Tirsdag 2. februar kl. 18. Kyndelsmesse kl. 18 i Nikolaikirken på Granavollen. Kirkekaffe og åpent
seminar i Gregersstua på Granavolden Gjæstgiveri: “Forankret i menneskets virkelighet? Om
gudstjenestens selvforståelse.” Arrangementet er i samarbeid med frimurere på Hadeland.

Mandag 14. mars kl. 19 i Mariakirken på Granavolden. “Glimt inn i Jon Fosses verden. Mystikken,
dramatikken, poesien.”
Hildegun Riise – opplesing, Nils Økland - fele, Kjell A. Nyhus – foredrag. Arrangementet er i
samarbeid med Hadeland Dialekt og Mållag.

Hadeland kirkeakademi presenterer,
i samarbeid med Hadeland mål- og dialektlag:

14. mars 2016 kl. 1900
Søsterkirkene på Granavollen
«Glimt inn i Jon Fosses verden»
Mystikken – dramatikken - poesien
m/ forfatter/prest Kjell A. Nyhus – foredrag
skuespiller Hildegun Riise – opplesning
& musiker Nils Økland – fele
Forfatter Jon Fosse er nylig tildelt Nordisk råds litteraturpris. Han har skrevet romaner, noveller, dikt,
barnebøker, essays og skuespill og er oversatt til mer enn 40 språk. Fosse spilles på teaterscener
over store deler av verden. Forestillingen «Morgon og kveld» med skuespiller Anne Marie Jacobsen
har gått på Amfiscenen ved Nationaltheatret i lang tid med mange ekstraforestillinger. Flere settes opp
i mai og juni. Jon Fosse fremstår ofte som en minimalist som fortetter sine tekster. Hans siste
diktsamling «Poesiar» er nettopp utgitt og har fått bred omtale. Den bygger på notater fra lesning av
Henrik Wergeland. Fosse er representert i Norsk salmebok og har mottatt en rekke priser og er nevnt
som mulig kandidat for Nobelprisen i litteratur.

Kjell Arnold Nyhus er fengselsprest ved Hamar og Ilseng fengsler. Han har publisert en rekke artikler i
skjæringspunktet mellom litteratur og teologi. I boka ”U-alminnelig - Jon Fosse og mystikken” viser
han at det er meningsfullt å lese Fosses litteratur med den kristne mystikken som nøkkel.
Hildegun Riise er skuespiller, teaterinstruktør og sanger. Hun vil være kjent for mange fra roller i film
og fjernsyn, ikke minst gjorde hun stor suksess i dramaserien «Vestavind». Riise har i en årrekke vært
ansatt på Det norske teatret. Hun har utmerket seg i teateroppsetninger av Jon Fosse og anses som
en innsiktsfull tolker av hans tekster. Hun debuterte som regissør med forestillingen ”Morgon og
kveld”. Hun har mottatt en rekke priser. I 2015 ble hun tildelt Aase Byes Legat.
Nils Økland er en særegen musiker med en mangslungen karriere; spilt med store orkestre, skrevet
musikk. Han beveger seg mellom et bredt spekter av sjangre, fra klassisk fiolin til folkemusikk, rock og
jazz. Han har komponert bestillingsverket «Glødetrådar» til årets Vossajazz. Hans siste utgivelse
«Kjølvatn» kom i 2015 og har fått svært gode kritikker.
Arrangementet i Mariakirken 14. mars er en sjelden anledning til bli nærmere kjent med Jon Fosse.

Mandag 25. april kl. 19. Årsmøte. “Flyktninger i Norge.”

