SCRATCH CABARET – lørdag 9. oktober kl. 17.00
Smakebiter fra figurteatrets eksponeringshungrige aktører. Glamorøse
og verdensvante Miss Clementine er konferansier.
Arrengementet er gratis, men billetter må reserveres her:
https://figurifossekleiva.no/event/scratch-cabaret/

SOLA med The Krumple – lørdag 9. oktober kl. 18.30
SOLA er en leken, offbeat og mangfoldig solo-forestilling fra the
Krumple, som finner sin inspirasjon i krysningspunktet mellom filosofiske
fortellinger, urgamle åndelige tradisjoner og slapstick-komedie.
Billetter her: https://figurifossekleiva.no/event/sola-med-the-krumple/

FIF 2021 EXTENDED – OKTOBER I FOSSEKLEIVA
FiF Catering – torsdag 30. sept. kl. 18.30
av/med Ragni Halle og Gregers Hansen
Scenografi/figurer: Mari L B Kamsvaag
Øye utenfra: Heta Kerokoski
Dette nystartede cateringselskapet har ambisjoner om mat inspirert av
Versailles-tiden, men mangler muligens matchende kompetanse.
Billetter: https://figurifossekleiva.no/event/fif-catering/

Kiosk of wonder / Forundringskiosken
lørdag 9. oktober hele dagen
Being a puppet in a pandemic – lørdag 9. oktober
hele dagen
FiF spurte figurer og figurteaterkunstnere hvordan de hadde det under
pandemien. Resultatet er et tyvetalls korte videoer som har vært vist i
mindre kapitler gjennom vår og sommer.

Medlemsmøte UNIMA – lørdag 9. oktober kl. 12.00

SOUNDSCAPE – workshop 6.–8. oktober

Bærekraft i praktisk teaterarbeid.

med Iklooshar Malara. This is a 3 day course where participants will learn
how to create a soundscape from recorded foley sounds and learn how
to manipulate these and other sounds with sound design techniques.

FOODTRUCK22 – lørdag 9. oktober fra kl. 14.00

BOKLANSERING – lørdag 9. oktober kl. 14.00

MØRKEMODIG med Katma – tirsdag 12. okt. kl. 18

«Form og frihet, tradisjon og nyskaping» – om figurteater.
Bokutgivelsen er tospråklig (norsk og engelsk) og tar utgangspunkt i
kunstnere og kompanier som har gjestet Figur i Fossekleiva gjennom
årene 2016–2020.
Gratis adgang – påmelding til post@fossekleiva.no innen 1. oktober.

SONATINA’S 4 FEET – lørdag 9. oktober kl. 14.30
av Duda Paiva og Fractal Collective
Filmversjon av forestillingen.
Forestillingen er inspirert av den brasilianske fotografen Alair Gomes.
Billetter her: https://figurifossekleiva.no/event/sonatinas-4-feet-2/

Deilig street food rett fra vår favoritt – FOODTRUCK22!
I tillegg er Café Jebsen åpen hele dagen med øl, vin, kaffe og søte
fristelser.

Hvert år har hele 3. trinn i Drammen kommune figurteater som tema – i
samarbeid med FiF. Noen kommer til Fossekleiva og ser forestilling, og
noen får verksted i klasserommet. Årets forestilling er Mørkemodig – og
den vises også som åpen forestilling for alle. Kjøp billett her:
https://figurifossekleiva.no/event/morkemodig-av-med-katma/
Café Jebsen har vekslende salgsutstillinger hele perioden
Bergerveien 2, 3075 Berger · tlf. 409 17 860
post@fossekleiva.no · bergermuseum@vestfoldmuseene.no
www.fossekleiva.no · vestfoldmuseene.no/berger-museum
Café Jebsen · tlf. 482 25 429 · cafe@fossekleiva.no

