Referat
Fra møte i ” Koordineringsgruppe i Åsgårdstrand for aktiviteter under Munch
2013”
Møtet holdt: 10 september kl 19 – 21 på Thon Hotel
Tilstede: Kristin fra Visit Horten, Einar Winter fra Båtforeningen, Rolf Kristensen
fra Historielaget, Ann Christin Mjelva fra Galleri Smalgangen, Vibeke Klevjer fra
Thon Hotel, Knut Hernæs fra Gamle Åsgårdstrand Næringsforening, Tor Austlid
fra Velforeningen, Morten Børresen fra Åsgårdstrandsdagene, Adelita
Haukelisæter fra Munchs Hus, Rikki Tideman fra Åsgårdstrand Kvinnelige
Badeforening, Solfrid Zakariassen fra Horten Kommune og Vera Barlin fra
Åsgårdstrand Galleri.
1. Bakgrunn for møte
Vera Barlin redegjorde fra siste møte hvor det var enighet om behov for å
informere, koordinere og felles markedsføre aktiviteter knyttet til aktiviteter i
Åsgårdstrand under Munch 2013. Noen private/næringsdrivende i
Åsgårdstrand har allerede ideer eller sine aktiviteter på plass mens Horten
Kommune jobber kontinuerlig med sitt program som på grunn av manglende
finansiering er en del endret fra siste møte.
2. Orientering fra de fremmøtte
2.1. Solfrid Zakariassen
Horten Kommune hadde dagen før møtet fått avslag på sin søknad om
økonomisk støtte, men ny søknad er på vei til flere aktuelle instanser hvor det
er mulig å ”få” penger. Programmet er noe redusert men foreløpig er følgende
klart:
2.1.1 Tre forestillinger – ”Livets Dans ”, ” Mot Skogen” og ” Et dikt om likhet”.
Disse er planlagt fremført i Munchparken, Flukstadskogen og Kiøsterudgården.
2.1.2 Kunstinstallasjoner . Her har kommunen fått støtte. Tre kunstnere vil bli
invitert. Avdukning 15.6
2.1.3 Bruke Kiøsterudgården aktivt. Vil her vise arbeider i forbindelse med den
Kulturelle skolesekken.
2.1.4 Kontinuerlig dialog med Festspillene om mulig forestilling i Åsgårdstrand.
2.1.5 Gjenskape Åsgårdstrand på 1900 tallet. Har her dialog med Historielaget.

2.1.6 Samarbeider med Munchmuseet i Oslo. Ser på muligheter for transport til
Åsgårdstrand, samt legge ut informasjon om hva om skjer i Åsgårdstrand.
2.1.6 Aktuelle tider:
23.1.2013: Oslo starter feiringen
4.2: Den kulturelle Skolesekken starter. Frem til mai vil barn fra hele
Vestfold besøke Åsgårdstrand.
Mars: Galleri Ask åpner med Munch‐inspirerte kunstnere
Matine i Kiøsterudgården: ” Et dikt om frihet”
20.4: Ny åpning i Galleri Ask
Mai: Åpning av Munchs Hus ( frem til september)
18.5: Ny åpning i Galleri Ask
15.6: Avdukning av installasjonene
15.6: Ny åpning i Galleri Ask
St.Hans: Festspillene??
29.6: Premiere – ”Livets Dans” i Munchparken. 7 forestillinger frem til 7.9
29.6 til 6.7 – ”Åsgårdstrand på hodet”
2.2 Knut Hernæs
Orienterte om brev fra Olav Thon som gjerne stiller Kiøsterudgården til
disposisjon. Olav Thon fyller også 90 år den 29.6 samme dag som premieren på
”Livets Dans”. Hernæs håper på Cafe på brygga til sommeren 2013. Han nevnte
også at Thon gruppen er villige til å legge ut informasjon ( program) på samtlige
hoteller i kjeden. Videre at Thon hotell Åsgårdstrand står til disposisjon. Det er
bare å komme med forslag/forespørsel. Videre utgir Næringsforeningen en
liten folder. Mulig å samarbeide her om et program eller plakat?
2.3 Vera Barlin
Åsgårdstrand Galleri har engasjert kunstneren Unni Askeland. Hun har allerede
vært i Munchparken hvor hun startet arbeidet med to av sine malerier. Dette
fikk stort oppslag i GG, TB og NRK TV. Åpning 8.6.2013
2.4. Rikki Thideman
Har tanker om at badehuset kan være mer åpent, enten med servering eller
hva med en fotoutstilling : ” Bademoter a la år 1900” i samarbeide med
Historielaget.

2.5 Tor Austlid
Kjente ikke til om Velforeningen har noen konkrete planer men nevnte at
foreningen gjerne stiller med personell hvis noen har behov for hjelp. ( spesielt
kanskje innen teknisk)
2.6 Rolf Kristensen
Fortalte at Historielaget jobber med et par utstillinger som tar for seg Munchs
malerier og modeller. Historielaget vil også komme ut med et nytt Broen.
2.7 Morten Børresen
Orienterte om at Åsgårdstrandsdagene neste år blir 7 – 9 juni. Styret i
Stiftelsen jobber med en permanent scene i Munchparken. Søknad om
økonomisk bistand er sendt. Ellers vil programmet bli preget av Munch jubileet.
2.8 Ann Christin Mjelva
To utstillinger relatert til Munch. ”Tangeringer 2013” fra 8.6 til 21.7 med
Ragnar Almen, Peder K. Bugge, Roar Jørgensen og Tomas Moss. ”Kjære
Edward” fra 24.8 til 6.10 med Astrid Mørland.
2.9 Einar Winter
Viste til filmer som er laget om Munch og lurte på om det var mulig å vise en
eller flere på hotellet. Båtforeningen stiller også ”kiosken” på brygga til
disposisjon.
2.10 Kristin – Visit Horten
Viste til den årlige katalogen hvor det var mulig å få inn et program om hva som
skjer i Åsgårdstrand. I så fall må de ha dette i januar 2013. Vil også hjelpe til
med å spre informasjon.
2.11. Adelita Haukelisæter
Fortalte at hun har planer om et samarbeide med ÅRM. Hun hadde også en ide
på å lage en ”løper” hvor barn over tid maler Munch opplevelser.
2.12 Vibekke Klevjer
Marked/salgssjefen på Thon Hotel fortalte at Hotellet er åpne for ideer og
forslag. Det er bare å ta kontakt. Hotellet jobber også med et eget Munch
program og vil rette seg mer mot lokal befolkningen.
3. Markedsføring/program
Det var enighet om at man bør lage et felles program.
Dette kan distribueres:
3.1 På alle Thon Hotellene i Norge

3.2 Få en egen side i avis til Åsgårdstrandsdagene ( går til alle husstander i
Horten).
3.3 Omtale i Åsgårdstrand på Tvers
3.4 Legges ut på www.åsgårdstrand .no
3.5 Mulig komme inn i turistbrosjyren til Visit Horten
3.6 Legges ut på Munch museet i Oslo
3.7 Legges ut på Haugar i Tønsberg
3.8 Legges ut på web siden til Horten Kommune
4. Andre aktører i Åsgårdstrand
Det var enighet om at ”Koordineringsgruppen” bør samarbeide videre med
Gamle Åsgårdstrand Næringsforening.
Pr. i dag foreligger konkrete planer/aktiviteter fra:
1. Horten Kommune
2. Galleri Smalgangen
3. Åsgårdstrand Galleri
4. Historielaget
5. Å. Kvinnelige badeforening
6. Sjømannsforeningen ( ikke helt avklart men tenker på flere ”pub
aftener”
7. Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene
Flere foreninger/kunstnere og næringsliv bør kontaktes.
Åsgårdstrand 29.10
For koordineringsgruppen
Vera Barlin

