
tende utstillinger i løpet av  
sommeren. Men under Lillesands-
Daene holder kunsthåndverker 
Odd Gresslien sin årlige salgsutstil-
ling. 

Ved siden av, ut mot sjøen, vil 

museet vise en liten ubetjent utstil-
ling om Kristian Lofthus.

Lenger borte i Strandgata, i nr. 
10, har Helene Aspelunnd inntatt 
stuene de første dagene under fes-
tivalen. Trine Wilhelmine Rønn-
evig overtar 24. juni med fotoutstil-
lingen «Lillesand, byen jeg elsker». 
I motsetning til de to foregående 
årene så er det Trines egne bilder 
som vises.

På Galleri 1. i Strandgata 5 er 
årets sommerutstilling i full gang. 
Under Da’ene er det maleren John-
ny Andvik som holder hus. Han 
arbeider både med grafikk og ma-
leri. Maleriene er ofte av vakre 
landskap.

På biblioteket har Lillesand Fo-
toklubb inntatt noen av veggene. 
Klubbens medlemmer har de siste 
årene fått anledning til å stille ut 
sine blinkskudd her. Fotoutstillin-
gen ble for øvrig åpnet 17. juni.

Samtidig vil biblioteket i som-
mer vise en utstilling som er blitt 
kalt «Gabriel Scott i utlandet».

På Middelskolen
Lillesand og Birkenes maleklubb 
har som alltid sin årlige sommerut-
stilling under LillesandsDa’ene.

I andre etage er det i år en spen-
nende utstilling med to indonesis-
ke kunstnere. Wayan Eka Warna og 
Nyoman Mayadhi Jito Saputro vi-
ser bilder som er tilgjengelige i 
kunstnermiljøet på de østlige indo-
nesiske øyene.

Kulturporten med  
kunstnergate
I Kulturportens andre etage vil 
Grethe Paulsen og Kari Hagen 
Unander ha en utstilling sammen. 
Unander med sine store og små 
bilder og Paulsen med sine blom-
sterbilder.

Bjørn Dymbe vil i sommer stille 
ut i Kulturportens 1. etage med bil-
der fra kystlandskapet rundt Lille-
sand. Han viser stor kjærlighet og 
respekt for landskapet.

Hele uken vil alle kunstnere som 
bor og arbeider i Østregate flytte 
ut i gaten og dermed blir det en 
kunstnergate.

STORE MENN: I år dreier det seg om store menn. Noen var fysisk store, som Ole Andreas Hansen fra Kokkenes, andre menn er blitt store i historisk forstand. Anne 
Sophie Høegh-Omdal er her avbildet med Ole Andreas Hansen i naturlig størrelse.   FOTO: K.STANGEBY

Er du lei av å gå på mar-
keder så kan du finne 
deg en utstilling du kan 
besøke. De er ikke van-
skelig å finne. Det er 
nesten en på hvert gate-
hjørne.

KURT STANGEBY
redaksjonen@lp.no

Lillesand By- og Sjøfartsmuseum 
har som alltid veldig aktuelle og 
spennende utstillinger. I år heter 
utstillingen «Store menn». Det vil 
ikke være vanskelig å få øye på ut-
stillingslokalet fordi det er blitt la-
get en kopi av Lillesands høyeste 
mann i full størrelse som plasseres 
utenfor.

Ole Andreas Hansen var minst 
2,40 på strømpelesten, så det er 
ikke bare en stor mann det er 
snakk om, han var diger. Han bod-

de i et lite hus på Kokkenes med 
sin kone som så vidt rakk ham til 
livet.

Utstillingen rommer også andre 
store menn uten at de var så fysisk 
store. Eidsvollsmannen Hans Jacob 

Grøgaard, Kristian Lofthus og krigs-
seileren Finn Abrahamsen fra Hø-
våg, bare for å ha nevnt noen.

Utstillinger på bryggekanten
I Tollboden vil det være flere skif-

Utstillinger i hele byen
l Under LillesandsDa’ene finner du dem nesten på hvert hjørne

KULTURPORTEN: Bjørn Dymbe. FOTOUTSTILLING: I år heter ut-
stillingen «Lillesand, byen jeg 
elsker».   ARKIVBILDE.
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resepsjonen, billettservice.no,
Narvesen, Posten, tlf: 815 33 1 33,
Billettboden iGrimstad.

helaften på lillesandhotel norge: Showmedde
beste sitteplassene ogvalgfri middag!

på nyklipte stier presenterer

onsdag 25.06 kl 18.00
fredag 27.06 kl 18.30
tirsdag 01.07 kl 21.00
onsdag 02.07 kl 21.00
torsdag 03.07 kl 18.30
torsdag 03.07 kl 21.00
fredag 04.07 kl 18.30
fredag 04.07 kl 21.00

lørdag 05.07 kl 21.00
onsdag 09.07 kl 21.00
torsdag 10.07 kl 21.00
fredag 11.07 kl 21.00
onsdag 16.07 kl 21.00
torsdag 17.07 kl 21.00
fredag 18.07 kl 21.00
lørdag 19.07 kl 21.00

UTSOLGT

premiere onsdag 25. juni klokken 18.00

Foto:FredrikArff

UTSOLGT!
UTSOLGT
FÅ BILL.
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Extraforstillinger frem til 19. Juli.
BRYLLUP,

BARNEDÅP,
FIRMAFEST

ELLER
HAGEPARTY?

Vi lager maten for deg.

Alt fra pellemad,
koldtbord og smørbrød

til 3-retters middag.

Eller hva med liten gris
på grillen?

www.slaktereide.no


