Aktivitetsdager i Juli:

Åpningstider 2020

2/7, 9/7, 16/7, 23/7 og 30/7.

1. juni - 3. juli:
kl. 12-16, mandager stengt.

Alle dager kl. 12 – 16.
Kjøring med hest og vogn
Baking
Blomsteroppsetting
Snekring m.m.

4. juli

-26. juli:

kl. 12-17, alle dager.
27. juli - 30. august:
kl. 12-16, mandager stengt.
Gruppebesøk kan avtales utenom
ordinær åpningstid.

Utstillinger:

Fossesholm Herregård har mottatt
kr 900.000,- fra
Sparebankstiftelsen DNB til
rekonstruksjon av dammen og
lysthuset på Fossesholm
Herregård!
Dette setter vi stor pris på, og
gleder oss til å se resultatet.
Faste programposter
sommeren 2020:
Herregårdsomvisning
Nedre Buskerud
Hjemmefrontmuseum

Sommerens kunstner er Inger Hoff.
Separatutstilling i Steinfjøset
4. juli-9. august.

Dukkeutstilling

Inger Hoff er utdannet dekoratør og blomsterdekoratør. Har også privat kunstnerisk skolering.

Kafe

Hun har malt og studert akvarell siden 1984 og
har hatt en rekke separatutstillinger siden 1992.

Reisetid:

Inger Hoff har hatt en rekke utstillinger på
Fossesholm. Den første i 1988.
Innkjøpt av bl.a. Statsministerens kontor 2004,
Oslo Filharmoniske orkester, overrekkelse til
avtroppende dirigent, Sara Pekka Saraste 2013.
Utsmykkning fondveggen i statsrådssalen 2012.

Verkstedet:
Jorunn Knudsen viser glasskunst
fra 1. juni og ut sesongen.
Jorunn Knudsen har drevet med glassmaling
siden 1980- tallet.
Foruten glassmaling jobber hun med ulike
teknikker innen fusing, glasspulver (fritte) og
krakelering.
På sommerens utstilling viser hun først og fremst
sin produksjon av bilder.
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Fossesholm Herregård ligger
sentralt på Østlandet.
En tur hit kan kombineres med
mange andre severdigheter.

Besøk oss på Facebook

Konserter:
29.05: Restless, konsert i Steinfjøset
Med fele, mandolin, gitarer, dobro og kontrabass i
tillegg til flerstemt vokal, serveres et variert og
stemningsfullt repertoar, alt fra rolige
countryballader til fartsfylte låter.
Restless er hovedsakelig lokale musikere fra
Øvre Eiker: Rannveig Nymoen (vokal), Lene
Myrvold Velle (vokal), Åsa Ringborg (fele), Jon
Wold (vokal og gitar), Morten Marstein
(kontrabass og vokal), Morten Nymoen (dobro,
mandolin og gitar) og Vetle Hæg Nymoen
(trommer).
07.06: Vestfossen Salongorkester,
konsert i Steinfjøset
For litt eldre og musikkinteresserte Vestfossinger
er «Vestfossen Salongorkester» et begrep.
Orkesteret er et «prosjektorkester» som samles
og øver i forkant av konserter.Besetningen består
av både strykerseksjon og blåsere/slagverk.
På konserter er vi ca 16-20 stk på scenen.
Repertoaret er allsidig og spenner fra
Wienerklassisk til nyere musikaler.
Dirigent er Jørn Hogne Kristoffersen .

04.08 - 16.08: Prøysenforestilling.
For mer informasjon se:
www.proysenpaafossesholm.no
«...og leve lykkelig med sukker på»
Årets helaftens forestilling er fylt til randen med
Alf Prøysens aller kjæreste viser og fortellinger
- mange i en helt ny drakt, og knadd sammen
med en god porsjon humor.

23.08: Håvard Svendsrud,
konsert i låven
Håvard Svendsrud er en av landets fremste
utøvere på sitt instrument.
Han har mottatt en rekke priser og turnert med
egne konsertprogrammer i Europa og USA.

