Medlemsblad for Kirsten Flagstadmuseets venner

125-års jubileum
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Hagen
opprustes
Hvis alt går etter planen
vil hagen foran Strandstuen få en skikkelig
ansiktsløftning i løpet
av våren og forsommeren, slik at den kan
framstå i ny drakt til
Kirsten Flagstad-festivalen åpner 14. juni.
Les mer på side 6

Mye kan
bli avlyst
JUBILEUM: I 1995 var det stor 100-års-feiring av Kirsten Flagstad. Her ser vi Flagstadbeundrer
i særklasse, Mogens Benthin, ved bysten av Kirsten Flagstad. Hvor omfattende årets 125-års
feiring blir er uvisst når dette skrives.

I 1995 var det stor markering av 100-års jubileet for Kirsten Flagstads fødsel,
blant annet med konsert med Jessye Norman i domkirken. 12. juli er det 125 år
siden Kirsten Flagstad ble født i Strandstuen. Årets Kirsten Flagstad Festival er
planlagt som en skikkelig jubileumsfestival. Planen var at jubileet skulle markeres gjennom store deler av året. Men nå, på grunn av corona-smitten, er det
ganske usikkert hvor mye av programplanene som kan gjennomføres. - Vi håper
fortsatt å få en feiring i Strandstuen 12. juli, sier museumsleder Annika Åsen.
Les mer på side 2 og 3

Redaksjonen av dette
bladet avsluttes fredag
20. mars, da var det
umulig å vite hvor
lenge, og i hvilket omfang, corona-viruset vil
være til hinder for de
arrangementene som er
omtalt i dette bladet.

Ellers inne
i bladet:

Årsberetning s 4
Regnskap s 5
Nytt kjøkken s 7
Småstoff s 8

Feirer 125-års jubileum

PROGRAMLANSERING: Det var mange tilhørere da festivalsjef Gøril Songvoll presenterte festivalprogrammet. Til stede var også
festivalprofil Bernt Ola Volungholen, som her tar ei Prøysenvise.

12. juli er det 125-år siden Kirsten Flagstad
ble født i Strandstuen. Årets Kirsten Flagstad Festivalen skulle derfor være en riktig
jubileumsfestival. Planen var at dette skulle
markeres gjennom store deler av året. Men nå
er det ganske usikkert hvor mye av programplanene som kan gjennomføres.
Det er viktig å følge med i mediene og på museets og
Flagstad-festivalens hjemmesider, der vil det framgå
hvilke arrangementer som gjennomføres, og hvilke
som eventuelt blir avlyst/utsatt.
Programmet som ble lansert i månedsskiftet
februar/mars lovet det aller beste. Det var ambisiøse planer som ble presentert. Nå er det den videre
utbredelsen av corona-viruset som avgjør i hvilket
omfang arrangementer blir avlyst.
Når dette skrives er det uvisst om åpningskonserten søndag 14. juni, kan gjennomføres.
Hva er det så vi kan glede oss til i festivaluken –
hvis den kan gjennomføres? Slik ser planen ut:
Søndag 14. juni kl. 16:30 er det åpningskonsert i
Hamardomen. Gratis.
Søndag 14. juni kl. 18:30 operaaften i Sagbladfabrikken.
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Mandag 15. juni kl. 17:00 er det operasamtaler i
Kirsten Flagstad-museet.
Tirsdag 16. juni kl. 19:00 er det konsertforestilling
med Terje Vigen i Hamar Teater.
Onsdag 17. juni kl. 19:00 konsert med tittelen
«Flagstads sangskatt» i Hamar Teatret.
Torsdag 18. juni kl. 19:00 konsert i Hamardomen,
«En midtsommernattsdrøm» med deltakere i årets
masterclass.
Fredag 19. juni kl. 12:00 på Stortorget: Opera for
kidsa: Kirsten og kjæresten. Gratis.
Fredag 19. juni kl. 15:00 i Sparebank 1: Opera med
glimt i øyet. Gratis.
Fredag 19. juni kl. 17:00 jubileumskonsert på Stortorget. Gratis.
Lørdag 20. juni kl. 13:00 i Stange bibliotek: Opera for
kidsa: Askeladden og operahjelperne. Gratis.
Lørdag 20. juni kl. 19:00 i Hamar Kulturhus: Operafest for Flagstad.
Lørdag 20. juni kl. 22:00 Festivaloperapub i Brødrene
Jacobsen.
Søndag 21. juni kl. 11:00 i Hamar domkirke.
Festivalgudstjenesten, med etterfølgende kirkekaffe
og konsert i museet.
Se ellers et mer detaljert program på:
www.flagstad-festival.no.
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Dette skjer i museet
Det er lagt opp til en travel og spennende jubileumsuke på museet. I tillegg til det vi alltid kan oppleve
på museet blir det filmfremvisning, foredrag, Mitt
platevalg og bokpresentasjoner.
I det tidligere kontorrommet i annen etasje planlegges en utstilling viet de ni viktigste Valkyrieforestillingene, Kirsten Flagstad og åtte andre. I Smia
skal Unni Askeland ha maleriutstilling med tittelen
«Nordic icons», med nordiske kulturpersonligheter
som tema.
Og mandag 15. til og med torsdag 17. juni har
publikum, som i fjor, adgang til masterclassangerne som under Turid Karlsens øver i Smia, hver dag
mellom kl. 11 og 16.
Festivalprofil
Det vil glede mange at Bernt Ola Volungholen, som
jo ikke trenger noen nærmere presentasjon, blir årets
festvalprofil. Vi vil derfor stifte nærmere bekjennskap med Vallsets og Hedmarks flotte og livfulle
operastjerne ved en rekke anledningen under festivaluken. Han er ikke bare en eminent sanger, han er
også litt av en entertainer og en gedigen humørspreder. Så dette må jo bli bra!
Det første møtet blir allerede under åpningskonserten i Hamardomen, som er lansert som en
eventyrlig musikalsk reise for hele familien. Her
samarbeider Hamar Middelalderfestival og Kirsten
Flagstad-festivalen om det som beskrives som en
unik musikkopplevelse med musikk fra middelalderen og klassiske sanger med tema fra samme periode.
Konserten bindes sammen av Bernt Ola Volungholen
og Gjøril Songvoll. Vi møter ellers blant andre Tone
Østlis barnekor, Canardus Horribilis og mannskoret
SangKam under Erlend Dalens ledelse.
Bernt Ola Volungholen stifter vi også nærmere
bekjennskap med under jubileumskonserten fredag
og operafesten lørdag. Operafesten sier han skal bli
en riktig gladforestilling. Han lovte under programlanseringen i slutten av februar «å finne på noe artig».
Sammen med Benjamin Kippersund skal han
senere i år på nytt framføre «Flagstad på bar», som
de som opplevde den på Gregers for et par år siden
nok ser fram til en reprise på.
Jubileumskonsert på Stortorget
Det er blitt tradisjon å holde gratiskonsert på Stor-
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GLEDER SEG: Bernt Ola Volungholen gleder seg til å være
festivalprofil. Her er fra en opptreden i Hamardomen under
festivalen i 2016.

torget, og den tradisjonen brytes heldigvis ikke. Vi
kan glede oss til besøk av Kringkastningsorkestret,
KORK, med sin nye sjefsdirigent Petr Popelka, og til
et flott knippe solister: Mezzosopranen Marina Prudenskaya fra Russland, bassbarytonen Henning von
Schulman fra Sverige, den albanske tenoren Angini,
sopran Ingjerd Bagøien Moe og vår egen baryton
Bernt Ola Volungholen. Og med Dan Børge Åkerø
som konferansier.
Hvis corona-situasjonen ikke bedres innen festivalen er det en åpenbar fare for at denne konserten
kan bli avlyst. Følg med i mediene!

STORTORGET: Fredag 19. juni håper vi det er jubileumskonsert
på Stortorget. Dette bildet er fra festivalen i 2015.
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Innkalling til årsmøte i Kirsten Flagstadmuseets venner
Tirsdag 26. mai 2020 kl 18.00
i Strandstuen.

Det var innvielse av nyoppusset smie og helrestaurert flygel. 30 inviterte gjester var tilstede. Både rommet, flygelet
og ikke minst pianisten innfridde forventningene.

Dagsorden:
1. Åpning av møtet. Godkjenning av innkallingen.
2. Godkjenning av dagsorden.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Styrets årsmelding for 2019.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2019.
6. Innkomne forslag.
7. Budsjett.
8. Valg v/valgkomiteen.

10. mai: Museumsnatt i regi av Anno.
Medlemmer av venneforeningen var til stede på museet
og hjalp til med servering og gjennomføring av museets
programinnslag.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
v/ Helene Nilsen innen 11. april.
E-post: helene-n@online.no
Etter årsmøtet vil Annika Åsen orientere om årets nyheter
på museet, hovedsakelig det nye kjøkkenet og planene for
hagen. Hun skal også orientere om årets Flagstad-jubileum.
Årsberetning for 2019
Styret har bestått av:
Leder: (Else) Helene Nilsen
Sekretær: Trond Tendø Jacobsen
Kasserer: Åshild Smee Jensen
Styremedlem: Inger-Else Hulleman
Varamedlem: Harald Sanaker og Kirsten Rabstad
Revisor: Tore Verne
Redaktører av medlemsbladet: Trond Tendø Jacobsen
og Karin Herlin Solberg,
Valgkomité: Hilde Westgaard og Ragnhild Nyhus
Årsmøtet ble avholdt i Smia 25. april.
6 medlemmer var til stede.
Venneforeningen har hatt 7 styremøter og 6 arbeidsmøter
i 2019.
Medlemmer
Venneforeningen har hatt 120 års-betalende og 25 livsvarige medlemmer i Norge og Norden, pluss 5 i USA.
Medlemsblad
Det er sendt ut to medlemsblad i perioden. Begge bladene
ble oversatt til engelsk av Karin Herlin Solberg og sendt til
medlemmene i USA.
Arrangementer
Venneforeningens dag
28. april. Flygelkonsert i Smia.
Fabrice Bligoud Vestad holdt konsert på Kirsten Flagstads
flygel i Smia.
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Søndag 23. juni serverte venneforeningen kaker og kaffe i
Strandstuen etter Kirsten Flagstad Festivals festgudstjeneste.
Dette er vårt faste bidrag til festivalen.
7. juli. Kirsten Flagstads fødselsdagsfeiring.
Museets arrangement.
Venneforeningen sto for servering. Tone Østli og Elisabeth
Lundeby bidro med konserten Mot kveld, med hovedvekt
på kvinnelige komponister. Det ble ikke plass til alle frammøtte, så konserten ble holdt to ganger. Venneforeningen
spanderte ekstrakonserten.
30. november: Adventsstund med Tone Østli og Rolf
Knapper.
Tradisjonen tro stilte Karin H. Solberg med nystekte lussekatter. Arrangementet var flyttet til Smia, som fungerer
meget fint til intimkonserter.
Operaturer
Venneforeningen har arrangert to operaturer til
Den Norske Opera og Ballett i 2019
27. mars:
Rosenkavaleren 34 deltakere.
Fredag 13. september:
Figaros bryllup 32 deltakere.
På vei til Oslo ble bussen stående i kø på grunn av bilulykke. Vi rakk derfor ikke fram i tide og slapp inn etter
pausen. Som kompensasjon fikk deltakere som ønsket det
gratis adgang til neste operapub.
Tur til Opera på Skäret og Västanå teater ble avlyst på
grunn av for få påmeldte.
Økonomi
Venneforeningen ga kr. 20 000,- til museet i 2019. Pengene
ble øremerket nytt kjøkken i Strandstuen.
I tillegg har Venneforeningen bidratt med ny flygelkrakk
og stemming av flygelet.
«Grasrotandelen» fra Norsk Tipping var i 2019 på
kr. 3 892,- .
En takk til Hamar kommune for kr. 4 000,- i driftsstøtte.
Hamar 31. desember 2019
Styret
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Endelig: Hagen settes i stand
Hvis alt går etter planen vil hagen foran
Strandstuen få en skikkelig ansiktsløftning
i løpet av våren og forsommeren, slik at den
kan framstå i ny drakt til Kirsten Flagstadfestivalen åpner 14. juni. Vi får krysse fingrene, og håpe at alt klaffer, for tiden fram
til festivalåpningen går uhyggelig fort.
- Dette er noe museet har jobbet for i mer enn 10
år. Foreløpig har vi sikret drøyt halvparten av de
800.000 kronene opprustningen er beregnet til.
Etter at Hamar kommune, som jo er grunneier,
bevilget 200.000 kroner, har venneforeningen
bidratt med i alt 160.000 kroner og det er bevilget
10.000 EURO (drøyt 100.000 kroner) fra Asbjorn
Lunde Fundation, sier museumsleder Annika
Åsen at det i hvert fall er mulig å etablere hageområdet nedenfor Strandstuen. Så får vi eventuelt
vente med den østre delen av hagen til resten av
finansieringen er på plass.
- Vi har søkt, og vil søke, flere finansieringsmuligheter, noen har sagt nei, men jeg har godt
håp om at det fortsatt er mulig å få dekket opp
resten av behovet.
Pjuskete
- Folk i Hamar er kanskje så vant til den pjuskete
hageflekken, at de ikke har reagert på hvor stus-

DEN GAMLE HAGEN: Slik så hagen en gang ut, bildet er
trolig tatt omkring 1890.

selig den egentlig er. Men tilreisende besøkende
har flere ganger kommentert det. Hagen må ikke
nødvendigvis bli en prektig oase, men den bør
være såpass at den signaliserer at dette er et sted
verdt å besøke, sier hun. Strandstuen er et smykke
i seg selv, derfor har vi i årevis jobbet for at hagen
ikke skal skjemme ut stedet.
Ulike skisser
Det har gjennom årene kommet en rekke innspill
og lansert flere planer og skisser på hvordan hagen
kan utformes. De planene som nå foreligger er
atskillig nedskalert, men omfattende nok til at
de kan bidra til at besøkende vil få et helt annet
førsteinntrykk.
- Mitt håp er at arbeidene skal starte i april, og
at vi kan få plantet og rullet ut plen før festivalen
starter 14. juni, sier hun, og er spent på hva anbudsåpningen vil fortelle.
- Det er grunnarbeidene som vil være dyrest og
mest omfattende, og jeg håper vi med de tilgjengelige midlene kan få gjort grunnarbeidene i en
større del av hagen, men at sluttarbeidene for den
østre delen utstår til resten av finansieringen er på
plass.

OPPRUSTES: Nå skal museumshagen oppgraderes. Dette
bildet er fra kirkekaffen etter festivalen i fjor.
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Endelig kjøkken i Strandstuen!
Når museumsesongen starter i vår vil et
flunkende nytt minikjøkken gjøre hverdagen
mye enklere i Kirsten Flagstad-museet. Det
har vært stor innsats av museets ansatte og
frivillige de siste ukene, men når dette
skrives er kjøkkenet så og si ferdig.
- Dette vil bety mye for en mer effektiv drift av
museet, vi vil kunne jobbe mye mer effektivt, sier
museumsleder Annika Åsen, og gir et eksempel:
- Ved besøk og arrangementer der det har vært
aktuelt med servering har vi først måtte gå opp
på loftet i Hall of Fame-bygget og hente ned glass,
det er der vi har hatt mulighet til å lagre de. Så
har vi kjørt de til Domkirkeodden og vasket de i
storkjøkkenmaskinen der, før vi har kunnet ta de
i bruk. Og etter bruken har vi kjørt samme ruten i
motsatt retning for så og sette de tilbake på loftet.
Nå har vi fått skap til glass og annet utstyr i
vårt eget lille kjøkken, og vi i har også fått på plass
oppvaskmaskin og et lite kjøleskap. Det er klart at
det gjør alt så mye enklere for oss.
Kjøkkenet er innredet i et lite lagerrom i første
etasje, der det også var et toalett. Alt det gamle er
fjernet, en vegg er revet, gulvet er byttet ut, der var
det en vannskade. Og alt er malt.
Kjøkkenet er innkjøpt fra IKEA. Kristofer
Melbye har gjort en stor innsats som frivillig, og

INNSPURT: - Dette blir flott, og veldig hensiktsmessig, sier
museumsleder Annika Åsen. Kristofer Melbye og formidler
Hanne Seem Murbræck (t.v.), som begge har lagt ned mange
timer her, er også veldig fornøyde.

har blant annet montert opp flatpakkene fra IKEA
sammen med vår egen Hanne Seem Murbræck.
Æres de som æres bør, Erik Bjørnstad fra ANNO
har også gjort en formidabel innsats. Og i tillegg
har vi hatt besøk av elektriker og rørlegger. Selv
om rommet er lite har endringene utløst mye
arbeid. Men nå er vi i mål!
Det vil bli lettere å ta imot både små og større
grupper.
Jeg er veldig glad for at venneforeningen har bevilget midler slik at dette har vært mulig, avslutter
Annika Åsen.

Flere konserter

Fire utstillinger

Helt fra januar har Kirsten Flagstad Festival markert jubileumsåret med konserter og operapuber.
26. januar var det nyttårskonsert med Sølvguttene
og en rekke solister i Vang kirke, 27. februar ble
Franz Schuberts «Vinterreisen» med Frode Olsen
og Oslo Strykekvartett framført i Hamar teater, og
25. mars sto «To divaer og en tenor» på programmet i kulturhuset. Dette ble avlyst på grunn av
corona-epidemien. Det er en åpenbar fare for at det
samme vil skje 23. april, med utdrag av La Bohéme
i Hamar Teater.

Vi kan glede oss til ikke mindre enn fire kunstutstillinger under festivalen. I annen etasje i Strandstuen er det utstilling viet de ni viktigste Valkyrieforestillingene. I Smia har Unni Askelands utstillingen «Nordic Icons», viet nordiske kulturpersonligheter. Og i galleri EKG har Christopher Rådlund
utstilling med Kirsten Flagstad i fokus i Galleri
EKG. For å få henne mer under huden overnattet
han i Strandstuen før jul, på ei feltseng utlånt av
Hanne Seem Murbræck. Det blir også en utstilling
tvers over gaten, i Hamar Kunstforening.
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Avsender:
Kirsten Flagstadmuseets venner
Kirkegt 11, 2317 HAMAR

125-års bursdag 12. juli

- Det er klart 125-års dagen for Kirsten Flagstads
fødsel skal feires der hun ble født, i Strandstuen! sier
museumsleder Annika Åsen. Men foreløpig holder
hun kortene tett for brystet.
Museet og Kirsten Flagstad Festival går sammen
om en feiring. – Vi skulle jo gjerne gjort som ved
100-års jubileet, og feiret med en sanger på Jessie
Norman-nivå, men det har vi ingen mulighet til.
Men feiring, og konsert blir det, så sant coronaviruset ikke stopper oss. Detaljene får vi komme
tilbake til, sier hun.

vakreste arier, i samspill med noe godt i glasset og
litt lett bespisning. I samarbeid med våre venner i
Kirsten Flagstad Festival, kan vi skilte med noen
av de beste sangerne i landet og lover den beste
kvalitet hele veien. Nå er det uvisst hvor mye av
dette som kan gjennomføres.
På denne siden av sommeren var det lagt opp til
operapuber 16. april, med Ingeborg Haugvik
Francke, Anna Sundstrøm Otervik og Tore
Mortensen, 14. mai med Camilla Vist, Magnus
Dorholt Kjedal og Tore Mortensen. Og under
festivalen, 20. juni, planlegges operapub med flere
av solistene som medvirker ved årets Kirsten
Flagstad Festival delta. Det er en åpenbar fare for
at i hvertfall de to første vil bli avlyst.

Ny Museumsnatt?
juli planlegges
jubileumsfeiring i
Strandstuen, huset
Kirsten Flagstad ble
født i.

Operapub på Brødrene Jacobsen

Operapub er den perfekte måten å bli bedre kjent
med opera på. Her får du oppleve opera «up close».
I vinbaren får du én gang i måneden oppleve de
Grasrotandelen

Vi oppfordrer alle Kirsten
Flagstadvenner som tipper,
spiller Lotto m.v. om å be kommisjonæren om at grasrotandelen skal gå til Kirsten Flagstadmuseets venner.
I fjor fikk vi inn kr 3.892,- i grasrotandel.
Kirsten Flagstadmuseets venner
E-post: venner@flagstadmuseet.no
Slik blir du medlem:
Det er bare å betale kontingenten (kr 250 per år)
til konto 1822.05.90832.
For mer informasjon kan du kontakte noen i
venneforeningen, eller lese om oss på
www.kirsten-flagstad.no
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Redaksjonen for medlemsbladet består av:
Trond Tendø Jacobsen: trojaco@online.no.
Karin Herlin Solberg:
solbergkarinh@gmail.com
Stoff, stoffideer og bilder mottas med takk.

Helene Nilsen (leder):
Mobil 934 93 384
Åshild Smee Jensen (kasserer)
Mobil 976 20 116
Kirsten Flagstad Museum:
Tlf. 408 82 993 • E-post: post@kirsten-flagstad.no

Har du husket å betale årskontingenten for 2020?

www.printex.no

FEIRING: 12.

Når redaksjonen avsluttes er det uvisst om planene
om Museumsnatt onsdag 20. mai lar seg gjennomføre. Det er lagt planer for en Museumsnatt i all
hovedsak etter kjent mønster. På Kirsten Flagstadmuseet er det forberedt to ulike konserter, som begge
framføres to ganger: Tone Østli, akkompagnert av
Rolf Knapper framfører kjente arier, og duoen
Kathinka Von der Lippe og Odd Grundt byr på en
bel canto-forestilling, de akkompagneres av Tore
Mortensen. Alle forestillingene er på rundt 25
minutter. Så får vi bare håpe av det ikke blir avlyst.

