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Et mylder av 
opplevelser spredt 

over hele byen. 
Helt gratis!





VELKOMMEN TIL 
KULTURNATT FREDRIKSTAD 2018!
 
Det er med stor glede og en smule stolthet at Kulturetaten ønsker velkommen til 
byens fjerde Kulturnatt. Kulturnatt er en arv etter byjubileet Fredrikstad
450 år, og er kvelden du får oppleve bredden av Fredrikstads kulturliv med dans, 
teater, konserter, filmvisninger, kunst, historiske vandringer og mye mer.
 
I år vier Kulturetaten en hel arena for ungdom, med Ung kulturnatt i og utenfor
Blå Grotte og kinoen, og vi gleder oss til å presentere byens unge artister og
dansere. I parken ved biblioteket blir det opplevelseskunst du ikke må gå glipp av, 
og du kan også bli enda bedre kjent med Plensas skulpturer. 
 
I kommuneplanen til Fredrikstad kommune løftes kultur frem som et
innsatsområde, hvor det heter at den lille verdensbyen skal kjennetegnes av et
rikt kulturliv og at kunst og kultur i byrommene skal bidra til å overraske, vekke
undring og debatt. Det er kanskje nettopp kunsten og kulturen som mer enn noe 
annet speiler det mangfoldet byen består av, og som sikrer et urbant 
fellesskap. Slik det skal og bør være i en liten verdensby! 

Under kulturnatten får du en gylden anledning til å oppleve Fredrikstads
kulturelle puls når aktørene fyller byen; i parker, gater og torg og inne på ulike steder. 
Du vil garantert finne noe som utfordrer og beriker.

Ole-Henrik 
Holøs Pettersen 
KULTURSJEF
FREDRIKSTAD
KOMMUNE
 

Åshild van Nuys
PROSJEKTLEDER
KULTURNATT
FREDRIKSTAD



TIPS TIL DEG 
SOM SKAL PÅ KULTURNATT

Kulturnatt er et samarbeid mellom en rekke aktører i Fredrikstad og koordineres av 
Kulturetaten i Fredrikstad kommune. Kulturnatten var et bidrag fra Fredrikstad 
kommune inn i byjubileet Fredrikstad 450 år, og ble første gang arrangert i 2015.

 
I det digitale programmet kan 
du holde deg oppdatert på alle 
arrangementer og se fullt 
program. Her kan du også legge 
til arrangementer i din egen 
kalender.

Det blir et mylder av opplevelser, 
så ta deg tid til å lese programmet 
og sjekk ut det digitale kartet der 
du kan se hva som skjer i hvert 
område.

Hvilke godbiter skal du få med 
deg? Vi har laget eksempler på 
løyper du kan følge. Sjekk s.7. 

Benytt g jerne anledningen til å 
besøke arrangementer og steder 
du ikke har vært før.
Følg med på Kulturetaten i 

Fredrikstad på Facebook for 
oppdateringer om programmet.

Del dine bilder i sosiale medier 
med #kulturnattfredrikstad og 
delta i vår bildekonkurranse – 
se s.11.

Sørg for å kle deg etter været 
– mange arrangementer er 
utendørs!

Les praktisk informasjon 
på s. 6.

Med forbehold om endringer. Hold deg oppdatert 
og se fullt program på fredrikstad.kommune.no/kulturnatt



FMV
GÅGATA

LYKKEBERG

  ELVE-
PROMENADEN

KRÅKERØY

GAMLEBYEN

ISEGRAN

CICIGNON

Hold deg oppdatert og lag din 
egen kulturnattløype!
Digitalt program og kart 
finner du på:
fredrikstad.kommune.no/kulturnatt 
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PRAKTISK 
INFORMASJON

FOR YTTERLIGERE PRAKTISK INFORMASJON 
UNDER KULTURNATT:

www.fredrikstad.kommune.no/kulturnatt
Facebook: Kulturnatt Fredrikstad 2018

DIGITALT PROGRAM
Programmet er tilg jengelig digitalt. På 
våre hjemmesider vil du også kunne se 
programmet plassert i eget kart.

GRATIS INNGANG
Alle arrangementer under Kultur-
natt 14. september er gratis På noen 
steder er det begrenset antall plasser, 
og «førstemann til mølla-prinsippet» 
g jelder.

PARKERING OG TRANSPORT
Parkering: Gratis parkering hverdager 
etter kl. 14.00 og lørdager og søndager 
etter kl. 09.00 i følgende p-hus: 
Apenesfjellet, St. Hansfjellet, Stadion 
og Torvbyen.

BUSS: Se bussruter på «ØstfoldReise» 
(reiseapp), «ØstfoldBillett» (billettapp) 
eller www.ostfold-kollektiv.no.

FERGE: Få med deg Fredrikstad Ukulele-
band og allsang på ferga.
For fergetider under Kulturnatts sjekk: 
fredrikstad.kommune.no/byferga

SYKKEL: Sykkelparkering ved rådhuset 
sjekk side 31.

Vi oppfordrer flest 
mulig til å sykle eller gå.

76
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KULTURNATTLØYPER 2018

FAMILIELØYPA

Bli inspirert eller lag din egen løype!
Kulturnatt byr på et mylder av arrangementer og opplevelser over hele 
Fredrikstad by! Hvilke opplevelser vil du få med deg og hvor mange 
arrangementer rekker du?
Vi har laget noen eksempler på løyper du kan følge i løpet av natten, 
men du står også fritt til å lage din egen løype. 
Her ser du et eksempel:

Det er masse som skjer også før det blir natt! Familieløypa er fullspekket av
arrangementer for de aller minste og hele familien:

16:30 – Start kvelden med offisiell åpning av Kulturnatt og innslag med Kulturhuset 
 EKKO på trappa til Blå Grotte.

17:30 – Ta turen bort til Eventyr på norsk og somali på Litteraturhuset.

18:30 – Dans og syng dere varme med Ringdans for store og små på Blomstertorget.

19:00 – Ta en pust i bakken i Lykkebergparken og opplev Kultur-piknik med byens 
 barne- og ungdomsteatre.

20:00 – Legg turen g jennom Kirkeparken og se Cubansk salsa i paviljongen.

20:30 – Opplev kunsten i parken ved biblioteket og vær med på å bygge 
 takmaleriet til Håpets katedral på Phønixbrygga.

21:00 -  Ta ferga over til Gamlebyen og sjekk ut Fredrikstad museums historiebar.

Flere løypeforslag som f.eks. «kjærlighetsløypa» og «dansefeber» finner du på: 
fredrikstad.kommune.no/kulturnatt
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PROGRAM FREDAG 14. SEPTEMBER
Oversikten er delt inn etter arrangementsområde. Se kart på s.5 for 
områdeplassering. Se www.fredrikstad.kommune.no/kulturnatt for interaktivt kart.

CICIGNON       ARRANGØR                SIDE

ELVEPROMENADEN        ARRANGØR                                          SIDE

Mestringskoret på 
Blomstertorget
Eventyr på norsk og somali 
Ringdans for store og små 
Fredrikstadband-bar 
Konsert med Humle

Fredrikstad kommune, 
Friskliv og mestring
Litteraturhuset i Fredrikstad 
Korene i Glemmen 
Litteraturhuset i Fredrikstad 
Andreas Humlekjær

19

19
20
20
21

Fredrikstad musikkråd inviterer 
til Maratonkonsert      
Kveldsåpent bibliotek 
The Defense of the Dream - 
Holmberg og Stranger
Kunstsafari: I min tro, i mitt håp, 
i min kjærlighet 
Kickstart Håpets katedral

Musikkbrunch Fredrikstad: 
Allsang og Fredrikstad-quiz
Vikingenes tradisjonsbåter
En aften på Værste

Fredrikstad musikkråd

Fredrikstad bibliotek
Kulturetaten i Fredrikstad 
kommune/Østfold kunstsenter
Østfold kunstsenter

Borg bispedømmeråd

Den kulturelle spaserstokken, 
Kulturetaten
Seilskutenes venner
Studium Actoris/E6

12-
13
13
14

15

15

16

17
18

KRÅKERØY



GÅGATA         ARRANGØR                                          SIDE

LYKKEBERG         ARRANGØR                                          SIDE

GAMLEBYEN         ARRANGØR                                          SIDE

Turn flash-mob 
Stepp by Stepp  
Konsert med FPD Blues 
Planke-Swingen 
Animert på Tæps
Hørespill med Kulturhuset EKKO 
Jenta i hodet 
VM labyrint i orientering 
Innsiden ut - Blå Grottes utescene, 
og offisiell åpning Kulturnatt 
UNG Kulturnatt

Kultur-piknik 

Lisleby musikkorps i 
paviljongen 
Mozart·Tallis·Händel
Bach·Purcell 
Cubansk salsa i 
paviljongen  
Klokkespillet på rådhuset

Lykkeberg-villaens historie

I giftetanker? 
Ille bra sykkelparkering

Maleriutstilling Nordiske øye-blikk 
Kunsten av å ikke passe inn 
Gamlebyen smed er tilbake 
Skulpturverksted på Qulthus 
Fredrikstad museum, historiebar

Fredrikstad Turnforening
Russisktalende barneklubb UMKA 
Follo Politidistrikt bluesband 
Planke-Swingen 
Fredrikstad Animation Festival 
Kulturhuset EKKO
Caféteatret Fredrikstad 
Fredrikstad skiklubb 
Blå Grotte/Kulturetaten,
Fredrikstad kommune
Kulturetaten,
Fredrikstad kommune

FBUT/Fredrikstadungane/
Vindeleka/KAOS sang og teater
Lisleby musikkorps 

DNBE/Borg domkor/ Borg 
vokalensemble 
SalsaVida 

Fredrikstad kommune/
Kulturetaten
Fredrikstad kommune/
St. Croix Teaterensemble 
Fredrikstad kommune
Bypakke Nedre Glomma

Atelier Gyllensten & Stahl 
Anna Maria Gentili 
Luna Smed 
Kulturhuset Qulthus 
Fredrikstad museum
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22
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24
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25
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30

30

31
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32
33
33
34



GAMLEBYEN         ARRANGØR                                          SIDE

ANDRE STEDER     ARRANGØR                                          SIDE

GRATIS AKTIVITETSLØYPER      ARRANGØR                                          SIDE

              ARRANGØR                                          SIDE

          ARRANGØR                                          SIDE

Jugærbenken - En vandring i 
Fredrikstads historie 
We Come from Far, Far Away 
Tambourafdelingen på
Kongsten fort 
Should I stay… or…?, Teglhuset 
Camera Borealis, Teglhuset
Café 1930 – en aften med 
Astor Piazolla, Teglhuset 
Bakgårdskino 
SEQUENTIA – Mean Motion 
Resonance

Fredrikstad Ukulele band, byferga 
Strikkefestivalen st(r)ikker innom
flere steder i byen
Fru Birgitte og Herr Valentin 
besøker byen

Stolpejakt 
Elvelangs 
En vandring i Munchs fotspor

Jazzmesse i Fredrikstad Domkirke 
Feiring av Frederiks dag på 
Elingaard Herregård 
Barnas Isegran

Markering av Musikkorpsenes år
Handelens dag med lunsjbord 
på Stortorvet

Fredrikstad kommune, 
Kulturetaten 
Østfold kulturutvikling/Teater NIE 
Kong Frederik IV’s 
Tambourafdeling af 1704 
HMK Scene 
Camera Borealis 
Sannem Lund/Møklegaard/
Lundestad 
Fredrikstad Kino/Gamlebyen kino 
Mean Motion Resonance

Fredrikstad Ukulele band 
Strikkefestivalen

Fredrikstad museum

Fredrikstad skiklubb 
Fredrikstad kommune 
Fredrikstad kommune

Fredrikstad Domkirke menighet 
Fredrikstad museum 
(Østfoldmuseene)
Magasinet Isegran

Fredrikstad musikkråd
Kirkens Bymisjon og Fredrikstad 
Næringsforening

34

35
35

36
36
37

37
38

39
39

40

41
41
41

43
43

44

42
42

LØRDAG 15. SEPTEMBER

SØNDAG 16. SEPTEMBER – FREDERIKS DAG



KONKURRANSE 
#KULTURNATTFREDRIKSTAD!
Vinn gavekort fra 
Torvbyen og kinobilletter!

Frist for å delta i konkurransen er 
fredag 28. september.

Les mer om konkurransen på: 
fredrikstad.kommune.no/kulturnatt

NB! Deltakeren må ha en åpen profil på Instagram. 
Dersom deltakerens profil er lukket, kan ikke juryen 
se bilde-bidraget til konkurransen.

11

Del dine beste 
kulturnattopplevelser 
med #kulturnattfredrikstad 
på Instagram eller Facebook.

Vi trekker ut 5 vinnere som får et handlenett 
med gavekort fra Torvbyen kjøpesenter a 
kr. 500 og 2 kinobilletter fra Fredrikstad Kino.
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Fredrikstad musikkråd har samlet noen av byens eminente kor til en 
konsertkveld i Bibliotekets aula. Her kan du selv velge om du vil nyte hele 
kvelden, få med deg noe eller kanskje komme og gå underveis. Åpen kafé i 
aulaen. Følg med i digitalt program for starttidspunkt for de ulike korene.

DELTAKENDE KOR FOR KVELDEN:

ØSS BLANDA KOR Stiftet som rent bedriftskor for ansatte ved Østfold 
Sentralsykehus – og har 30 års-jubileum i 2018! Ca. 50 medlemmer 
hvorav 9 har vært med fra starten. Dirigent er Maria Haug Johansen.

RISIKORET Risikoret er et a capella blandakor med 46 medlemmer. 
Variert repertoar, fra Haydn til Queen, men hovedvekt på moderne låter - 
g jerne pop og rock. Dirigent er Henrik Brusevold.

SELBAK BLANDEDE KOR Østfolds eldste blanda kor med sine 142 år. 
Korets 31 aktive medlemmer ledes i et variert repertoar som vil passe de 
fleste av dirigent Anne Borchgrevink.

CANTABILE Startet opp i 2003 av Domkantor Guttorm Ihlebæk. Korets 
44 medlemmer - ledet av dirigent Birgit Gudim Søland - ønsker å inkludere 
alle, uansett musikalsk forkunnskap, alder eller livssyn.

FREDRIKSTAD 
MUSIKKRÅD 
INVITERER TIL 
MARATONKONSERT 
Konsert
Arrangør: Fredrikstad musikkråd 
Tid: 19:00 – ca. 22:00
Sted: Fredrikstad bibliotek, 
Bibliotekets aula 
www.musikk.no/fredrikstad

FREDAG 14. SEPTEMBER



MANNSKORET SKIOLD Stiftet  i 1897, og har 34 aktive medlemmer 
som viser spennvidden i repertoaret sitt under ledelse av dirigent Lars 
Tomtum. Koret synger alt fra kirkesanger, via shanty, til sanger fra operetter 
og musikaler.

TROSVIK BLANDEDE KOR Trosvik Blandede kor har et allsidig og vari-
ert repertoar. De 63 aktive medlemmene setter trivsel og glede høyt, men 
det musikalske skal også være bra. Dirigent er Renate Gjerløw Larsen.

CITADELL MUSICA Citadell Musica holder et høyt musikalsk nivå, og 
ledes i alt fra klassisk jazzinspiret musikk til moderne vise- og pop-arrange-
menter av dirigent Lars Tomtum.

FREDRIKSTAD MANNSKOR En god kameratg jeng på 13 medlemmer 
mellom 40 og 80 år. Satser på det musikalske som førsteprioritet og det 
sosiale som en god nummer to. Dirigent er Nina Haanes Nødtveidt.

A! CHOIR Et kor for unge voksne med fokus på både musikalsk utvikling 
og å ha det sosialt og gøy. Koret synger primært a capella fra flere sjan-
gere. Kjennes lett ig jen på antrekket - dongeri og egenproduserte treslips. 
Dirigent er Eva Iselinn Erichsen.

FREDRIKSTAD DAMEKOR Fredrikstad Damekor er Fredrikstads eldste 
rene damekor, stiftet i 1945. Koret består av 24 spreke damer. Spekteret er 
bredt, med både krikelige sanger, verdslige norske og utenlandske sanger og 
låter med jazz-preg. Dirigent er Finn Christian Lindeløff.
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13Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt

Velkommen til kveldsåpent bibliotek på årets Kulturnatt! Hovedbiblioteket 
holder dørene åpne, og inviterer deg inn for å saumfare hyllene i de stem-
ningsfulle kveldstimene. Finn frem til dine helt egne kultur-perler i form av 
bøker, lyd-bøker, tidsskrifter og filmer (du kan låne så mange du vil!)

KVELDSÅPENT 
BIBLIOTEK
Åpent bibliotek

Arrangør: Fredrikstad bibliotek
Tid: 16:00 – 22:00
Sted: Fredrikstad bibliotek, 
Hovedbiblioteket
www.fredrikstadbibliotek.no 



FREDAG 14. SEPTEMBER Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt
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Opplevelseskunst for alle i parken ved biblioteket.

Hvilke verdi tillegger du våre drømmer? Hvilken plass gis drømmene i våre liv 
og i vår by? Kunstprosjektet «The Defense of the Dream» er et ønske om å 
skape et sted for våre drømmer, gi dem lys og liv. I samarbeid med kunstner 
og scenograf Marianne Stranger og Måneproduksjoner AS vil det skapes en 
lysskulptur som vil danne ramme for forestillinger, kvelds og nattestid, for ett 
menneske av gangen - et ritual for vår drømmekraft, fredag og lørdag (fra 
19.30)

Sjekk digitalt program for mer informasjon. 
 
Liv Kristin Holmberg har en MA fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet 
klassisk pianist og organist fra bl a Norges Musikkhøgskole og Sibelius Akade-
miet i Helsinki. Hun har en tverrkunstnerisk praksis i grenselandet mellom 
ritualteater, installasjonskunst og visuell konsert, med særlig fokus på utopisk 
filosofi og forholdet mellom kunst og tro. Hun bor og arbeider i Oslo og 
Berlin. www.livkristinholmberg.no
 
Marianne Stranger arbeider med visuelle og auditive kunstformer som sceno-
grafi, installasjon, performance, skulptur, lydkunst og popmusikk. I Strangers 
konseptuelle arbeider er ofte komposisjonen av det musikalske og det visuelle 
er likestilt. www.missmariannestranger.net

DEFENSE
OF THE
DREAM
Opplevelseskunst
Arrangør: Kulturetaten i Fredrikstad kommune/
Østfold kunstsenter
Tid: 13. – 16. september
Fredag 14. sept fra 19:30 og utover natten
Sted: Parken ved Fredrikstad bibliotek, 
ved Phønixbrygga
www.fredrikstad.kommune.no/kulturnatt



Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt

Guidet tur med Hege Liseth (billedkunstner og kunstformidler) i 
Fredrikstad sentrum, varighet ca. 50 minutter. Vi ser på Jaume Plensas 
nye skulpturer I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet, sett i sammenheng 
med andre kunstverk. Formidler vil fortelle om kunstnerne som har laget 
verkene og invitere til refleksjon og samtale rundt kunstverkene.

KUNSTSAFARI: I MIN 
TRO, I MITT HÅP, I 
MIN KJÆRLIGHET
Kunstformidling

Bli med på kickstart av prosjektet Håpets katedral!
Skal vi redde havet må vi g jøre det i fellesskap. Håpets katedral er et initiativ 
til et slikt samarbeid. En katedral med byggesteiner av plast vi mennesker 
har kastet i havet skal reises, og bli et bevis på at vi kan g jøre noe vondt om 
til noe godt. Katedralen er et grensesprengende møtested mellom verdens-
arv og moderne kunst, mellom mennesker på tvers av alder, nasjonalitet 
og tro. Foredrag med kunstnerisk leder Solveig Egeland kl. 19:00. 

KICKSTART 
HÅPETS KATEDRAL
Workshop/utstilling/foredrag
Arrangør: Borg bispedømmeråd
Tid: 18:00 – 22:00 (19:00 foredrag)
Sted: Phønixbrygga 3 - ved siden av 
Plensa-hodene
www.hopecathedral.no

Arrangør: Østfold kunstsenter
Tid: 17:00 – 17:50
Sted: Oppmøte v/hovedinngangen 
til rådhuset
www.ostfold-kunstsenter.no
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KRÅKERØ
Y Bli med på høstens første Musikkbrunch og ta del i Kulturnatt Fredrikstad! 

Ikke alle byer har lokale sangskatter som det vi har i Fredrikstad. Heldigvis 
tok Jørn Enger i NRK Østfold oppgaven med å samle 44 av dem på en 
dobbelt CD og allsanghefte med navnet «Syng med vårs». I anledning byens 
450 års jubileum i 2017 ga Dag Solheim ut boka «Plankequiz», med 450 
spørsmål om byen vår. 

Publikum får delta i sangen og testet sin lokalkunnskap. Samtidig blir det 
anekdoter og små historier fra byen vår. Quizmaster Dag Solheim, vokalist 
Eva Iselinn Erichsen og pianist Bjørn Halstensen. 

Dørene åpner kl. 15:00. Forestillingen er gratis og det er første mann til 
mølla som g jelder. Du behøver ikke å hente ut noen billett på forhånd. 

Musikkbrunch Fredrikstad er en del av kulturelle spaserstokken i regi av 
Fredrikstad kommune. Ordningen er for aldersgruppen 65 +.

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD: 
ALLSANG OG FREDRIKSTAD-QUIZ
Forestilling med quiz
Arrangør: Den kulturelle spaserstokken, 
Kulturetaten
Tid: 16:00 – 17:00 (dørene åpner 15:00)

FREDAG 14. SEPTEMBER Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt

Sted: Båthusteatret
Det blir salg av kaker og kaffe, og man 
kan også kjøpe med seg Quizboka i 
etterkant av forestillingen. 



Seilskutenes venner inviterer til spennende foredrag om vikingenes skip 
og seilaser. Oseberg Vikingarv holder på med å bygge det 60 fot lange 
Klåstadskipet i Tønsberg, et handelsskip fra ca. år 995. Fartøyet er et av 
de mest representative fartøyene for norsk vikingtid, og kopien sjøsettes 
6. september i år. I 2020 skal den ut på tokt med snuten vendt mot det 
sagnomsuste Miklagard (Istanbul). Prosjektleder for Miklagard-tokt, Eivind 
Luthen vil være foredragsholder under Kulturnatt. 

VIKINGENES 
TRADISJONS-
BÅTER
Foredrag
Arrangør:  Seilskutenes venner
Tid: 18:00 – 19:00
Sted: Amfiet, Isegran
www.seilskutenesvenner.no
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Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt



KRÅKERØ
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Studium Actoris og E6 Østfold Medieverksted inviterer voksne og 
ungdom til en helaften med animasjon, teater, dans, mat og mye mer!

PROGRAM (med forbehold om endringer):
18:00 Animert skyggeteaterverksted med Katz Plunkett (USA) fra E6.
19:00 Fremvisning av resultatet i bakgården til K61 (Studium Actoris).
19:30 ImproVærste’ med Studium Actoris og publikum.
20:30 Visning av liten improvisasjon
20:40 Kaffe/matpause. I pausen vises dokumentarfilmene What is life   
 without problems av Maria Mikalsen og Studium Actoris: 
 tilbakeblikk.
21:15 Visning av forestillingen Bears Do Not Bark med det 
 Sørkoreanske/Portugisiske dansekompaniet Keunnamu.
22:00 Samtale med publikum/deltagerne om kveldens erfaringer. 
 Avslutningskonsert Harp Swirl med bl.a. Jana Humenanska.

Studium Actoris er en innovativ og eksperimentell teatergruppe som tar 
opp aktuelle og kontroversielle spørsmål i samtiden, skaper nye opplevelser, 
og som kombinerer ulike kunstarter og samarbeider på tvers av genre.

E6 Østfold Medieverksted er organisert som en egen avdeling ved Kultur-
skolen i Fredrikstad, og er et ressurs- og kompetansesenter innenfor 
mediefag for Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune, men også 
i nasjonal sammenheng.

EN AFTEN PÅ 
VÆRSTE
Animasjon/Teater/Dans/Film
Arrangør: Studium Actoris
Tid: 18:00 – 23:30
Sted: Dokka 1C, K61 - like ved 
Kulturskolen i Fredrikstad
www.studiumactoris.no

FREDAG 14. SEPTEMBER Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt



Mestringskoret er et åpent kortilbud for folk som har utfordringer knyttet 
til psykisk helse eller rus. De øver en gang i uka og jobber med forskjellig 
musikk – alt fra skotske folkesanger til norsk rock. Koret har en stor porsjon 
musikkglede som de ønsker å dele. Kom og hør hva Mestringskoret har 
øvd inn! Tilbudet drives av to musikkterapeuter i Avd. Psykisk helse og 
rusmestring, men koret er åpent for alle som er nysg jerrige og har lyst til å 
prøve seg.

Litteraturhuset Fredrikstad inviterer til en herlig tospråklig eventyrstund. 
Det blir lest kjente eventyr på to språk - samtidig! Eller, i hvert fall nesten 
samtidig. Bli bedre kjent med hvordan et annet språk høres ut og kanskje du 
til og med lærer et nytt ord?

MESTRINGSKORET 
PÅ BLOMSTER-
TORGET
Musikk
Arrangør: Fredrikstad kommune, 
Friskliv og mestring
Tid: 17:00 – 17:30 
Sted: Blomstertorget, 
utenfor Litteraturhuset
www.helsehusetfredrikstad.no/
friskliv-mestring-helsehuset

EVENTYR PÅ 
NORSK OG SOMALI
Eventyrstund
Arrangør: Litteraturhuset
Tid: 17:30 – 18:30
Sted: Litteraturhuset
www.litthusfred.no 

ELVEPRO
M

EN
AD

EN

19Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt



ELVEPRO
M

EN
AD

EN

20

Korsangere fra Glemmen kirke synger og danser enkle danser på Blomster-
torget! Ta med deg barn, venner og venners venner og bli med du også da 
vel! Dere lærer underveis, under ledelse av korleder i Glemmen kirke Randi 
Clausen Aarflot. Jo flere som kommer, jo flere ringer lager vi. Hvor mange 
ringer kan vi klare?

Lansering av oversikt vist i et grafisk stamtre over (nesten) alle band i 
Fredrikstad med (nesten) alle medlemmer i (nesten) alle sjangre i perioden 
1987 til 2017. Kom og hør om prosjektet, og få en smakebit av Fredrikstad-
band-festivalen som holdes på St. Croix-huset lørdag 16. september.

Få også med deg Konsert med Humle. Se s.21.

RINGDANS FOR 
STORE OG SMÅ
Musikk/dans
Arrangør: Korene i Glemmen
Tid: 18:30 – 19:00
Sted: Blomstertorget, utenfor 
Litteraturhuset
facebook.com/KoreneIGlemmenKirke/

FREDRIKSTABAND-
BAR
Foredrag
Arrangør: Rune Østhagen/Litteraturhuset i 
Fredrikstad
Tid: 20:00 – 21:00
Sted: Litteraturhuset, Joker
www.facebook.com/fredrikstadband
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Humle er soloprosjektet til Andreas Humlekjær. Du har kanskje hørt den 
nye Fredrikstad-sangen hans Bellevue. Han gav ut sin første singel i 2016, 
og har utrettet mye på kort tid. 7 singel-utgivelser, flere låter spilt på NRK 
P1, listing på «NEW MUSIC FRIDAY» (Norge) og spillejobber i byer som 
Fredrikstad, Bergen, Mandal, Stavanger og Oslo. 

I mai 2018 startet han innspillingen av sitt debutalbum som slippes våren 
2019. Innspilling hos TILT Recordings i Sverige, med Andreas Eide Larsen 
(Marit Larsen, Robbie Williams) og Jonas Rohde Moe som produsenter 
(Honningbarna).

KONSERT MED 
HUMLE
Konsert
Arrangør: Andreas Humlekjær
Tid: 15:15 (solo), og 21:00 (med band)
Sted: Egalia på Litteraturhuset, og 
Blomstertorget utenfor Litteraturhuset

Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt
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La Fredrikstad Turnforenings spreke rekrutt- og ungdomstropp dele dans, 
akrobatikk og idrettsglede med deg på Kulturnatt. Turnforeningens 
dynamiske opptreden vil dukke opp flere steder i byen denne kvelen!

Russisktalende barneklubb UMKA viser en danseforestilling med både 
stepp dans og pantomimeteater - samtidig! Kom og se en humoristisk, lyrisk 
historie om livet og hva det g jør med oss som mennesker når vi g jør riktig 
hyggelige ting for hverandre i hverdagslivet.

TURN FLASH-MOB
Turn
Arrangør: Fredrikstad Turnforening 
Tid: Mellom 17:00 og 20:00
Sted: Torvbyen, Blomstertorget og 
Blå Grotte
www.fredrikstadturn.no

STEPP BY STEPP
Dans
Arrangør: Russisktalende barneklubb 
UMKA
Tid: 17:30 – 18:15
Sted: Torvbyen kjøpesenter
Russisktalende barneklubb UMKA 
på Facebook

FREDAG 14. SEPTEMBER Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt



FPD Blues byr på konsert med blues, pop og rocke-låter på Torvbyen 
kjøpesenter. Det blir topp stemning for både store og små publikummere - 
med masse trøkk, driv og energi fra scenen! Nyt konserten på Kulturnatt, 
bli g jerne med å synge eller danse til god musikk, og se frem til sommeren 
2019 da bandet arrangerer Norsk Politimusikkfestival i Fredrikstad!

KONSERT MED 
FPD BLUES
Konsert
Arrangør: Follo Politidistrikt bluesband
Tid: 19:00 – 20:00
Sted: Torvbyen kjøpesenter
FPD Blues (Follo politidistrikts bluesband) 
på Facebook

I gågata blir det danseoppvisning av Planke-Swingen. Planke-Swingen er 
en danseklubb med medlemmer i alle aldre. Dans er trening, sosialt og ikke 
minst gøy! Planke-Swingens motto er “Dans for Swingede”. Kom og dans 
med oss i gågata!

PLANKE-SWINGEN 
Dans
Arrangør: Planke-Swingen 
Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Ved den røde sofaen i Gågata 
Planke-Swingen på Facebook
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Fredrikstad Animation Festival er Nordens eldste og største animasjons-
festival, med røtter tilbake til 1994 og Animerte Dager i Oslo. Hvert år 
inviterer festivalen kjente aktører innenfor internasjonal animasjonsbransje, 
fra studioer som Pixar, Disney, DreamWorks og Cartoon Network. Under 
Kulturnatt vil festivalen vise en smakebit fra årets kortfilmprogram på 
ølbaren Tæps. Velkommen til filmkveld!

Teater og musikk går hånd i hånd i de to juniorgruppene fra Kulturhuset 
EKKO, som på Kulturnatt fremfører hørespillet Sirkus Jesperando i restau-
ranten på Quality Hotel. EKKO er et kulturhus for barn, unge og voksne 
med bistandsbehov, og på kulturhuset skapes ekte musikkglede og gode 
vennskap. Se Ekkos band- og korgruppe på Blå Grotte kl. 16:30

ANIMERT PÅ TÆPS
Filmvisning
Arrangør: Fredrikstad Animation 
Festival
Tid: 20:00
Sted: Tæps - Storgata 2-8 
www.animationfestival.no 
ID: 20 år etter 18:00 alle dager.
Fredrikstad Animation Festival 
arrangeres fra 25.-28. oktober

HØRESPILL MED 
KULTURHUSET
EKKO
Musikk
Arrangør: Kulturhuset EKKO
Tid: 17:15 – 17:45
Sted: Quality Hotel, kafeen i 1. etasje
www.facebook.com/ekko2001



Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt

Caféteatret Fredrikstad presenterer et utdrag fra stykket Jenta i hodet, 
skrevet og regissert av Thor Rummelhoff. Under Kulturnatt viser 
skuespillere Marlene Lillbacka og Sofie Grahn en smakebit av stykket, 
som har premiere fjorten dager senere. Kom og opplev historien om 
en splittet personlighet, eller like g jerne to sjeler i samme person.

Bli med på VM labyrint i orientering! Her blir det mulighet til å prøve seg i 
enkel orientering på et avgrenset område. Du kan utfordre venner eller 
bare deg selv. VM i orientering arrangeres i Østfold 12.-17. august 2019.

Se også stolpejakt s.41

VM LABYRINT I 
ORIENTERING
Orientering
Arrangør: Fredrikstad Skiklubb 
Tid: 16:00 – 20:00
Sted: Oppmøte utenfor kinoen
www.fsk.no

JENTA I HODET
Teater
Arrangør: Caféteatret Fredrikstad
Tid: 19:15 – ca. 19:45
Sted: Quality hotel, kafeen i 1. etasje
facebook.com/cafeteatretfredrikstad
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Det blir lydfest på trappa utenfor Blå Grotte, med musikkglede, smakebiter 
av teaterforestilling, rungende røster med mannskoret, og janitsjarkorps.

PROGRAM

16:30  Offisiell åpning med tale fra ordfører Jon-Ivar Nygård
16:30 – 17:00 Kulturhuset EKKO band og korgruppe 
17:00 – 17:30 KAOS sang og teater
17:30 – 18:00 Mannskoret Skiold
18:00 – 18:30 Borge musikkorps 

Borge musikkorps vil også ha musikkaktiviteter for barn i 
anledning Musikkorpsenes år.

Se program på nett for eventuelle oppdateringer. 

INNSIDEN UT
BLÅ GROTTES UTESCENE 
MED OFFISIELL ÅPNING 
AV KULTURNATT 

Konsert
Arrangør: Blå Grotte/Kulturetaten
Tid: 16:30 – 18:30
Sted: Blå Grotte
kulturhusene.no

FREDAG 14. SEPTEMBER Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt



St.Croix-huset, Blå Grotte, Fritid i Fredrikstad, Kulturskolen, Fredrikstad 
bibliotek, og Fredrikstad Kino (Sci-fi festivalen) vil innta byrommet og by 
på program for og med unge folk denne kvelden.

Vi g jentar suksessen fra i fjor og lager ungdomsfest under Kulturnatt Fred-
rikstad. I år blir Ung-arenaen i og utenfor Blå Grotte og kinoen i gågata, og 
vi håper du kommer på fest med blant annet;

I tillegg kan du møte Kodeklubben der du får mulighet til å programmere 
selv, printe modeller i 3D, og teste hvem som er raskest i Sphero-banen. 
Her kan du også lære mer om smartby-mulighetene i Fredrikstad. 

Se detaljert program på nett. 

For øvrig program på Blå Grotte på Kulturnatt «Innsiden ut», se s.26.
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DJ
Konserter
Danseshow
Akrobatikk
Retro-gaming

Grafitti-verksted
Pop-up bibliotek
Vaffelbar
Ung scene
Skating

mye mer...

UNG 
KULTURNATT
Ungdomsarena
Arrangør: Fredrikstad kommune, 
Kulturetaten
Tid: 18:30 – 23:00
Sted: I og utenfor Blå Grotte og kinoen

Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt
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Byens barneteatre samles under Sceneteppe for å avholde en unik teater-
opplevelse i Lykkebergparken. To timer med musikk, fart og spenning 
markerer bredden og gleden med teater for og med barn og ungdom. 
Kultur-pikniken åpner med presentasjon av kveldens program på scenen 
18:00. Gjennom kvelden vil du som publikummer også kunne bestille sanger 
fra en meny, og få en flott egen live-opptreden der du sitter. Ta med pledd 
og piknik-kurv! Kvelden avrundes med felles sang: Teatermagi.

KULTUR-PIKNIK
Teater
Arrangør: Fredrikstad Barne- og ungdoms-
teater/FredrikstadUngane/Vindeleka/ KAOS 
sang og teater
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Lykkebergparken 
www.sceneteppe.no

Lisleby musikkorps er et aktivt og allsidig janitsjarkorps med medlemmer 
fra 20 til 70 år. På Kulturnatt presenterer de et variert program, og DU er 
velkommen til å høre god janistsjarmusikk i parken. 

LISLEBY MUSIKKORPS 
I PAVILJONGEN
Konsert
Arrangør: Lisleby musikkorps
Tid: 18:00 – 19:00
Sted: Paviljongen i Kirkeparken 
www.lislebymusikkorps.no

FREDAG 14. SEPTEMBER Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt



SalsaVida er en g jeng danseglade mennesker som g jerne vil formidle salsa-
dansen her i distriktet. Under Kulturnatt danses det salsa på cubansk vis i 
Paviljongen, både som pardans og i ring. Opplev den herlige dansen og den 
rytmeglade musikken sammen med SalsaVida.

CUBANSK SALSA
Dans
Arrangør: SalsaVida
Tid: 20:00 – 21:00
Sted: Paviljongen i Kirkeparken
www.salsavida.no

I anledning Kulturnatt presenteres et vakkert konsertprogram bestående av 
perler fra barokkens og klassisismens vidunderlige epoker. Man unner seg 
imidlertid et unntak og tilbakeblikk helt tilbake til renessansekomponisten 
Thomas Tallis når man fremfører hans sagnomsuste korverk Spem in alium. 
Verket er skrevet for hele 40 stemmer og er regnet for å være et av de 
største polyfone korverkene noensinne. Det er duket for en spektakulær 
opplevelse i kulturnatten. Dirigenter er Olof Boman og Tore Erik Mohn.

MOZART 
TALLIS
HÄNDEL 
BACH
PURCELL
Konsert
Arrangør: Det Norske Blåseensemble/
Borg domkor/Borg vokalensemble
Tid: 19:00 – 20:00
Sted: Fredrikstad Domkirke 
www.dnbe.no

LYKKEBERG
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KLOKKESPILLET
Musikk
Arrangør: Fredrikstad kommune, 
Kulturetaten
Tid: 12. – 16. september, daglig kl. 15:00
Sted: Rådhuset
fredrikstad.kommune.no/klokkespill

Bli med på en spennende omvisning der historiker Trond Svandal gir deg 
innsikt i Villa Lykkebergs historie. Villaen ble bygget i 1875, og var opprin-
nelig privatboligen til «plankebaronen» Jacobsen og hans kone Olivia. Kom 
innom og hør mer om byggets spennende historie. I forkant av omvisningen 
og g jennom kvelden kan du også oppleve et utdrag fra den kommende 
forestillingen til St. Croix Teaterensemble - en morsom, alvorlig, poetisk og 
litt melankolsk forstilling for barn og voksne.

Fra klokketårnet hyller vi byens bursdag med barnas jubileumssang Hurra for 
byen. Barnehageetaten i Fredrikstad kommune lagde i anledning 450års-ju-
bileet en egen jubileumslåt for og med barna i byens barnehager. Hurra 
for byen ble til med inspirasjon til tekst hentet fra barna, og melodi laget 
av komponist Svein Gundersen. Melodien kan du høre fra klokketårnet på 
Rådhuset fra grunleggelsesdagen 12. september, til og med 16. september.

LYKKEBERG-
VILLAENS HISTORIE
Omvisning
Arrangør: Fredrikstad kommune/
St. Croix Teaterensemble
Tid: 21:00, Villaen er åpen 20:00 – 23:00
Sted: Lykkeberg 1
www.fredrikstad.kommune.no

FREDAG 14. SEPTEMBER Fullt program på: fredrikstad.kommune.no/kulturnatt



Ta hjulene fatt - tråkk deg av gårde til Kulturnatt. Å sykle i Fredrikstad er 
bare deilig.  Parker sykkelen din på Bypakke Nedre Glommas bemannede 
Ille bra sykkelparkering utenfor Rådhuset, mens du nyter arrangementene 
rundt omkring i bykjernen. Når du kommer for å hente sykkelen din, har de 
en overraskelse til deg! NB! Sykkelen er selvfølgelig også velkommen 
etter kl. 21:00. 

Fredrikstad kommune er fra 2018 ansvarlig for å g jennomføre borgerlige 
vielser og har pusset opp en av stuene i Lykkebergvillaen til vigselsrom.
Taket er blitt satt i stand slik det så ut sent på 1800-tallet og rommet er 
ellers pusset og designet slik at det skal være et staselig sted å gifte seg.
Navnet Lykkeberg viser at dette er det perfekte sted for vielser, ikke sant?
Vil dere ta en titt inn, så er det mulig under Kulturnatt. 

ILLE BRA SYKKEL-
PARKERING
Sykkelparkering
Arrangør: Bypakke Nedre Glomma
Tid: 16:00 – 21:00
Sted: Utenfor rådhuset
www.bypakkenedreglomma.no

I GIFTETANKER?
Omvisning
Arrangør: Fredrikstad kommune 
Tid: 20:00 – 23:00
Sted: Lykkebergvillaen, Lykkeberg 1
www.fredrikstad.kommune.no

LYKKEBERG
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Nordiske kulturpersoner i fortid og nåtid – portrettert av Per Lundgren. 
«Sett av et øye, g jort av en hånd – for dine øyne.»
Per Lundgren er en av de dyktigste figuragive malere i Norge i dag. Han 
har undervist ved Kunstakademiet i Oslo og er en betydelig kraft innen det 
figurative miljøet. Kunstneren har lang fartstid sammen med Odd Nerdrum 
og har i de siste år hatt flere utstillinger med Karl Erik Harr.

Utstillingen er også åpen i perioden 6. – 16. september 12:00 – 19:00

MALERIUTSTILLINGEN 
– NORDISKE 
ØYE-BLIKK
Portrettutstilling
Arrangør: Atelier Gyllensten & Stahl 
Tid: 12:00 – 23:00
Sted: Det gamle Raadhus - Kirkegaten 27, ved 
Kongens torv 
www.elisabethgyllensten.no //
www.geirstahl.no

Opplev Anna Maria Gentilis foto-utstilling Kunsten av å ikke passe inn på 
Den Lille Gale atelier og kunstklubb i Gamlebyen. Prosjektet tar for seg 
gaven det er å være annerledes og berikelsen i å tenke med eget hode. 
Jante-loven blir angrepet hardt, mens å elske det som er annerledes i både 
deg selv og andre løftes frem.

KUNSTEN AV Å IKKE 
PASSE INN 
Utstilling
Arrangør: Anna Maria Gentili
Tid: 13:00 – 01:00
Sted: Den Lille Gale kunst-atelier, 
Toldbodgaten 106
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Hos Qulthus kan du lage ditt eget kunstverk på Kulturnatt! Kom på skulp-
turverksted, hvor dere former deres egne små skulpturer med aluminiums-
folie, ståltråd, lufttørkende leire og gips.

SKULPTURVERKSTED 
PÅ QULTHUS
Verksted
Arrangør: Kulturhuset Qulthus 
Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Kulturhuset Qulthus, Smedjegaten 
88 (rett ved den store parkeringsplassen 
nord i Gamlebyen)
Passer fra 5 år
www.qulthus.com

Det tradisjonelle smed-verkstedet Luna Smed holder åpent for alle som er 
nysg jerrige på bearbeidning av metall fra gammelt av. Her lages både bruks-
g jenstander og kunsthåndtverk med tradisjonelle teknikker og verktøy. Kom 
og se smeden arbeide over levende flamme i essen fyrt med trekull! Hos 
Luna kan du få innblikk i et håndtverk som strekker seg g jennom historien 
helt tilbake til begynnelsen av jernalderen. Etter å ha vært stengt i nesten 
25 år har smia i Rosinghagen fått nytt liv med en ung og entusiastisk smed 
som ønsker å bringe det tradisjonelle håndtverket tilbake til Gamlebyen.

GAMLEBYEN SMED 
ER TILBAKE
Åpen smie
Arrangør: Luna Smed
Tid: 12:00 – 22:00
Sted: Luna Smed, 
www.lunasmed.no 
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Besøk den virtuelle historiebaren Bar 1567 som forteller byens historie på 
en helt unik måte. Årets hete nyhet er at du kan møte selveste Tordenskiold 
i historiebaren! Du kan også bli med på rebusløp, kle deg ut i 1700-talls 
klær, eller reise tilbake i tid med den fabelaktige tidsmaskinen som er en del 
av byutstillingen. Vi lover at du kommer trygt tilbake til 2018.
Se også arrangementet Fru Birgitte og Herr Valentin besøker byen  s.40

Bli med på byvandring med 
Fredrikstads anerkjente historiker 
og arkivar Trond Svandal g jennom 
Gamlebyen. Hva er historie og hva er 
oppspinn? Trond tar deg med til byens 
“jugærbenker” og forteller kjente og 
ukjente historier fra byen vår. 
Underveis møter du sladrehanker som 
forteller historien slik du aldri har hørt 
den før.

FREDRIKSTAD 
MUSEUMS 
HISTORIEBAR
Utstilling
Arrangør: Fredrikstad museum 
Tid: 12:00 - 22:00
Sted: Tøihuset
www.ostfoldmuseene.no/avdelingene/
fredrikstad-museum/

JUGÆRBENKEN - EN 
VANDRING I 
FREDRIKSTADS 
HISTORIE 

Historisk vandring
Arrangør: Fredrikstad kommune, 
Kulturetaten
Tid: 18:00 og 19:30, varighet 
ca 1 time.
Sted: Oppmøte Fredrikstad museum, 
Tøihuset, vis a vis kirken.
www.fredrikstad.kommune.no
/kulturetaten
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Tambourafdelingen bemanner fortet under Kulturnatt Fredrikstad. Ta en 
tidsreise tilbake til 1700-tallets garnisonsby. Det blir aktiviteter for liten 
og stor – og kanskje du vil sitte ned og ta en vaffel og kaffe også!

TAMBOUR-
AFDELINGEN PÅ 
KONGSTEN FORT
Familiearrangement
Arrangør: Kong Frederik den IV’s Tam-
bourafdeling af 1704 
Tid: 17:00 – 22:00
Sted: Kongsten fort
www.tambour.no

We come from far, far away vant i 2017 Heddaprisen for beste forestilling 
for ungdom. Forestillingen er basert på historier samlet inn på Hvalstad 
transittmottak for mindreårige asylsøkere i Asker. Vi følger ungdommene 
Omar og Abdallah på deres flukt fra Aleppo i Syria, frem til en av de 
ankommer Oslo S. Historien utspiller seg i en nær og intens atmosfære, i et 
telt, med levende musikk, historiefortelling, clowning og skyggeteater.

WE COME FROM 
FAR, FAR AWAY
Teater
Arrangør: Østfold kulturutvikling. 
Kunstnerisk ansvarlig: Teater NIE
Tid: 19:00 – 20:00
Sted: Gamlebyen kulturhus
www.kulturutvikling.no/we-come-
from-far-far-away/

G
AM

LEBYEN

35



G
AM

LEBYEN

36

«Should I stay...or...» er en enakter monolog med flamenco dans som hand-
ler om alle valgene vi g jør. Hva som kan skje når vi lar være å ta valg, eller tar 
valg som er høyst tilfeldige. Hvordan skal vi kunne vite hva som er et riktig 
valg? Tekst, dans og koreografi av Hanne M. Knutsen og musikk av Solon og 
Jesse Cook.
Flamenco-monologen kan du se et utdrag fra på Kongens brygge 
v/fergeleie 18:30, og oppleve i sin helhet på Teglhuset 20:00 – 20:30

“SHOULD I STAY…
OR…”
Dans/teater
Akt.type: Dans/teater
Arrangør: HMK Scene
Tid: 18:30 og 20:00 – 20:30 (dørene 
åpner kl. 19:00). Åpen bar
Sted: Kongens brygge v/fergeleiet og 
Teglhuset, Kirkegaten 30
www.hmkscene.no

På Teglhuset spiller kammerorkesteret Camera Borealis klassisk musikk. 
Du får høre en god blanding av gamle og nyere stykker. Noen faller lett i 
øret og er svært godt kjent, andre er mer krevende og mindre kjent, men 
vakkert er det! Musikerne fra Fredrikstad og omegn gleder seg til å g jøre 
seg litt mer kjent for hjemmepublikummet på kammerkonserten i 
Teglhuset.

CAMERA BOREALIS
Konsert
Arrangør: Camera Borealis
Tid: 21:00 – 21:45. Åpen bar
Sted: Teglhuset, Kirkegaten 30 
www.facebook.com/CameraBorealis/
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Tango! Buenos Aires’ lugubre kneiper var åsted for den usedelige dansen 
tidlig på 1900-tallet. Noen tiår senere får tangoen med sin lidenskap og 
melankoli innpass på kafeer og i salonger, og tiltrekker seg et bredt publi-
kum. Astor Piazzolla forener tangoen og den klassiske musikken, og får med 
det stor betydning for Argentinas identitet. Med sang, fløyte og gitar tar 
Café 1930 Piazzollas stemning inn i Fredrikstads Kulturnatt.

Gamlebyen Kino og Fredrikstad Kino viser en filmklassiker i Bakgården, 
like ved Mormors Café. Det vises god gammeldags 35mm-film, på en av 
Fredrikstad Kinos gamle kinomaskiner. Ta med deg teppe og og nyt popkorn 
som selges på stedet. Her g jelder førstemann til mølla prinsippet. Filmtittel 
slippes senere, følg med i digitalt program. 

CAFÉ 1930 – EN 
AFTEN MED ASTOR 
PIAZOLLA
Konsert
Arrangør: Signe Sannem Lund (sang), 
Christine Møklegaard (fløyte), Sven 
Lundestad (gitar)
Tid: 22:00 – 22:45. Åpen bar
Sted: Teglhuset, Kirkegaten 30 
www.dengamlebokby.no

BAKGÅRDSKINO
Utendørskino
Arrangør: Fredrikstad Kino og 
Gamlebyen kino 
Tid: 21.00
Sted: Inngang ved Mormors
www.fredrikstadkino.no
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I Den hemmelige hagen i Gamlebyen vil vi invitere til forestillingen 
SEQUENTIA. En multikulturell midnattsmesse uavhengig av trosretning 
der vi vil fremføre fortsettelsen av forestillingen Mean Motion Reso-
nance fra Kulturnatt under 450 års jubileet ifjor. Gjennom en opplevelse 
bestående av sekvenser med musikk, dans og billedkunst ønsker vi å skape 
en indre resonans i publikum, der vi skaper et fargerikt uttrykk sammen. 
Når gitaristen slår an en streng på gitaren som når riktig tonehøyde oppstår 
virbrasjon og resonans som forplanter seg. Denne kan nå dypt inn i sjelen 
til den som lytter. Medvirkende i denne forestillingen er Frode Barth 
(komponist/gitar), Carl Andre Johanson (koreograf/dans) og Hanne Åmli 
(utstiller/billedkunst).

SEQUENTIA
MEAN MOTION RESONANCE 

Musikk/dans/billedkunst
Arrangør: Mean Motion Resonance
Tid: 23:30 – 24:00
Sted: Den hemmelige hagen, 
Torvgaten 61
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Fredrikstad Ukulele Band spiller ukuleler - blant annet av typene sopran, 
tenor, bass og banjolele - og opptrer med harmonisk sang i forskjellige 
genre. Gruppen ledes av musikkdirektør Holly Gruendyke fra California, 
som holder kurs og øving for både ferske og erfarne artister hver mandag 
kveld på Café Magenta. Bli med på byferga mellom Gamlebyen og Gressvik 
- fram og tilbake, fram og tilbake - for musikk, sang og moro for alle aldre!

Strikk-motorene Lill, Mette, Marit og Liv Kirsti inntar byen i gamle l
usekofter med strikketøyet på armen. De st(r)ikker innom kafeer og 
steder hvor folk møtes for utdeling av Strikkefestivalens ferske katalog. 
Også en og annen ferge vil få besøk av de strikkende lusekoftekjerringer.

STRIKKE-
FESTIVALEN
Stunt
Arrangør: Strikkefestivalen
Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Vandrer rundt i byen 
www.strikkefestivalen.no
Strikkefestivalen arrangeres 
21.-23. september

FREDRIKSTAD 
UKULELE BAND 
PÅ BYFERGA
Konsert
Arrangør: Fredrikstad Ukulele Band 
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Byferga Gamlebyen - Gressvik 
www.facebook.com/
fredrikstadukuleleband
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Under Kulturnatt mellom 17.00 og 22.00 kan du møte på selveste hus-
frua fra Elingaard Herregård, Fru Birgitte Christine Kaas Huitfeldt, som 
sammen med sin sønn Valentin Huitfeldt vandrer rundt i byen og deler ut 
invitasjoner til almuen. De inviterer til herregårdsbesøk med blomsterløk-
planting på Elingaard Herregård den påfølgende søndagen, i forbindelse 
med Fredrikstads fødselsdag. Det er ikke hver dag disse to forlater sin kjære 
herregård – så hold øynene åpne når du er i byen denne kvelden!

FRU BIRGITTE OG 
HERR VALENTIN 
BESØKER BYEN
Stunt
Arrangør: Fredrikstad museum
Tid: 17:00 – 22:00
Sted: Flere steder i byen
www.ostfoldmuseene.no
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STOLPEJAKT
Finn stolper, registrer funnene dine og vinn premier! Fredrikstad skiklubb 
har satt ut 70 stolper i og rundt Fredrikstad sentrum. Stolpejakten går ut 
på å finne stolper rundt omkring i kommunen. Stolpene kan registreres 
både manuelt, digitalt, og direkte i mobilapp med QR-kode på hver stolpe. 
Jakten i 2018 varer fra 1. mai til 1. november. Du kan få papirkart på rådhu-
set, turistkontoret til Visit Fredrikstad og Hvaler, Fredrikstad Blad og Shell 
Christianslund. Du kan også laste ned kart via www.stolpejakten.no eller 
bruke mobilapp. Bli med på jakten og finn stolper i Fredrikstad!
www.fsk.no

ELVELANGS
Ved å følge denne byløypa kan du få med deg noen av de flotteste stedene 
Fredrikstad har å by på, alt i gangavstand og med beliggenhet i sentrum. 
Mange av stoppunktene er preget av unik historie, og har i stor grad vært 
med på å forme Fredrikstad til den byen vi kjenner i dag. Mer informasjon 
og stoppesteder i digitalt program.
www.fredrikstad.kommune.no/kulturetaten

EN VANDRING I MUNCHS FOTSPOR
I denne løypa kan du besøke seks av de stedene i Fredrikstad som Edvard 
Munch hadde spesiell tilknytning til. På hvert av stedene står et skilt der du 
kan lese mer om historien. Løypa starter på Isegran/Minemagasinet, og går 
videre til Blomstertorget/Storgata 26, Glemmen kirke, Gamle glemmen 
kirke, og Hankø ved bryggene.
www.fredrikstad.kommune.no/kulturetaten
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Fredrikstad musikkråd inviterer til markering av Musikkorpsenes år 2018.  I 
år runder Norges Musikkorps Forbund 100 år. Opplev korpsenes jubileums-
markering i Fredrikstad. Konferansier Tone Mette Nybøle. 
Se www.musikk.no/fredrikstad for program. 

 Kirkens Bymisjon har fått tildelt TV-aksjon 2018, aksjonen har fått navnet 
«Mindre alene sammen». I den forbindelse ønsker Kirkens Bymisjon og 
byens serveringsnæring å invitere byens innbyggere til et felles lunsjbord; 
Mindre alene sammen - langbord i sentrum på Stortorvet 15. september. 
Alle er hjertelig velkommen til lunsj kl. 11:00.
Samme dag som det inviteres til lunsj på Stortorvet er det også Handelens 
dag i sentrum, alle butikkene trekker ut og inviterer til premiere på høstens 
nyheter. Mange gode tilbud, aktivitet og yrende liv i sentrum. 

MARKERING AV 
MUSIKKORPSENES 
ÅR 2018
Konsert/flash-mob
Arrangør: Fredrikstad musikkråd
Tid: 12:00
Sted: Gamlebyen
www.musikk.no/fredrikstad

HANDELENS DAG 
MED LUNSJBORD 
PÅ STORTORVET
Handel og lunsj
Akt.type: Handel og lunsj
Arrangør: Kirkens Bymisjon, 
Fredrikstad Næringsforening
Tid: 10:00 - 16:00 (lunsj kl. 11:00)
Sted: Sentrum
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På Frederiks dag inviterer Fredrikstad 
domkirke menighet til Jazzmesse 
i Domkirken.  Byens fødselsdag mark-
eres med Fredrikstad storband og 
korgruppe, domkantorene Tore Erik 
Mohn og Dan René Dahl, sokneprest 

Jon Albert Ihlebæk, og hilsen fra 
ordfører Jon-Ivar Nygård.

Østfoldmuseene – Fredrikstad 
musem og Fredrikstad kommune 
ønsker velkommen til markering av 
byens fødselsdag med sin tradis-
jonelle krokusplanting, som i år er 
på vakre Elingaard Herregård. Kl. 13 
taler ordføreren, og byens barn vil 
få være med på blomsterløkplanting 
på herregårdsområdet. Inne vil du få 
tilgang til vår koselige herregårdskafé 
i salongen, museumsbutikken med 
unike varer, se Kunstmaleren Bendik 

Riis-utstillingen i Østfløya, møte 
Petter Bomslutter som jobbet på 
herregården på 1700-tallet. Ute 
vil du kunne kose deg med kaffe og 
kaker hvis været er fint, la barna delta 
i fejakt i hagen, og kose seg med å 
leke i pilehagen og huskeparken.
Gratis inngang.

JAZZMESSE I 
FREDRIKSTAD 
DOMKIRKE
Jazzmesse
Arrangør: Fredrikstad Domkirke 
menighet
Tid: 11:00 – 12:15
Sted: Fredrikstad Domkirke
www.kirken.no/fredrikstad
-domkirke

FEIRING AV 
FREDERIKS DAG 
PÅ ELINGAARD 
HERREGÅRD
Åpen herregård
Arrangør: Fredrikstad museum
Tid: 12:00 – 16:00
Sted: Elingaard Herregård; 
Elingårdsveien 33, 1621 Gressvik
www.ostfoldmuseene.no
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Gled deg til å møte spennende aktører og være med på masse aktiviteter, 
som Redningsselskapets Elias, hoppeslott, pil og bue, fiskedam, 
vulkanutbrudd og mye mer!

PROGRAM
12:00 Åpning av dagen
13:00 Tordenskiold kommer med bollekanon
14:00 Show i Amfiet. Berit Nermoen, kjent fra NRKs Fantorangen,   
 holder show med Løvekyllingen Per Knotten. Margrete 
 Rød, kjent fra NRKs Labyrint, opptrer med eget show.
16:00 Takk for i dag på Isegran.

BARNAS ISEGRAN
Aktivitetsdag for familier
Arrangør: Magasinet Isegran
Tid: 12:00 – 16:00
Sted: Isegran
For billetter, sjekk 
www.minemagasinet.no
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