ROSENDAL KAFÉ
fredag 21. oktober
kl. 18.00

Vær varmt velkommen til:

LADEMOEN
FORTELLER –

Berit Rusten

OM GULLBRØD OG HØYSÅTER I MELLOMVEIEN

Berit deler glimt fra livet i gamle Nidar sjokoladefabrikk i Mellomveien. Fra årene da sjokoladelukta hang i alles neser og det ble lagd
både Stratos og Gullbrød der. Senere sang det i symaskinene til
Tiger konfeksjonsfabrikk, hvor flittige damer lagde de mest oppsiktsvekkende kreasjoner.

På Rosendal hver fredag kl. 18.00
fra 16. september til 21. oktober

Berit Rusten er scenekunstner i Panter Tanter Produksjoner. Hun har
tidligere vært prosjektleder for Lademoen Bydelsteater (1990–
1992) og har empiri og tro på effekten av «community theatre»-prosjekter, slik som Naboland er.

LADEMOEN FORTELLER:
Konsept/lett regi/produksjon: Barbro Rønning
Skrivelærer: Marte Huke
Tegner: Ekatharina Vasileva
Lyddesign: Anna Ida Pezzot
Utstilling av tegningene henger hele
spilleperioden i Rosendal kafé.

Naboland er et kunstprosjekt av, med og for beboere
på Lademoen. Vi samler minner og fortellinger og
produserer små og store begivenheter på Buran,
Voldsminde, Svart-Lamoon, Rosendal og Lademoen.

Bli med!
Les andres og del egne minner på det
lysende bydelskartet vårt!
Bak hvert lys- fins et minne !
Du finner det på:
www.naboland.no

NI FORTELLINGER FRA KJENTE STEDER
PÅ LADEMOEN SKAPT OG FRAMFØRT AV:

• Elsa B. Holmedal
• Raïs Boneza
• Eva Bragstad
• Ranja Bojer
• Barbro Rønning

• Marte Huke
• Pål Bøyesen
• Bjarne Asum
• Berit Rusten

Kos deg med Lademoparken lydsafari! Du bruker din
egen mobil og leser av qr-koden som gir deg lydsporet ved
inngangen til parken. Kom og hør spennende fortellinger fra
Lademoen på Rosendal kafé!
Les mer om oss og vår aktivitet på: www.naboland.no

www.naboland.no

ROSENDAL KAFÉ
fredag 16. september
kl. 18.00
Elsa B. Holmedal

DA TRIKKEN FORSVANT, – SEILTE EN SKATEBOARD-HALL INN PÅ LADEMOEN

Elsa minnes sin egen ungdom og tar oss med til Elgsetertrikken i
gamle dager. Til svingskjørt og dans på Araber’n, trikkepatriotenes
krangling og mye mer.
«Et ledig skateboard kan bli drama for en mormor». Kom og hør!!
Elsa er forteller i Midtnorsk fortellerforum.

ROSENDAL KAFÉ
fredag 30. september
kl. 18.00

ROSENDAL KAFÉ
fredag 14. oktober
kl. 18.00

Ranja Bojer

Bjarne Aasum

FILMKLIPP

Kom og hør Filmhuset Rosendal mimre tilbake til tiden da Filmklubben og Cinemateket holdt til i huset: Jeg viste obskure stumfilmer,
syttitalls splætterfilmer og esoterisk science fiction, filmer med regissørnavn det er vanskelig å uttale. Sergej Eisenstein, Andrej Tarkovskij, Francois Truffaut, Krzysztof Kieślowski, Vsevolod Pudovkin. Jeg
kan alt om italiensk neorealisme, fransk surrealisme og sovjetisk
ekspressiv montasje.

COWBOYFILM PÅ ROSENDAL

Bjarne har lett i sine minner fra Lademoen og Rosendal kino. Han tar
oss med tilbake til sine guttedagers opplevelser sammen med John
Wayne, Eddie Constantin og andre store helter.
Bjarne er forteller fra Midtnorsk fortellerforum

Ranja har mangeårig erfaring som DJ, hun har gitt ut en roman og
skriver sporadisk i bloggen rotrock.no.

ROSENDAL KAFÉ
fredag 16. september
kl. 18.00
Rais Neza Boneza

ROSENDAL KAFÉ
fredag 30. september
kl. 18.00
Barbro Rønning

LADEMOENPOLIS

Sammen med Raïs vandrer vi rundt til mange ulike steder på Lademoen, som bydelshuset, kirka og Nyhuset. Vi får ta del i en historie
om oppvekst og familieliv i medgang og motgang – og med en
lykkelig slutt: møtet med den store kjærligheten.
Raïs Neza Boneza er en skribent, poet, fredsforsker og -praktiker.
Hans arbeid er basert på kunst, helbredelse, solidaritet, fred,
konflikttransformasjon og menneskeverdsspørsmål.

PÅ VILLE ØSTKANTEN

INGEN GLEMMER ROSENDALPUBEN

Her forteller det brune vegg-til-vegg-teppet i gamle, gode Rosendalpuben om en kveld med høydepunkter i fotballkampen, jubelrop
og mange runder med øl. En kveld hverken teppet – eller de som
var der – har glemt.
Barbro er glad i å fortelle drøye historier og er scenekunstner med
mangfoldig bakgrunn. Hun er kunstnerisk leder for Naboland, og
har ansvar for konsept/lett regi på Ladmoen forteller.

ROSENDAL KAFÉ
fredag 23. september
kl. 18.00

ROSENDAL KAFÉ
fredag 7. oktober
kl. 18.00

Eva Bragstad

Marte Huke

Her vil du få servert en liten symfoni av bilder fra livet rundt La`
mokirka og Uffa tidlig 90-tall i Evas egen ”spoken word”-stil.
Eva er en all-rounder med bakgrunn i bl.a. teater, musikk/sang,
kunst i alle former og ikke minst er hun en ivrig skribent.
Med seg har hun musiker Arnt Grønås på bass.

ROSENDAL KAFÉ
fredag 14. oktober
kl. 18.00

FORNEMMELSER AV NYHAVNA

Marte framfører dette langdiktet i samspill med musiker Siri Gjære.
Lett inspirert av Walt Whitmans dikt ”I hear America singing” reflekterer hun over forskjellen på ”hus man kan leve i,/og hus til å levere
i, og ”det pågående spørsmålet, hva er en by?”
Marte Huke er poet, gjendikter og dramatiker, og har mange tverrkunstneriske samarbeid bak seg.

Pål Bøyesen

NAUTILUS

Ubåtbunkeren Dora har en vond historie og er et av de største
eksisterende monumentene fra andre verdenskrig. Jeg oppdaget at
Dora skjuler mange skatter og består av mange kammer innover,
som på innsiden av skallet til en Nautilusblekksprut. Dora er for tykk
og massiv til å rives, men hvor lenge vil den være på jorda? Og har
Dora et lydspor? Håper å finne det sammen med dere som kommer
denne fredagen.
Pål er utdannet billedkunstner og har jobbet med scenekunst,
skulptur og tegning. Han jobber mest på Remida, senter for kreativ
gjenbruk. Der prøver han å inspirere barn og pedagoger til å utforske ulike materialer i estetiske læreprosesser.

