de siste fire tiår er udiskutabel. Denne 
utstillingen kommer som et ønske fra Kunsthall Grenland 
om å markere at det i år er 40 år siden Heuch starten sin 
kunstneriske karriere. Utstillingen i Kunsthallen vil være 
todelt, med eksempler på eldre arbeider forenet med nye.
Kafebesøk på Ælvespeilet Mat og vinbar.
Inngang: Gratis

Ingen fast påmelding!

For mer informasjon, følg oss på Facebook:
Vær lur - Opplev kultur

HØST 2019


