HUMMERHELG

2020 :kunst og kultur

15. - 18.
OKTOBER

Fjorårets vinner. Foto: Marianne Sunde Hestetun

Årets hummerbilde
Vinneren får en premie som deles ut lørdag 17. oktober i Hummerhelgen.
Bildet kan lastes opp på Instagram, merket med #Kvitsøyhummer2020 eller
sendes inn på e-post til post@kvitsoy.kommune.no innen 12. oktober.
Husk åpen profil på Instagram.
Ønsker alle et godt hummerfiske!
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Hummerhelgen byr i velkjent stil på et mangfold av kultur, opplevelser og aktivitet - av og med og for
folk. I år tas både hummermuseet og aktivitetshallen i bruk for å ivareta smittevernregler. Så følg med på
hva som er hvor, og husk å være med å opprettholde alle smittevernreglene.
Årets hummerhelg har fokus på jubileum og marinemaler Magne Adolfsen.

PROGRAM

TORSDAG
15. OKT
KYSTENS
KJENTMENN,
FRA SEIL TIL
HELIKOPTER PÅ
300 ÅR
19.30 i Aktivitetshallen

Kvitsøy historielag
har åpent møte om
Lostjenesten som er
300 år. Kjell Magne
Olsen og Thorvald
Nøstvold forteller.
Erling Haaland vil også
fortelle om historien til
losskøyta Kvitsøy 1.

Lek har vært en del
av samfunnet vårt,
og gjenoppstår i nye
former og varianter.
Etter vårens mangler er
det på tide å komme ut
å leke sammen igjen,
måle krefter og trigge
vinnerinstinktet.

LØRDAG
17. OKT

FREDAG
16. OKT

Meld deg på sammen
med familien, bedriften,
laget, en annen kohort
eller enkeltvis! Du
kan melde på lag med
inntil fem personer, der
en må være over 40
år. Melder du deg på
individuelt blir du tildelt
lag av oss :)

11.00 i Aktivitetshallen

MESTERNES
MESTER – TID FOR
Å LEKE IGJEN

Foto: Magne Adolfsen

De eldste
bestemmelser om
losing finnes i Magnus
Lagabøtes landslov
av 1276. I 1720 fikk
en av Tordenskiolds
tidligere offiserer,
kapteinløytnant
Gabriel Christensen,
gjennomslag for å
etablere en statlig styrt
losadministrasjon,
gjennom en kongelig
forordning, signert av
Fredrik den IV 29. april
1720. Dette er starten
på Losvesenet, og
dermed også starten
på det som i dag er
Kystverket.

Påmelding til ronny.
gundersen@kvitsoy.
kommune.no innen 12
oktober.
19.00 Aktivitetshallen
Utfordre naboen i
hukommelse? Eller en
bedrift i 90-graderen?
Hvem blir Kvitsøy sin
Mester? Fredagen
arrangerer vi sammen
med Ryfylkemuseet
Mesternes Mester i
aktivitetshallen. Her blir
det konkurranser innen
klassiske øvelser fra TV
serien sammen med
tradisjonsrike leker fra
tidligere tider.

Kun påmeldte kan være
til stede i hallen. Du
kan melde deg på som
publikum også.

KUNSTUTSTILLING,
JUBILEUM, MAT
OG MELLEMATKONSERT

Jubileumsfokus
Markering av årets
mange jubileum; kirken
er 400 år, KIL 75 år,
Menighetskoret og
Amatørkorpset 40 år,
Kvitsøy sau og geit 45
år, Kvitsøylam 20 år
og Kvitsøy Historielag
10 år. Amatørkorpset
spiller og her blir
også kåring av årets
hummerbilde 2020 - se
baksiden.

Enkel bevertning i
etterkant.
12.00 – 15.00 på
Hummermuseet
Kunstutstilling med
Magne Adolfsen
Kunstutstilling med
Magne Adolfsen, i regi
av kunstlaget. Magne

Adolfsen er født og
oppvokst på Kvitsøy,
og har livnært seg av
sin malerkunst siden
70-årene. Adolfsen
har deltatt både på
Vestlandsutstillingen
1993 og Statens
høstutstilling 1994.
Magne Adolfsen har i
hele sitt lange virke som
kunstmaler representert
og promotert Kvitsøy
på en fin måte.
Han har hatt flere
separatutstillinger på
Karmøy, og også vært
representert ved flere
galleri i Stavanger. Hans
motiv fra hav, landskap
og skjærgård fra Kvitsøy
og området rundt øya,
så vakkert skildret,
utført med nøyaktige
penselstrøk har gitt
inspirasjon til mange.
Utøvende kunstnere og
kunstelskere, også langt
ut over egen kommune
har beundret bildene
hans.
Åpningen av
kunstutstillingen skjer
klokken 13.00 på
Hummermuseet. Selve
åpningen er for kun
inviterte gjester på
grunn av plassmengde.
Utstillingen vil være
på hummermuseet og
tilgjengelig for alle som
besøker museet.

12.00-15.00 på
Hummermuseet

gressløkolje og sprøtt
brød
Kvitsøylam «Gla’mat»
Langtidsbakt lam med
grønnsaker i sesong,
rotmos, friske urter og
lammesjy

Pop-up restaurant med
Matboden
Matboden gleder oss
med pop-up restaurant
på hummermuseet.
Matboden med alle de
vi kjenner; Kenneth,
Karl Erik, Lasse og
Ruben.
Det vil bli litt praktiske
hensyn gjeldene
bordplassering; kom på
ulike tider, kom med
de du vil spise sammen
med og gi bordet videre
når du er fornøyd. Det
er mulighet både å sitte
tett for en familie og
med anbefalt avstand
for de som vil spise med
naboen.
Så velkommen til alle!

SØNDAG
18. OKT
KUNSTUTSTILLING
OG KAFÉ

«Søtt»
Krem på ferskost,
vanilje, pasjonsfrukt og
sjokolade.
89,- per rett. Betaling
med vipps.
15.00 i Aktivtetshallen
Mellematsvafler
I kjent regi blir det vafler
før mellematkonserten.

13.00-15.00 på
Hummermuseet
Kunstutstilling med
Magne Adolfsen og
kafé i regi av 9. klasse
på Hummermuseet.

15.30 i Aktivitetshallen
Mellematkonsert

Meny:
«Poke bowl»
Sushiris, Kvitsøylaks,
mango, wagame,
ingefær og chilimayo

Sist, men ikke minst,
i velkjent stil blir det
Mellematkonsert i
aktivitetshallen med
Hyttetu og Red River.

Matbodens fiskesuppe
med dagens fangst,
juliennegrønnsaker,

Vi gleder oss!
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