Velkommen til gode opplevelser
i Johan Falkbergets rike!
Det faglige innholdet i kurset er sikret gjennom disse dyktige bidragsyterne:

Eiliv Grue har vært lærer og rektor, forlagssjef og redaktør.
Har har inngående kjennskap til Falkbergets liv og diktning
og har gitt ut flere bøker, bl.a. om
Nattens Brød og Christianus Sextus.

OPPLEV
FALKBERGETS
RIKE !

Gisle Ødegaard er fra Røros og deler begeistringen for
Falkberget. Han er mye benyttet som oppleser.

Jon Høsøien fra Røros har lang fartstid som
journalist og redaktør, de siste årene i lokalavisa Fjell-ljom.

Ragnar Evenstad har vært lærer og inspektør ved Bakketun
folkehøgskole.
Han har skrevet/redigert bok om Falkberget: Vendt mot lyset .

For Bakketun:
Øivind Berg

For mer info- ta kontakt med
Bakketun folkehøgskole 74049100

Bli kjent med
Bergstadens dikter
i hans eget miljø
Røros
19. - 21. mai 2017
Et kortkurs, arrangert av Bakketun folkehøgskole.

PROGRAM
Fredag 19. mai
16:00 Velkomstkaffe. Presentasjon. Kursstart.
18:00 Middag og kaffe.
19:30 Mennesket og dikteren Johan Falkberget.
En introduksjon til Falkbergets verden v. Ragnar Evenstad.
Etterpå: Kaffe og sosialt samvær.
Lørdag 20. mai
Frokost.
08:30 Falkbergets bergmannsverden v/ Jon Høsøien.
09:00 Guidet vandring i gruvebyen.
10:00 Vi besøker Ratvolden,
dikterens heim ved Rugelsjøen. Kaffe.
13:30 Lunsj på hotellet.
16:00 Samtale om Falkbergets betydning som dikter og verdiformidler.
18:00 Festmiddag med kaffe, på hotellet.
20:00 Vendt mot lyset.
Johan Falkberget i liv og diktning v/ Ragnar Evenstad.
Etterpå: Kaffe og sosialt samvær.
Søndag 21. mai
Frokost.
09:00 På kirkevei med Benjamin Sigismund – og Eiliv Grue.
- Opplesning fra Den fjerde nattevakt v/ Gisle Ødegaard.
11:00 Falkberget-messe i Røros kapell.
13:00 Lunsj og kursavslutning på hotellet.

INFORMASJON
Kurset er lagt opp for ”folk flest”, ikke for eksperter. Vi ønsker å fokusere
på Johan Falkberget som en dikter med sterk forankring i kristendommen.
Som det går fram av programmet, vil vi også i år legge mer vekt på
opplevelse enn forelesning.
Overnatting/ måltider (Betales til hotellet)
Tilbudet vi har fått fra Bergstaden hotell er på kr 2190,- pr. person for hele weekenden,
og er for full pensjon. (Veldig god mat!) Enkeltromstillegg pr. døgn kr 300,Det blir mulighet til å kjøpe kun måltidene på hotellet, dersom man vil ordne med privat
innkvartering.
Vi har fått reservert rom for oss, og vi ordner liste som vi sender til Bergstaden hotell.
Gi oss derfor beskjed om hvordan dere ønsker å ha det.
Kursavgift kr. 1250,- (betales til Bakketun folkehøgskole) dekker: Foredragsholdere,
innleid omvisning, leie av lokaler, transport t/r Ratvolden, kveldskaffe mm.
Kursavgiften kan, før seminaret, betales til konto 4440.06.00195, og merkes ”kursavgift
Falkberget-seminar”, eller kontant/ kort mens vi er på Røros.
Påmelding.
Vi har hatt dette kurset på Røros flere ganger. Hver gang med litt forskjellig vinkling inn mot
dikterens liv, virke og forfatterskap. Hvert år har vi hatt god påmelding - og mange
tilbakemeldinger på et godt og innholdsrikt kurs. Ønsker du å melde din interesse - gjør det
så snart du kan! For oss er det viktig at vi vet hvor mange vi kan forvente. Vi har litt
begrenset plass i foredragssalen på Bergstaden Hotell. Men vet vi på et tidlig tidspunkt at vi
blir mange, kan vi gjøre noen grep - slik at opplegget kan bli så godt som mulig for alle.
Ring Bakketun, eller skriv til skolen. (Post eller mail.)
Må du, mot formodning, melde deg av, er det greit og kostnadsfritt helt til frem til 20.
april. Etter dette kan det påløpe kostnader.
Bakketun folkehøgskole
Kortkurs
7654 Verdal
www.bakketun.fhs.no/kurs (her kan du også foreta påmelding
Mail: kortkurs@bakketun.fhs.no. Tlf. 74049100 (skolen)
Meld også fra om du er interessert i busstransport for
strekningen Verdal - Røros/ Verdal. Påstigning etter avtale.

