LillesandsDa’ene 2015

Onsdag 17. juni 2015

Da’ene åpner sommeren
l Det er duket for høy stemning når Radio Jam kommer til byen
Radiojam med Sordal og
Severinsen har vært i
Lillesand før, så vi er jo
kjent med bandet som
nesten spiller hva det
skal være.
redaksjonen@lp.no

12.00 -16.00 Åpen Museumsbutikk
12.00 - 16.00 Tollboden.
Kunstutstilling. Tollmuseum og fotoutstilling fra
gamle Mæbø på Justøya.

En lang historie

Tidligere på dagen vil det bli et ar-

10.00 -15.00 Lillesand folkebibliotek, utstillinger.
Vandring i «Gabriel Scotts
rike».
Utstilling ved Lillesand Fotoklubb.
Sommerles. Lesekampanje
for barn og unge.

12.00 -16.00 Lillesand byog Sjøfartsmuseum. Utstilling med tema «Bonde og
brud».

Gruppen er mest kjent for sine
sommerlige opptredener på torvet
i Kristiansand hvor de mange ganger har opptrådt for opptil 4000
mennesker.
Det skal vel noe til at det kommer så mange på Havnetomta i
kveld, men stemning blir det allikevel, garantert!

Sommertreff

19. juni

11.00 Sommertreff i Eldresenteret. Underholdning
med Dag og Finn.

KURT STANGEBY

Dagen før den offisielle åpningen
av Da’ene har i mange år preget av
et kveldsarrangement som har blitt
kalt «Sommernatt».
Tidligere har lokale band og musikere tatt seg av sommernatten. De
har spilt på forskjellige restauranter
rundt om i byen. Da kunne en få
kjøpt en gjennomgangsbillett som
ga adgang til de forskjellige spillestedene. Siste gang man hadde
denne ordningen var i 2011. De
siste årene har man valgt å konsentrere seg om havnetomta og et felles arrangement.
I år blir det altså Radio Jam med
Sordal og Severinsen som lager underholdning utover i den lyse sommernatta.

PROGRAM

20.00 Sommernatt på Havnetomta med Sordal og
Severinsen - Radiojam. Servering. Aldersgrense 18 år

FESTLIG SOMMERNATT: Det stemningsskapende bandet Radio Jam kommer til byen i kveld for å gi
publikum en forsmak på sommerens Da’er. Arkivfoto
rangement på eldresenteret hvor
Dag og Finn vil underholde. De to
trubadurene er blitt et fast innslag
både under LillesandsDa’ene og
når det er snakk om underholdning
for den eldre garde.
Som alltid når de to tar fram
trekkspill og gitar så inviterer de
også publikum til å synge. Og som
alltid når de eldre kommer
sammen så blir det kaffe i koppen

og kake på fat.

Hva annet skjer
Hvis du er litt utålmodig mens du
venter på at LillesandsDa’ene skal
komme skikkelig i gang kan du jo
alltids oppsøke museet som i år har
laget en spesialutstilling kalt «Bonde og brud».
På Biblioteket har Lillesand fotoklubb satt sammen en utstilling

som tar deg med på «En vandring
i Gabriel Scotts rike». Et interessant
tema, med tanke på at det var det
ekte Sørlandet som var hans tumleplass.
Finn fram ditt gode humør og
innled sommeren med en sleng på
byen og få med deg Radio Jams
konsert på Havnetomta i kveld. Det
blir en perfekt forsmak på Da’ene
som kommer.

Bonde og brud
l Museet har åpnet en utstilling om
kystkvinnens slit og lengsler
I flere år har museet hatt flere spennende og interessante
spesialutstillinger, så også i
år.

dal som er museumsbestyrer i Lillesand.
–Vi feirer kystkvinnen i hennes fineste
stas, med en utstilling av brudekjoler
med tilknytning til Lillesand gjennom
100 år.

Håndarbeid
KURT STANGEBY
redaksjonen@lp.no

I tidligere tider var det ikke alltid at bonden nødvendigvis måtte være en mann, i
alle fall ikke på de små fattigslige brukene
langs kysten, hvor jordlappene var små og
beitet var skrint så husdyra slet med å
finne mat.
Mannen var gjerne til sjøs i lange perioder, opptil flere år. Da måtte den som
var igjen på hjemmefronten drive den
fattigslige gården.
Dette er noe av det museet i Lillesand
fokuserer på under årets utstilling.

Om kystkvinnene
De hjemmeværende kvinnene måtte
sørge for mat og klær til barn. Maten skaffet de ved å dyrke poteter og korn på de
små teigene og ved å ro ut på sjøen med
de enkle fiskeredskapene de hadde til rådighet i håp om å fange litt fisk.
–I år vil vi rette fokus på fiskerbonden
og mangesysleriet, (multitasking er vel det
moderne ordet) som var nødvendig på vår
kyststripe, sier Anne Sophie Høegh-Om-

Fritidssysler til egen fornøyelse var noe
disse kvinnene bare kunne drømme om.
De hadde alltid noe i hendene med tanke på livsopphold. Museet har i den forbindelse en liten håndarbeidsutstilling
med vever, blant annet Lillesandsveven,
og en gammel strikkemaskin.
En egen liten utstilling i rommet bak
museumsbutikken forteller om enkeltskjebner blant kystkvinnene.
Inne i bakgården vil det i sommer
også stå ei gammel høyvogn. Den vil kanskje frambringe mange barndomsminner
hos enkelte.

På Tollboden
Tollboden er også tilknyttet museet og
her kan man blant annet se en fotoutstilling fra Mæbø gård på Justøya.
Utenfor Tollboden, på brygga vises en
gammel seilsjekte.
I det hele tatt så er det en spennende
og variert utstilling museet i Lillesand i
år kan vise fram.
I tillegg til dette kan man jo også se de
faste utstillingene om byen og dens tilknytning til havet og sjømannslivet.

BONDE OG BRUD: Brudekjoler i flere utgaver er en viktig del av utstillingen.
Bildet er tatt mens museet forberedte utstillingen og var langt fra ferdig.
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