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06.00-08.45 Filosofisketur med poesi og ankerdram, oppmøte på brygga ved bybrua, Lauersøns plass kr. 50,- betales til skipper

LØKKA:
09.00-10.30 Foredrag: ”Hva er bedrag?” Helge Svare, filosof. Etterfølges av filosofisk samtale ledet av Beate Børresen 
 og Bo Malmhester kr. 100,-
 
10.45-11.30 Forerag: ”Er en moralsk verdensorden mulig?” ved Arne Johan Vetlesen Filosof kr. 80,-

15.00-17.00 Miniforedrag: ”Kloden og oss - frihet eller bedrag?” Ledes av Per Erik Schultze, Per Ingvar Haukeland, Gunnar Album, 
 Dag Hareide, Jostein Gaarder. Påfølgende paneldebatt, kr. 130,-

17.15-18.00 Foredrag: Livskvalitet - frihet eller bedrag? Ved Thomas Hylland Eriksen kr. 80,-

18.15-19.00 Samtale: ”Frihet eller bedrag. et spørsmål om identitet?” Jostein Gaarder, filosof, i samtale med Jørgen Haave, kr. 80,-

11.00-11.45 Undrevers for barn, Kragerø bibliotek, ved Sidsel Mørck, gratis
 
11.00-13.00 # Filosofikafe i Galleri Nicolineshus, ved Helge Svare Filosof
 
12.00-13.30 Guidet rusletur i Kragerøs gater, smaug og trapper, ved Ulf Hamran. Oppmøte på Torvet kr. 50,-
 
12.00-14.50 Ferjereise i skjærgården: ”Mellom hav og himmel - en filosofisk ferjereise i ferieparadiset”. 
 Mini foredrag ved Tommy Sørbøe, Ragnhild Skogheim, Per Erik Schultze, Jan Abrahamsen, ledes av Per Norseng. 
 Påfølgende paneldebatt. Filosofisk poesi ved Helge Rykkja, filosofisk musikk ved Mollfolk.
 (1 gl.) hvitvin og reker, kr. 250,-

15.00-17.00 # Filosofikafe, Stopp En Halv, ved Beate Børresen og Bo Malmhester,
 
16.15-17.00 Foredrag i  Kragerø Biograf: ”Frihetsbegrepet i et globalt, historisk perspektiv” ved Erling Sandmo. kr. 80,-
 
18.00-19.30 Filmen ”Dogville” av Lars Von Trier vises på Jensemann. I samarbeid med Filmklubben kr. 80,-
 
19.15-21.00  Wittgenstein filosofi, Kragerø kirke, kr. 130,-
 19.15-20.00: Ludwig Wittgenstein Inga Bostad Filosof 
 20.00-21.00: Tractatus suiten M. A. Numminen
 
20.00-21.00 Teater og filosofi, Bryggekanten Pub, Forestillingen ”Ingen” v. Pelle Ask, Are Lothe Kolbeinsen, Terje Evensen, 
 Cathrine Frost Andersen, kr. 80,-
 
21.15-22.45 ”Frihet eller bedrag i litteraturen”. Dag Solstad i samtale med Trude Marstein 
 Hellesund bygget kr. 150,- FESTIVALPASS  GJELDER IKKE
 
23.00.00.30 Pub-teater-humor:  ”Bedrag” Improvisasjons teater. Improtent: Cathrine frost Andersen  m.fl
 Stopp En Halv kr. 100,- FESTIVALPASS  GJELDER IKKE
  
# Entrè filosofikafe kr 50,- ved døra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
06.00-08.50 Filosofisketur med poesi og ankerdram, oppmøte på brygga ved bybrua, Lauersøns plass
 kr. 50,- betales til skipper

LØKKA:
09.30-10.15 Foredrag: ”Hvorfor filosofere?” ved Inga Bostad. Filosof kr. 80,-

 
Ferja går til Skåtøyroa (ruteferje, Kragerø Fjordbåtselskap) fra Kragerø kl. 10.30, 
fremme  Skåtøyroa kl. 10.40. Ca. halv time spasertur på vakre Skåtøy til Flerbrukshuset, Skåtøy skole.
 
SKÅTØY:
11.30-13.30 Miniforedrag: ”Relgionsfrihet i Norge?” ved Inga Bostad, Kaja Melsom, Gry Friis Eriksen. Håkon Langlo er ordstyrer. 
 Påfølgende paneldebatt. Flerbrukshuset, Skåtøy skole kr. 130,- 

Kirkepub på Skåtøy kafe- og galleri

14.15-15.45 ”Frihet i klassisk musikk”
 Erling Sandmo Innleder og introduserer de enkelte verk.
 Konsert v. Vosskvartetten
 Günter Voss: 1.violin
 Sidsel Scheen: 2.violin
 Håvard Daae Rognli: bratsj
 Pauline Skoglund-Voss: Cello

 Skåtøy kirke kr. 200,-

16.45 Ferja tilbake til Kragerø sentrum (ruteferje, Krasgerø fjordbåtselskap)
 
17.00-18.00  På Kanten, Kragerø Filosofifestival 2007 avsluttes.
 Kirsten Haaland konferansier. Jens Lauersøns plass

Arrangøren tar forbehold om endringer i programmet.  
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Side 11På Kanten

Regissøren Davis Guggen-
heim har fulgt Al Gore, tidli-
gere visepresident i USA, på 
en foredragsturné der han 
presenterer virkningene av 
vår sivilisasjons utvikling, og 
effekten det har på miljøet. 
Resultatet er fi lmen En ube-

hagelig sann-
het, som har 
vakt oppsikt 
overalt hvor 
den er vist.

Al Gore 
tegner et 
dystert bilde 
av fremtiden, 
og hevder at 
vi bare har ti 
år på oss til å 
snu utviklingen 
i verden; etter 
det er det for 
sent å hindre 
klimaendringer 
som vil gjøre 
store deler av 
planeten ubeboelig. Gore 
mener at det ikke lenger 
er snakk om politikk, men 
moral; vi må velge verdier og 
velge å samarbeide på andre 
måter enn med politiske og 
økonomiske argumenter. Er 
det endelig tid for å lytte til 
fi losofene, hvis vi i det hele 
tatt skal eksistere i fremti-
den?

På Kanten inviterer til fi lo-
sofi lmvisning med foredrag 
på Kragerø Biograf, og har 

bedt Per 
Ingvar Hau-
keland om 
å presen-
tere fi lmen. 
Haukeland 
arbeider ved 
Telemarks-
forskning i 
Bø, og han 
underviser 
i økofi losofi  
ved Høgsko-
len i Tele-
mark, med 
temaer som 
er knyttet til 
natur, kultur 
og bygdeut-

vikling. Han har samarbeidet 
tett med Arne Næss i 17 år, 
blant annet om boken Livs-
fi losofi  som kom ut i 1998. 
Haukeland har også skrevet 
bok om Marcello Haugen.

Haukeland har nylig sett 
En ubehagelig sannhet 
sammen med Arne Næss og 
har fått hans kommentarer. 
Næss mener i korthet at det 
er mer håp for verden enn 
Gore gir inntrykk av.

På den annen side fi nner 

vi James Lovelock, fortel-
ler Haukeland, -som mener 
at Gore tar feil og at det 
er mye verre: Om få år ser 
vi helt nye sivilisasjoner i 
polarområdene, og det er 
kanskje snakk om 35 år før 
kloden nærmest er ubeboe-
lig.

-Jeg vil at publikum skal 
se fi lmen først, sier Hauke-
land, -og så kan vi snakke 
sammen etterpå mens 
inntrykkene er ferske. Er det 
endetiden som nærmer seg? 
Eller har Arne Næss rett i 
at vi kan komme sammen 
og sette oss inn i hva vi kan 
gjøre?

Haukeland benytter 
anledningen til å rose På 
Kanten for engasjementet, 
at lokale krefter kan samar-
beide med nasjonale res-
surspersoner – og se på hva 
som skjer globalt.

Kanskje vi på denne 
måten gir håp til Arne Næss 
sitt syn, at vi kan utrette 
noe sammen.

 Erik Hofsten

ENDELIG skal 
vi se Pelle Ask i Kragerø!

Tidligere har jeg sett 
Pelles utrolige prestasjo-
ner i Sirkus Vampyr; en 
vakker, og grusom historie 
på en gang.

 Forestilling gikk rett 
i hjertet; På et merke-
lig vis kunne det minne 
om Charlie Chaplin; Men 
uttrykket hadde for lengst 
forlatt CC, og levde sitt 
eget liv gjennom Pelles 
nye bevegelser; for dette 
var videreføring. Her kom 
vi inn i et helt annet 
verdensbilde; For dette 
er teater! Og det er så 
drevent gjort.

Dvelende, samtidig 
forferdelig morsomt! Du 
kan komme til å le så du 
nesten gjør i buksa; Eller 
begynne å gråte.

Dette er teater som 
beveger seg i grenseland 
mellom miming, dans, fi -
gurteater og performance. 
Teateret ledes av Pelle 
Ask, som er utdannet 
ved den franske teater-
høyskolen l`Ecole Marcel 
Marceau.

Pelle Ask har tidligere 
skapt og deltatt i ”Sirkus 
Vampyr” som ble tildelt 
Assitej-prisen for beste 
norske forestilling for barn 
og unge i 2002, og ”Les 
Elephantes Roses” som 
ble tildelt publikum/jury-
ens PINOCCIO-pris under 
The International Mime 
Festival i Belgia.

Forestillingen ”Ingen” 
som vises under Filoso-
fi festivalen er en per-
formance, dvs en delvis 
improvisert forestilling 
utført av Pelle sammen 
med skuespilleren Cath-
rine Frost Andersen, og 
musikerene Terje Evensen, 
og Are Lothe Kolbeinsen.

Temaet tar for seg vårt 
menneskelige behov for 
å speiles og bekreftes av 
andre. 

 Vi gleder oss!
Trine Jørgensen

Torsdag kveld arrangeres 
litteraturkafé på Skåtøy kafé 
og galleri. I det sjarmerende 
lille galleriet vil et stort 
møte med fi re framstående 
forfattere fi nne sted. Denne 
kvelden har man sjansen til 
å lene seg tilbake og låne 
øret til ny ekperimentell 
lyrikk. Forfatterne, som hver 
for seg deltar i andre arran-
gementer, vil denne kvelden 
lese fra sine nyeste bøker. 

Øyvind Rimbereid, som ut-

forsker litterære former,  har 
i sin siste diktsamling benyt-
tet seg av et eget oppfunnet 
språk, basert på en blanding 
av norsk og engelsk. Språket 
er forståelig, men innehar 
rom for selv å dikte videre. 
Rimbereid har gitt ut fl ere 
bøker med kortprosa, samt 
en roman. Rimbereid er un-
dervisningsleder ved Skrive-
kunstakademiet i Hordaland.

Trude Marstein, en av 
våre unge romanforfattere, 

mottok i 1998 Tarjei Vesaas` 
debutantpris. Siden har hun 
mottatt fl ere priser for sine 
romaner og  essays, og i 
høst mottok hun kritikerpri-
sen for Gjøre godt, som hun 
vil lese fra denne kvelden. 
Her eksperimenterer hun på 
en annen måte. Gjennom 
å presentere 118 fortel-
lerstemmer skifter fortel-
lingen synspunkt fra person 
til person, mellom de ulike 
fortellerne.

Helge Rykkja, bosatt i 
Kragerø fra 1974, har virket 
som lærer i ungdomsskolen 
ved siden av forfatterskapet. 
Hans første diktsamling, 
Bok fra 1966, er blitt ansett 
som en kultbok, med en 
åpen struktur, særpreget 
av bevegelse og et stadig 
skiftende nå.

I vår mottok han målpri-

sen for sitt nynorske forfat-
terskap. Denne kvelden vil 
Rykkja lese fra sin siste 
diktsamling, Bjørka til Dahl, 
i et møte mellom arkitek-
tur og poesi, ledsaget av 
humoristiske kameratslege 
oppmodingar.

Dag Solstad har siden 
debuten i 1965 vært en av 
landets mest markante og 
kritikerroste forfattere, og 
er oversatt til en mengde 
språk. Solstad regnes som 
den mest betydningsfulle 
samtidsforfatteren vi har i 
dag. På Skåtøy kafé og gal-
leri vil han lese fra Fotnoter 
til en uutgravd roman, som 
ikke er en roman i tradi-
sjonell forstand, men kun 
bestående av fotnoter.

 Grethe Gunneng

Filosofi lmvisning 
med samtale på Kragerø Biograf

Filosofi  er ikke bare 
prat. Filosofi  er både 
tankene bak handlinger, 
og måten vi utfører dem 
på. I praksis vil det si 
at alt vi gjør kan ha en 
fi losofi sk forankring. Så 
når en engasjert eks-po-
litiker med et budskap 
ønsker å vise oss noe 
vi ikke ønsker å vite, er 
det med en fi losofi sk til-
nærmelse til grunnleg-
gende spørsmål: Ønsker 
vi å overleve?

Møte med eksperimentell lyrikk

Teater

«       Mennesket 
       kommer fra Intet 
og går til Intet. Uten 
dette er der Intet.

(Peter Wessel Zapffe)

Helge Rykkja



Frihet eller bedrag
Side 12 På Kanten

-ja takk, begge deler, for å 
sitere verdens mest mis-
forståtte bjørn. Det føles 
ganske urettferdig for en 
gammel Brumm-entusiast 
at dette godlynte vesenet et 
blitt symbol på en grådig-
hetskultur. Vær så snill, ta 
med resten også: -Men det 
er ikke så farlig med brødet.

Faktisk er det skrevet se-
riøse bøker om Hundreme-
terskogen sett fra et fi loso-
fi sk synspunkt, og Benjamin 
Hoff hevder at Ole Brumm 
nærmest er personifi serin-
gen av tao, en fi losofi sk ret-

ning som fremhever 
harmoni, og å være 

den man er.
Nå er det kanskje bedrag 

å presentere en tøybamse 
som fi losofi sk autoritet, men 
det får så være. Hun der 
Sofi e er jo også oppdiktet.

I alle fall må det være en 
stor frihet i å være en bjørn 
med svært liten forstand; 
det gjør kravene mindre og 
dermed blir sjansene for å 
mislykkes mindre også. Og 
man har ro til å møte overiv-
rige kaniner med administra-
sjonsbehov, eller bumpende 
Tigergutter med manglende 
gjensidighetsprinsipper.

Nå gikk det godt med 
Tigergutt til slutt, og Nasse 
Nøff ble en helt på sitt vis, 
og midt i alle dramatiske 
hendelser går Brumm videre 
med vissheten om at det 
snart er tid for en liten 
munnfull av et eller annet. 
For ham er det nok mening 
i livet.

Joda, jeg ser at det at å 
leve for å skaffe seg honning 
kan minne om forbruks-
kultur. Men ærlig talt, det 
vil være bedrag å påstå at 
vi ikke trenger vår daglige 
honningkrukke, noen hver 
av oss. Med eller uten brød. 
Vi har tilgang på goder, og 

iblant tar vi til oss så mye 
at vi sitter fast i døråpnin-
gen. Uten frihet til å krabbe 
verken frem eller tilbake.

Da prøver vi å late som 
ingenting, det var ikke vår 
skyld, det var noen andre 
som gjorde det, vi er egent-
lig ikke sånn.

Frihet? Bedrag!
Ole Brumm er i alle fall 

ærlig, han sier at det er 
bedre med begge deler enn 
med enten eller, når man 
først får tilbudet.

Men det var kanskje ikke 
et tilbud.

Mon tro om jeg har litt 
brød?

w w w.paakanten.no

Der jazzen i stor grad appellerer til våre 
følelser, er fi losofi en mer knyttet til fornuftens 
begrepsverden. Slik sett synes de to å være 
uforenlige med hverandre. Likevel er det nett-
opp kombinasjonen jazz og fi losofi  som har 
stått sentralt i programposten ”Studio Sokra-
tes” i NRK P2 siden 2001.

Ledet av fi losof Lars Nilsen, med bistand fra 
medfi losof Kari Opdahl og jazzekspert Knut 
Borge setter de musikken og livet til store jaz-
zutøvere inn i en fi losofi sk sammenheng, ved 
å knytte dette til temaer som f.eks. humor, 
lykke, nytelse, melankoli, lindring, teknologi, 
samspill, tid og ikke minst frihet, som er et 
av hovedtemaene for ”På Kanten. Kragerø 
Filosofi festival” i år.

I boken ”The Human Condition” (1958) 
kritiserte fi losofen Hannah Arendt (1906-75) 
sine fagfeller for at de i for stor grad knyttet 

menneskets frihet til dets egenskaper som et 
tenkende og fornuftsstyrt vesen, og hevdet 
i stedet at handlingen er frihetens felt. Få 
mennesker er heldigere stilt i så måte enn 
jazzmusikere, som med sine improvisasjons-
evner har muligheten til å kombinere følelser 
og handling i øyeblikkets kunst.

Fredag 1. juni 2007, har du anledning til 
å oppleve fi losofi  og jazz i skjønn forening, 
når ”Studio Sokrates” sendes live fra Bryg-
gekanten Pub i Kragerø, med egenkomponert 
musikk eminent fremført av den høyt aner-
kjente saksofonisten Guttorm Guttormsen og 
hans kvartett.

Det er med jazz som med livet: begge deler 
handler om å fange øyeblikket i spenningen 
mellom fortidens påvirkning og fremtidens 
muligheter. Med dette ønsker jeg deg velkom-
men til ”Studio Sokrates Live”, og husk mot-
toet: Grip øyeblikket!

Mes ter  Er ik

Filosofi sk ferjereise

Søndag 3. juni er det klart 
for en konsert i Skåtøy Kirke 
med noen av landets fremste 
musikere. Vosskvartetten vil 
fremføre et bredt repertoar 
med musikk av Mozart, Schu-
bert, Shostakovich, samt ur-
oppføring av et verk av Alfred 
Gammelsæther. I forbindelse 
med konserten vil historikeren 
Erling Sandmo innlede om 
”frihet i klassisk musikk”.

Den klassiske vestlige 
kunstmusikken oppfattes 
gjerne som en motpol til for 
eksempel den friere jazz-
musikken, men hvor ”fri” 
er egentlig jazzen, og hvor 
”ufri” og konvensjonell er 
den klassiske musikken? Det 
første spørsmålet tas opp 
fredag 1. juni i festival-ut-
gaven av Studio Sokrates. 
I Skåtøy kirke vil så histori-
keren Erling Sandmo, blant 
annet kjent for sin rolle som 

”plateprater” i NRK 
P2s programpost 

”På sporet”, sammen med en 
strykekvartett sammensatt av 
musikere fra Kristiansand og 
Oslo utforske frihetens pro-
blem i vestlig kunstmusikk. 
Vi får høre musikk av Mozart, 
Schubert, Shostakovich og 
Gammelsæther.

De fi re musikerne i Voss-
kvartetten er alle anerkjente 
navn innefor Norges musikk-
liv. Leder og førstefi olinist 
Günter Voss har virket som 
konsertmester gjennom 
15 år, både i Kristiansand 
Kammer- og Symfoniorkes-
ter, the Redlands Symphony 
Orchestra og the Riverside 
Philharmonic i Los Angeles. 
Sidsel Scheen spiller 2. fi olin 
og har blant annet spilt i både 
Oslo Filharmonien og i Det 
Norske Operaorkester. Håvard 
Daae Rognli spiller bratsj og 
har vært med i Kristiandsand 
Kammerorkester og Norrlands 

Symfoniorkester. Paulin Skog-
lund-Voss spiller cello og har 
vært engasjert både av Oslo 
Fillharmonien og Kringkast-
ningsorkesteret.

Uroppførelser er sjelden 
vare i Kragerø. I løpet av 
konserten får vi høre en ur-
oppføring av Alfred Gammel-
sæthers strykekvartett Opus 
13: ”Tema con variazione”. 
Gammelsæther er fra Risør og 
har publisert en rekke verk for 
kor, orgel og klaver. I 2003 
mottok han en spesialpris av 
Oslo Griegselskap for verket 
”Uccelli”. 

Det øvrige repertoaret 
består av: Adagio og fuge i 
c-moll Kv.546 av Mozart, 
strykekvartett nr. 8 i c-moll 
av Dimitri Shostakovich  og 
Franz Schuberts kvartettsats i 
c-moll, opus posthum. Reper-
toaret er med andre ord bredt 
og inneholder mye interessant 
musikk fra slutten av 17-hun-
dretallet og frem til i dag.

Øyeblikkets kunst
L ars-Er ik  Vaale

Hvordan påvirker de end-
ringer vi gjør med det ytre 
landskapet, menneskets 
indre landskap? 

I fri fl yt, mellom holmer 
og skjær på reise i kragerø-
skjærgårdens landskap, kan 
man undre seg over disse 
fi losofi ske spørsmålene. 
Hvordan gjenspeiles inngrep 
og endringer i landskapet, 
videre inn i menneskers 
indre?

Fra ulike ståsteder vil man 
underveis søke å få fram 
aspekter rundt endringer i 
landskap og arkitektur, som 
et grunnlag for refl eksjon 
og dialog. Med på turen 
blir kunsthistoriker Tommy 
Sørbø fra Porsgrunn. Sivil-
arkitekt Jan Abrahamsen 
deltar også. Som privat-
praktiserende arkitekt såvel 
som kommunearkitekt har 
han vært en eksponent for 
samtidsarkitektur i kragerø-
skjærgården.

Sosiolog Ragnhild Skog-
heim, forsker på Norsk 
institutt for by- og regions-
forskning (NIBR), har fra 
en sosiologisk synsvinkel 
arbeidet med prosjekter 
innenfor bytransformasjon 
og stedsutvikling.  Skogheim 
er fra Kragerø og er godt 

kjent her.  Marinbiolog Per 
Erik Schulze vil ta for seg 
miljøaspektet. Han er en-
gasjert i et pilotprosjekt om 
kystkulturen som Bamble og 
Kragerø kommuner har gått 
sammen om. 

Vert på turen blir Per Nor-
seng; historiker og bestyrer 
på Berg – Kragerø Museum. 
Gjennom det pågående 
prosjektet ”Hytteliv i end-
ring” setter museet nettopp 
søkelys på de stadig pågå-
ende endringene som skjer i 
kragerøskjærgården.

Det er altså duket for en 
rik og nyansert innfallsvinkel 
rundt steders utvikling på M/
F Kragerø lørdag. Helge Ryk-
kja, som for øvrig er medlem 
av Kragerø bygningsråd, vil 
lese egne dikt. Og festival-
musikerne Mollfolk – Liva 
Tveit og Stian Vågen Nilsen 
– byr på genresprengende 
musikk og sang.  

Velkommen til en annerle-
des ferjereise i Kragerøs va-
kre skjærgård! Mens vi nyter 
hav og himmel, god mat og 
drikke, kan det åpnes opp 
for nye tanker og undringer 
rundt steders utvikling, og 
hvilken innvirkning dette har 
på oss som ferdes i disse 
landskapene.

Klassiske perler
L ars-Er ik  Vaale

Fo
to

: G
re

th
e 

G
un

ne
ng



               ■  KRAGERØ FILOSOFIFESTIVAL 2007

Side 13På Kanten

Filosofi spørsmål
1. Hvem resonnerte og sa: ”Jeg tenker, altså er jeg”?
2. Hva betyr ordet fi losofi  egentlig?
3. Hvilken kjent fi losof virket i Köningsberg (i dag Kaliningrad)?
4. Hvem skrev verket ”Fyrsten”?
5. Hvem skrev (mest) om Sokrates?
6. Hva kalles det rådende verdensbilde i antikken?
7. Hvem formulerte slagordet ”tilbake til naturen”?
8. Hva er en teokratisk stat?
9. Hvilken oppdagelse ble presentert i verket ”Ånden i naturen”?
10. Hvilken fi losofi sk tankeretning representerte Plotin(os)?

Svar

Rundt om i verden møtes folk på 
kaféer for å drive med fi losofi  sammen. 
Stort sett er det voksne som møtes på 
fi losofi kafé, men noen steder arrange-
res det kaféer for barn og unge. Det 
gjør vi også i Kragerø under fi losofi fes-
tivalen.

På fi losofi kafé undersøker vi viktige 
spørsmål sammen. Det gjør vi gjennom 
å samtale på en spesiell måte hvor alle 
må lytte til hva de andre sier, begrunne 
det de selv sier og ta stilling til det 

som blir sagt. Samtalen går sakte slik 
at alle får tid til å tenke seg om før de 
sier noe. Det er deltakerne selv som 
foreslår og velger hva vi skal snakke 
om.

Å være med på fi losofi kafé er en mu-
lighet til å si det du tenker, til å høre 
hva andre tenker og til å tenke på nye 
måter. Kaféen ledes av Beate Børresen 
og Bo Malmhester.

Alle interesserte barn og ungdommer 
er hjertelig velkomne!

Ta et stykke visemusikk 
av god gammel årgang og 
tilsett en liten posjon
jazz. Legg gjerne til en 
fransk bohem undertone og 
rør det hele sammen med
den største lekenhet,pynt 
med et høyst personelig 
utrykk,rytmikk og
dynamikk, og vær så god...
Mollfolk er servert.
Utstyrt med en akustisk 
gitar og en behagelig kvinne-
røst byr Mollfolk på en
aften med en fornøyelig 
blanding av egen musikk og 
et par friske tolkninger
av allerede kjente sanger.
Med utspring fra Kragerø 
har begge i Mollfolk bodd 
hver for seg i mange av
norges byer og spilt i ulike 
musikalske konstellasjoner.

1. René Descartes
2. Kjærlighet til visdom
3. Immanuel Kant
4. Niccolo Macchianelli
5. Platon

6. Det ptomeliske verdensbildet
7. Jean Jaques Rousseau
8. En stat styrt etter religiøse skrifter og normer, gjerne med religiøst lederskap.
9. Jordmagnetismen, forfatter Hans Kristian Ørsted.
10. Nyplatonismen

Filosofi kafé for barn og ungdom

Galleri Nicolines Hus
Festivalgalleriet Galleri Nicolines Hus viser under fi losofi festivalen og to uker 
framover en utstilling som illustrerer festivalens innhold på en spennende 
måte. Det intime, lille galleriet vil i tillegg utgjøre en stemningsfull ramme 
rundt to av festivalens fi losofi kaféer.

Arbeidene til de to utstillerne Unn Catrin Vinjor og Runi Langum, begge 
med bakgrunn fra Kunstakademiet, åpner på hver sin måte opp for undring.

Unn Catrin Vinjor, bosatt i Kragerø, har samlet fi losofi ske tekster fra 
hele verden. Sammen med fotografi er er disse overført på transparente, 
fritthengende tekstiler.

I Runi Langums tegninger er stor kraft samlet i enkel strek. Langum, en av 
landets aller fremste tegnere, viser viser vakre, sanselige tegninger utført på 
lerret. 

Skåtøy kafé og galleri
Med tittelen Frihet eller bedrag, viser  galleriet malerier av Johanne Marie Hansen 
Krone, Gabrielle Kielland, grafi kk og Liv Staupe dukker. Gabrielle Kielland, en av 
våre viktigste og mest særpregede ekspresjonister, arbeider innenfor maleri og 
grafi kk. Hennes arbeider utstråler sterke og vare uttrykk for menneskelige følelser.

I Johanne Marie Hansen Krones malerier, tegning og grafi kk, formidler form og 
innhold tanker og følelser; i en slags intuitiv harmoni. Krone var i 1968 tidenes 
yngste festspillkunstner i Bergen Kunstforening. Liv Staupe har bakgrunn fra 
Kunsthøyskolen i Bergen. Hun arbeider blant annet med dukker som spiller på 
kontraster. Dukkene ser ut som mange føler seg, både utvendig og innvendig, sier hun 

selv.
I låven viser Grethe Gunneng, bosatt i Kragerø, I lønnkammeret, en installasjon 

bestående blant annet av lønneblad; i et poetisk blikk rundt festivalens tema. Hun 
har hovedfag i forming ved Høgskolen i Telemark, og arbeider innenfor ulike tekstile 
materialer, samt fotografi .

   
Kittelsenhuset 
I anledning 150-års jubileet for Theodor Kittelsens fødsel, åpnes det i hans 
barndomshjem i Kragerø en utstilling av Kittelsens egne arbeider. Hans satiriske 
tegninger fra småbylivet kan stå som humoristiske kommentarer til festivalens tema.
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